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Letošní podzimní zasedání Gamingské iniciativy proběhlo ve
dnech 21. – 24. září v Praze. Nad tímto zasedáním převzali záštitu
prezident České republiky, předseda Senátu Parlamentu České
republiky, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu  České
republiky, ministr financí České republiky, ministr obrany České
republiky, primátorka hlavního města Prahy, prezident Policie
České republiky a prezident Hasičského záchranného sboru
České republiky. Pražského jednání se zúčastnily členské
delegace národních svazů záložních důstojníků, tj.  Chorvatska,
Česka, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovinska, Slovenska
a Švýcarska. Českou delegaci našeho hostitelského Svazu
důstojníků a praporčíků AČR vedl předseda Ústřední rady Svazu
plk. v.v. Svetozár Plesník, dalšími členy delegace byli
kpt. v z. Ivan Lamprecht a mjr. Radim J. Marušák,
místopředsedové Svazu, členové ÚR Svazu DaP AČR plk. v.v.
Václav Pisinger, pplk. v z. Miroslav Tlamicha, pplk. v.v. Jaroslav
Palkoska, pplk. v.v. Josef Ehl, kpt. v z. Jan Berwid-Buquoy a nrtm.
Dalibor Drábek. Jednání se zúčastnili i další členové Svazu rtm.
Zdeňka Pustayová, npor. v.v. Vilém Sluka, kpt. v.v. Marie
Karásková a Bc. Pavel Lhoták.

Hlavní téma letošního zasedání GI v Praze bylo „Potenciální
příspěvek národních záloh ozbrojených sil k posílení vojenské
spolupráce v rámci Evropské Unie“. Místem jednání byly prostory
armádního hotelu DAP na Vítězném náměstí 4 v Praze 6
v sousedství budovy Generálního štábu AČR.

Při zahájení zasedli mj. v předsednictvu konference jako hosté
genmjr. Jan Kaše, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta
republiky, genpor. Jiří Baloun, 1. zástupce NGŠ, paní Dana

PODZIMNÍ ZASEDÁNÍ GAMINGSKÉ
INICIATIVY PRAHA 21. – 24. 9. 2017

Kovaříková, ředitelka Zastoupení Evropské komise v ČR, pan
Zdeněk Čech, ekonomický poradce a zástupce paní Kovaříkové,
pan Philippe Brunet, ředitel pro kosmickou politiku, projekt
Copernicus a obranu Generálního ředitelství pro vnitřní trh,
průmysl, podnikatelství a malé a střední podniky Evropské
komise, pan Jakub Dürr, náměstek ministra zahraničních věcí
České republiky pro řízení evropské sekce a Rudolf Štědrý,
ředitel odboru obranné politiky a strategie Ministerstva obrany
České republiky.

Jednání zahájil podle programu úřadující prezident Gamingské
iniciativy Col. (R) Stanislav Linič. Za zvuku chorálu vnesla Čestná
stráž pražské posádky do sálu Prapor Svazu důstojníků
a praporčíků AČR a umístila jej do stojanu v čele sálu. Po
odeznění státní hymny pak přistoupil k mikrofonu předseda
Ústřední rady Svazu plk. Svetozár Plesník, který krátkým
proslovem přivítal přítomné hosty a všechny účastníky

a prohlásil jednání Gamingské iniciativy za zahájené.
Jako první řečník vystoupil genpor. Jiří Baloun, který přednesl
svůj pozdravný projev. Po něm vystoupil genmjr. Jan Kaše
a přednesl zdravici jménem prezidenta republiky, jenž vyslovil
jednání Gamingské iniciativy, jakož i jeho ústřednímu tématu,
svoji podporu a poskytl svoji záštitu.

Po úvodních slovech viceprezidenta GI mjr. Radima J. Marušáka,
který uvedl hlavní téma jednání, vystoupil s hlavním projevem
v dopoledním programu pan Philippe Brunet, který své
vystoupení zaměřil na problematiku Evropského obranného
fondu (European Defense Fund). Přiblížil posluchačům vývoj
v oblasti evropské obrany po zahájení nové éry spolupráce EU –
NATO po varšavské Deklaraci z 8. července 2016, která přinesla
výjimečně plodnou spolupráci mezi těmito organizacemi
v minulém roce. Důležité pro dosažení evropské strategické
autonomie je zvýšení spolupráce uvnitř EU. Proto EK přetvořila
Evropský obranný akční plán a byl ustanoven Evropský obranný
fond, který se zaměřuje na dva hlavní proudy – výzkum
a schopnosti (program). Evropský výzkumný program obranného
průmyslu jako přípravná akce v obranném výzkumu otevírá nové
příležitosti pro společnosti bez ohledu na jejich velikost či
umístění v EU. EK sestavila sadu praktických doporučení pro
přeshraniční obchodní spolupráci společností pracujících
v obranném sektoru, která budou uplatňována již od konce
tohoto roku. EDF je tak novou větší iniciativou, jež má potenciál
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vystupňovat obranné schopnosti potřebné pro bezpečnost
Evropy. Důležité je zapojení vlád jednotlivých zemí.

V následné panelové diskusi vystoupil gen. Baloun, který hovořil
o operačních plánech ve vztahu k NATO.

Pan Zdeněk Čech vyzdvihl možnosti této nové iniciativy EDF
a důležitost kooperace a implementace konkrétních parametrů
do evropského obranného plánu rovněž z ekonomického
pohledu. V diskusi se vyjádřil též k problematice evropské
armády a možnostem jejího ustavení v blízké budoucnosti.

Gen. Baloun pak poukázal na s tím spojené technické na techno-
logické otázky, plnou kompatibilitu nutnou k takovému kroku,
nejen technickou, ale i z hlediska potřebné evropské identity.

Následně v závěru tohoto zajímavého bloku se k těmto otázkám
vyjádřil také náměstek ministra zahraničí ČR pan Jakub Dürr,
který přednesl stanovisko Ministerstva zahraničních věcí ČR
k diskutovanému tématu a uzavřel tuto část jednání. 

V dalším bloku dopoledního jednání byla na programu
organizační problematika GI.
Hlavními řečníky byli viceprezident GI mjr. Radim J. Marušák
a LtCdr. Giuseppe F. Imbalzano, past-prezident GI, kteří předložili
účastníkům návrhy na budoucí akce GI.

Diskutována byla otázka budoucího členství organizace záložních
důstojníků Makedonie v GI, která byla nastolena při podzimním
zasedání GI v roce 2015 v Rijece, kde pro Makedonii byl schválen
statut pozorovatele. K tomuto bodu byla vyžadována diskuse,
a jelikož nebylo k této otázce stále dosaženo jednomyslnosti,
byla předložena k hlasování. Po vyjádření všech přítomných
zástupců národních delegací konstatoval pan LtCdr. G. F.
Imbalzano, že žádost organizace záložních důstojníků Makedonie
o přijetí za plnoprávného člena Gamingské iniciativy byla dne 22.
září 2017 schválena.

Jako další byla řešena otázka určení místa konání příštích
zasedání GI v následujících letech, zejména v roce 2018, jež
nebyla zatím při posledním jednání na jaře v Chianciano Terme
dořešena. Po kratší diskusi mezi zástupci národních delegací
bylo ohledně míst konání následujících zasedání Gaminger
Initiative přijato následující rozhodnutí: 
• GI I-2018  Itálie, květen 2018, místo bude upřesněno
• GI II-2018  Slovenská republika, září 2018, Bratislava

• GI I-2019   Slovinsko, květen 2019, místo bude 
upřesněno

• GI II-2019  Chorvatsko, září 2019, místo bude 
upřesněno

• GI I-2020   Polsko, květen 2020, místo bude upřesněno

Odpoledne po přestávce na oběd byl organizován odjezd auto-
busem, který poskytlo MO ČR, k ohlášené návštěvě Pražského
hradu. Na hradním nádvoří nás přivítal důstojník z Vojenské
kanceláře prezidenta republiky. Potom všichni účastníci společně
absolvovali prohlídku Hradu s výkladem průvodce po trase
Katedrála sv. Víta s prohlídkou chrámu včetně královské krypty,
Starý královský palác, Basilika sv. Jiří a Zlatá ulička.

Po prohlídce Pražského hradu byl v programu odjezd autobusem
k Národnímu památníku na Vítkově, kde účastníci zasedání
Gamingské iniciativy položili pietní věnec Gamingské iniciativy ke
Hrobu neznámého vojína a zde byla rovněž pořízena skupinová
fotografie účastníků.

Následující den v sobotu pokračovala pracovní jednání opět
v konferenčním sále DAP. Jako první přednesl LtCol. Sebastian
Söllner německý národní report formou komentované obrazové
prezentace nazvané Evropský přístup Bundeswehru a zálohy.
Zmínil mj. účast německých ozbrojených sil při současné operaci
v Pobaltí v multinárodních praporech NATO, dále také společné
obranné projekty v rámci NATO společně s nizozemskými silami
a integrované evropské síly spolu s ČR a s Bulharskem, kde se
může uplatnit i úloha záloh.

Jako další řečník přednesl Lt. Ladislav Balazs slovenský národní
report nazvaný Všeobecná situace záložních sil na Slovensku,
kde zmínil započatou probíhající změnu organizační struktury
slovenských záložníků, která je blízká situaci v ČR.

Potom vystoupil za pořádající českou delegaci mjr. Radim J.
Marušák a přečetl návrh tzv. Pražské deklarace, která
představuje stanovisko hostitelské organizace k vojenské
spolupráci v Evropě. Ta byla následně diskutována postupně
zástupci všech přítomných národních delegací. V diskusi
odeznělo uznání dobrého úmyslu při zpracování stanoviska
k vojenské spolupráci v Evropě, avšak přítomné delegace
vyjádřily své výhrady ohledně přijetí dokumentu, který má
primárně politický charakter. Proto předložený návrh Pražské
deklarace nemohl být schválen jako oficiální stanovisko
Gamingské iniciativy. 

Závěrem prvního bloku pak poděkoval pan LtCdr. Giuseppe F.
Imbalzano jménem svým i jménem předsednictva GI panu Col.
Stanislavu Liničovi za vykonanou činnost v jeho dvouletém
funkčním období ve funkci prezidenta Gamingské iniciativy.

Po přestávce byla na programu opět organizační problematika GI.
- Proběhla krátká diskuse k chystané brožuře k XXX. výročí
Gamingské iniciativy.
- Byla potvrzena změna ve vedení GI v rámci plánované rotace.
Na místo prezidenta GI se posunul dosavadní viceprezident GI
mjr. Radim J. Marušák a dosavadní prezident Col. Stanislav Linič
přešel na pozici past-prezident, již uvolnil LtCdr. Giuseppe F.
Imbalzano.

Funkci vicepresidenta GI na příští dvouleté období převzal Cdr.
Zygfryd Naczk z polské delegace. Za všechny přítomné mu
poblahopřál LtCol. Hans-Ruedi Strasser ze švýcarské delegace.
Závěrem novému předsednictvu GI pogratuloval a popřál úspěch
v práci pan LtCdr. Giuseppe F. Imbalzano.

Odpolední program obohatil letošní podzimní jednání GI o velmi
zajímavou exkursi do podniku AERO Vodochody AEROSPACE, a.s.,
známého tradičního výrobce letadel a letecké techniky,
a zejména proudových letounů cvičných i bojových, které AERO
dodává českému letectvu již od 50. let. Účastníky dopravil do
AERO Vodochody opět autobus MO ČR. 

V závodě byli účastníci uvítáni panem Ing. Janem Štechrem,
Viceprezidentem AERO a vedoucím programovým manažerem
pro obranu, který účastníkům nejdříve podal výklad s podrobnou
vizuální prezentací o historii a výrobním programu podniku.

In the Presidency took place as distinguished guests in particular
Mr. MajGen. Jan Kaše, Chief od the Military Office of the
President of the Czech Republic, Mr. LtGen. Jiří Baloun, 1st
Deputy of the Chief of Staff of the Army of the Czech Republic,
Ms. Dana Kovaříková, Directress of the Representation of the
European Commission in the Czech Republic, Mr. Zdeněk Čech,
Economic Advisor and Deputy of Ms. Kovaříková, Mr. Mr. Philippe
Brunet, Director of Space Policy, Copernicus and Defence in the
Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs of the European Commission, Mr.
Jakub Dürr, Deputy Foreign Minister of the Czech Republic and
Mr. Rudolf Štědrý, Director of the Defense Policy and Strategy of
the Defense Ministry of the Czech Republic.  

The opening ceremony was opened by the Acting President of
the Gaminger Initiative Mr. Col. Stanislav Linic who invited the
present participants to stand up following which the Combat
Flag of the Union of Officers and Warrant Officers of the Army of
the Czech Republic was entered with honours and the national
anthem was played. The flag was placed in front of the meeting
hall. Then Mr. Col. Svetozár Plesník, President of the Central
Council of the Union of Officers and Warrant Officers of the Army
of the Czech Republic welcomed  the present participants,
introduced to them the distinguished guests in Presidency and
declared the automn session of the Gaminger Initiative opened.  

Then Mr. Lt.Gen. Jiří Baloun, 1st Deputy of the Chief of Staff of
the Army of the Czech Republic took the floor and sincerely
welcomed the participants. Thereafter, Mr. Maj.Gen. Jan Kaše,
Chief od the Military Office of the President of the Czech

AUTUMN SESSION OF THE GAMINGER 
INITIATIVE, PRAGUE, 21–24 SEPTEMBER 2017
The autumn session of the Gaminger Initiative took place in
Prague from 21 to 24 September 2017. It was held under the
auspices of the President of the Czech Republic, President of the
Senate of the Parliament of the Czech Republic, President of the
Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic,
Minister of Finance, Minister of Defense, Prague Mayor, President
of the Police of the Czech Republic and President of the Fire
Rescue Corps of the Czech Republic.The session was attended by
member delegations of all national unions of reserve officers, i.e.
those of Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy,
Poland, Slovenia, Slovak Republic and Switzerland. The member
delegation of our host Union of Officers and Warrant Officers of
the Army of the Czech Republic was lead by Col. Svetozár Plesník,
President of its Central Council, further members of the
delegation were Capt. (R) Ivan Lamprecht and Maj. (R) Radim J.
Marušák, Vice Presidents of the Central Council, as well as Col.
(R) Václav Pisinger, LtCol. Miroslav Tlamicha, LtCol. (R) Jaroslav
Palkoska, LtCol. (R) Josef Ehl, Capt. Jan Berwid-Buquoy and
Warrant Officer  Dalibor Drábek.  Further participants in the
session were Capt (R) Marie Karásková, Warrant Officer Zdeňka
Pustayová, 1stLt. Vilém Sluka and Bc. Pavel Lhoták. 

The main topic of this yearęs session of the Gaminger Initiative in
Prague was „potential contribution of national reserves of the
armed forces to strengthening of military cooperation within the
European Union“. The meeting took place in the premises of the
Army Hotel DAP located on Vítězné náměstí 4, Prague 6, in
proximity of the building of the General Staff of Armed Froces of
the Czech Republic. 

Následně si návštěvníci prohlédli část výrobních a servisních
prostor továrny. Finální výrobky – letouny typu L-39 Albatros 
a L-159 Alca jsme také mohli zahlédnout v provozu a pohybu
i letu na podnikovém letišti v přímém sousedství podniku.

Po skončení této velmi zajímavé exkurse se účastníci opět
přesunuli autobusem zpět do hotelu DAP. Tam byl také na
zakončení pracovního programu letošní podzimní konference GI
uspořádán pořádajícím Svazem DaP AČR závěrečný galavečer.
V průběhu tohoto večera udělili předsedající několika účastníkům
zasedání záslužná ocenění. Pamětní medailí Svazu DaP Za zásluhy
dekoroval předseda ÚR Svazu DaP AČR plk. Svetozár Plesník paní
Lt.(N) MD Mariu Holdrowicz-Naczk z Polska a pana LtCol.
Ladislava Balazse ze Slovenska. Čestným křížem Gamingské
iniciativy Pro merito byli dekorováni Col. Stanislav Linič
a kpt. Ivan Lamprecht, ocenění převzali od prezidenta GI mjr. R.J.
Marušáka a past-prezidenta LtCdr. G.F. Imbalzana.

Po předání ocenění rozkrojil prezident GI slavnostní dort zdobený
emblémem a logem Gamingské iniciativy a každý účastník večera
z něj dostal svoji porci. 

Během večera byla podána večeře podle chuti formou rautu
a k příjemné náladě večera přispívala jazzová skupina posádkové
hudby z Olomouce svými jazzovými a tanečními melodiemi.

V neděli po snídani se pak účastníci podzimního zasedání rozjeli
zpět do svých domovů.

Ivan Lamprecht
Radim J. Marušák
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Republic addressed the participants on behalf of the President of
the Czech Republic who took patronage over this session and
expressed support to the selected main topic of the session and
wished every success to the meeting. 

After introductory words of Mr. Maj. Radim J. Marušák, Vice
President of the Gaminger Initiative who shortly explained the
reasons for selection of the main topic of the session, Mr.
Philippe Brunet, Director at the Directorate-General for Internal
Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs of the European
Commission took the floor and presented his statement on the
European Defense Fund. He brought closer to the participants
the actual status and the perspectives of future development in
the area of European defense after the start of a new phase of
cooperation between the European Union and NATO following
the Warsaw Declaration dated July 8, 2016 which brought an
exceptionally fruitful cooperation between these two legal
entities during the last year. What is very important for reaching
the European strategic autonomy is enhancing cooperation
within the European Union in this area. This is why the European
Commission was reshaping the European Defense Action Plan
and the European Defense Fund was created that focuses on two
substantial trends: research and capabilities (program). The
European research program of defense industry as a preparatory
action in the defense research opens new opportunities for
companies regardless of their size and/or location within the
European Union. The European Commission put together a set of
practical recommendations for cross-border commercial
cooperation among companies operating within the defense
sector and such recommendations will be applicable as from the
end of this year. Thus, the European Defense Fund represents
further significant initiative bearing the potential of stepping up
gradually the defense capabilities necessary for  security of
Europe. Involvement of governments in individual countries is
inevitable. 

In the following panel discussion Mr. LtGen. Jiří Baloun took the
floor and discussed in particular the operational plans in
connection with the NATO.  

Mr. Zdeněk Čech emphasized in particular great potential
possibilities of this new initiative offered by the European
Defense Fund and the importance of close cooperation of
European States in implementing its specific parameters into
European Defense Plan also from the economic point of view. He
also expressed his opinion on a single European army and its
creation in the near future. 

In his comments on the topic,
Lt.Gen. Baloun pointed out to
connected technical and
technological questions,
including full compatibility
necessary for such a step, not
only technical, but also that of
the needed European identity. 

Mr. Jakub Dürr, Deputy Foreign
Minister of the Czech Republic
presented the opinion of the
Czech Foreign Affairs Ministry on
this specific topic and concluded
this part of the deliberations.  

The next part of the morning
deliberations was devoted to the
organizational matters of the
Gaminger Inititative where Maj.
Radim J. Marušák and LtCdr.

Giuseppe F. Imbalzano submitted to the participants their
proposals for the future GI actions.

The question of future full membership of the organization of
reserve officers of Macedonia in the Gaminger Initiative was
open with the intention of reaching the final decision thereon as
it was already discussed during the automn GI session in Rijeka
in 2015 where the observer  status to Macedonia was approved.
After some discussion on this point confirming that there is still
no unanimity thereon the question was put to the vote and the
organization of reserve officers of Macedonia became full
member of the Gaminger Initiaitive as from September 22, 2017.
The following point on the agenda was the decision on the place
of meetings of the Gaminger Initiative in the next year  as it was
not decided during the meeting in Chianciano Terme. After some
discussion, the participants decided the meeting of GI in the
future years will be held in the following countries: 
• GI I-2018   Italy, May 2018, place TBD
• GI II-2018  Slovak Republic, September 2018, Bratislava
• GI I-2019   Slovenia, May 2019, place TBD
• GI II-2019  Croatia, September 2019, place TBD 
• GI I-2020   Poland, May 2020, place TBD

After the break for lunch the participants left by the bus provided
by the Czech Defense Ministry to visit the Prague Castle for
a tourist tour. In the Castle yard, an officer of the Military Office
of the President of the Republic welcomed the participants. Then
a qualified guide accompanied the visitors through the main
premises of the Prague Castle, including Saint Vitus Cathedral
and the Royal Crypt, Old Royal Palace, St. Georgeęs Basilica and
Golden Lane. The guide offered to the visitors interesting facts
about the history and replied to their questions.

After the Prague Castle tour the participants went by bus to the
Vítkov Victory Monument where they laid a wreath to the grave
of an unknown soldier and took a group photo. 

The working session continued also next Saturday in the DAP
conference hall. LtCol.  Sebastian Söllner first contributed to the
discussion on the main topic by presenting the German national
report entitled European approach of Bundeswehr and reserves.
He mentioned inter alia the participation of the German armed
forces in the NATO multinational battalions during the present
operation in the Baltic States, as well as the common defense
projects within NATO organized together with the Dutch forces
and integrated European forces involving also Bulgarian and
Czech ones where the role of reserves may be more important.  

Then Lt. Ladislav Balazs presented the Slovak national report
entitled the General situation of reserve forces in Slovakia
wherein he mentioned the ongoing change in the organization
structure of the Slovak reserve forces which is in fact similar to
that in the Czech Republic. 

Afterwards Maj. Radim J. Marušák took the floor and on behalf of
the host organization presented a draft Prague Declaration
representing the opinion of the host organization on the military
cooperation in Europe. This document was subsequently
discussed by all present national delegations. The discussion
refelected recognition of good intention in taking position on the
military cooperation in Europe, however, delegations expressed
their reservations about adoption of such document having
political character. Due to this fact, the presented Prague
Declaration could not be approved to become official GI position. 

In conclusion of this bloc of working session LtCdr. Giuseppe F.
Imbalzano sincerely thanked on his personal behalf as well on
behalf of all GI Presidency to Col. Stanislav Linic for his activity
for the Gaminger Initiative during his two yearsę in his function
of the GI President. 

The working session continuing after the break dealt again with
the organizational matters of the Gaminger Initiative. 
- There was a short discussion on the anticipated booklet on the
XXX. Anniversary of the Gaminger Initiative. 
- The change in the GI management was confirmed. Maj. Radim J.
Marušák assumed the post of the President of the Gaminger
Initiative within the planned rotation. Col. Stanislav Linic, present
GI President, passed to the function of the Immediate Past
President of GI. LtCdr. Giuseppe F. Imbalzano, present Immediate
Past President, was appointed and GI Officer in charge of GI
international relations. Cdr. Zygfryd Naczk, Head of Polish
delegation, took the post of Gi Vice President. LtCol. Hans Ruedi
Strasser, Head of Swiss delegation, and LtCdr. Giuseppe F.
Imbalzano congratulated to the new GI Presidency and wished
them all the best in their new duties.

The afternoon program enriched this yearęs session of the
Gaminger Initiative by an interesting visit to AERO Vodochody
AEROSPACE, a known traditional producer of  aeroplanes and
aviation technics, in particular those of advanced jet trainers and
light combat planes  supplied to the Czech Air forces as from
1950. 

The participants were welcomed in the Company by Jan Štechr,
Company Vice President and Chief Program Officer, Defense,
who first provided the visitors with a detailed explanation on the
company history and its production program. Subsequently, Mr.
Štechr guided the participants to the production and service
areas of the company. The participants could also have a close
look to the final company products, including fixed leading edge
of the aircraft Bombardier CS and rear fuselage of the military
plane Embraer KC 390, as well as aircraft L-39 Albatros and L-
159 Alca. The participants also saw those latter maentioned
planes  in movement and in the air on the company airport in the
direct proximity of the company. 

After this very interesting excursion was over, the participants
were transfered back to DAP hotel by bus. The Union of Officers
and Warrant Officers of the Army of the Czech Republic
organized there a farewell gala evening to conclude the working
program of this automn session of the Gaming Initiative. During
this evening, the GI Presidency expressed to some participants
its appreciation for their contribution to GI. Col. Svetozár Plesník
granted the Commemorative medal of the Union of Officers and
Warrant Officers of the Army of the Czech Republic to Mrs. Lt.(N)
MD Maria Holdrowicz-Naczk from Poland and to Mr. LtCol.
Ladislav Balazse from Slovakia. Col. Stanislav Linic and Capt.
Ivan Lamprecht were  granted by the GI Presidency the Honour
Cross of the Gaminger Initiative. Thereafter, the GI Presidency
distributed to the participants the certificates of participation,
including group photo and copies of presentations and photos
from all meetings.

After the award ceremony, GI President cut off a festive cake
decorated with the emblem and logo of the Gaminger Initiative
and each participant in the evening took his part.

During the evening, dinner was served as a banquet, and the jazz
group of crew music from Olomouc contributed to the pleasant
mood of the evening with its jazz and dance melodies.

On Sunday after breakfast, the participants of the GI autumn
session went back to their homes.

Ivan Lamprecht
Radim J. Marušák
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ROZHOVOR S PROREKTOREM PRO AKADE-
MICKÉ KVALIFIKACE UNIVERZITY KARLOVY
A MÍSTOPŘEDSEDOU  LEGISLATIVNÍ RADY
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
prof. JUDr. ALEŠEM GERLOCHEM, CSc.

UNIVERZITA
KARLOVA

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy v roce 1978, v tomtéž roce získal
titul doktora práv (JUDr.). V roce 1981
obdržel vědecký titul kandidát právních
věd, v roce 1989 se stal docentem teorie
státu a práva a v roce 2001 byl jmenován
profesorem pro obor teorie, filozofie
a sociologie práva. Je pedagogicky činný,
přednáší teorii práva a související obory
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy,
jakož i na Právnické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni, je vedoucím katedry
teorie práva a právních učení a vedoucím
katedry ústavního práva na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy. Člen vědecké
rady Univerzity Karlovy, vědecké rady
Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
Právnické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně, Právnické fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě, Policejní
akademie v Praze, Vysoké školy finanční
a správní v Praze, Oborové rady pro
doktorské studium na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity
v Brně a Policejní akademie v Praze.
Místopředseda Českého sdružení pro
právní a sociální filozofii. V letech 2006 –
2014 byl děkanem Právnické fakulty. Od
roku 2014 zastává funkci prorektora pro
akademické kvalifikace Univerzity Karlovy
v Praze.

Od září 2006 místopředseda Legislativní
rady vlády České republiky.
Předseda komise pro řízení o jmenování
profesorem a habilitační řízení
a předseda komise pro státní doktorské,
rigorózní a magisterské zkoušky. 
V advokátní praxi se zaměřuje na
zastupování před Ústavním soudem ve
věci ústavních stížností i návrhů na
přezkoumání ústavnosti zákonů a před
Evropským soudem pro lidská práva.
Význačnou část práce jeho advokátní
kanceláře tvoří expertizní činnost.
S prorektorem pro akademické
kvalifikace Univerzity Karlovy
a místopředsedou  Legislativní rady vlády
České republiky prof. JUDr. Alešem
Gerlochem, CSc. vedl  rozhovor pro
Military Forum JUDr. Svetozár  Plesník.

MiF: Podle Vašeho dosavadního působení
je vidět, že Vám „učarovalo“ právo. Co Vás
vedlo ke studiu práva a dalšímu působení
na této platformě?
AG: Původně jsem uvažovat o studiu

historiografie na filozofické fakultě. Snažil
jsem se skloubit tento zájem s prakticky
zaměřeným studiem, působil jsem jako
pomocná vědecká síla na katedře právních
dějin. Činnost v oblasti obecné právní
teorie, státovědy a posléze i ústavního
práva jsem spojil se znalostí moderní
historie a širších společenských souvislostí.

MiF: Působíte na univerzitách a vysokých
školách jak v České republice, tak na
Slovensku. Existují rozdíly (mezi studenty
v ČR a SR) ve studiu z hlediska
připravenosti a možnosti následného
uplatnění?
AG: Na Slovensku znám situaci jen

z členství ve vědeckých radách a kontaktů
s kolegy na vědeckých konferencích; přímo
tam nepřednáším. Možnosti uplatnění
absolventů právnických fakult jsou v České
republice nesrovnatelně větší; je zde stejný
počet právnických fakult při dvojnásobném
počtu obyvatel. Navíc určitá část studentů
ze Slovenska se zapsala ke studiu práv
v České republice, zejména v Praze a Brně.
Tyto dvě fakulty jsou v česko-slovenském
prostředí zřejmě nejnáročnější
a nejprestižnější. 

MiF: V České republice „působí“ 71
vysokých škol univerzitního
a neuniverzitního typu (veřejné, státní,
soukromé, zahraniční…), na kterých
studuje cca 340 tisíc studentů. Dále tady
působí celá řada dalších vzdělávacích
subjektů, které počty neuvádějí. Jaký je
Váš názor na počet vysokých škol v České
republice?  

AG: Počet studentů na vysokých školách se
v posledních letech snižuje, začal klesat
i počet soukromých vysokých škol.
Uvidíme, jak v této věci zapůsobí nově
zřízený Národní akreditační úřad.

MiF: V minulosti byla součástí studia na
vysokých školách vojenská katedra, na
které byli připravováni studenti k výkonu
vojenské služby. Jaký je Váš názor na
vojenskou přípravu studentů.? 

AG: V souvislosti s profesionalizací armády
je vojenská příprava studentů vysokých
škol již obsolentní. V úvahu tedy připadá
„jen“ branná výchova, možná na vysokých
školách specifikovaná podle zaměření
studia.

MiF: Jak se díváte na samotnou ideu
profesionální armády?
AG: Myslím, že to byl správný postup,

vzhledem k členství v NATO a náročnosti
vojenského výcviku. Ústavně je však
stanovena nadále branná povinnost.
Problémy bezpečnosti v Evropě a ve světě
však není namístě řešit zvyšováním
připravenosti k vojenským akcím, ale
diplomatickou a jinou činností v rámci OSN
a dalších mezinárodních organizací.
MiF: Jak se díváte na ústavní zaručení
práva držet zbraň?

AN INTERVIEW WITH prof. JUDr. ALEŠ 
GERLOCH, CSc., THE VICE RECTOR FOR ACADE-
MIC APPOINTMENTS OF CHARLES UNIVERSITY
AND THE VICE CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE
COUNCIL OF THE CZECH GOVERNMENT

AG: Zatím je upraveno zákonem, a tak by to
mělo zůstat. Ústavní zákon o bezpečnosti
České republiky počítá s tím, že zajištění
vnitřní a vnější bezpečnosti je základní
povinnosti státu; zákon může stanovit
povinnost participace i pro fyzické
a právnické osoby.

MiF: Jste velice pracovně a společensky
vytížený, jak relaxujete a jaké máte
koníčky?

AG: Koníčkem je pro mě část pracovní
činnosti, konkrétně mám na mysli výuku
a další formy komunikace se studenty. Jinak
se věnuji, jak jsem již uvedl, historii 20.
století.

Děkuji za rozhovor….

Having graduated from the Faculty of Law of Charles University in 1978, he obtained the
doctor of law degree (JUDr.) in the same year.  In 1981, he obtained the scientific degree
of the Candidate of Legal Sciences and in 1989 he became Associate Professor of the
theory of state and law.  In 2001, he was appointed Professor of the theory, philosophy
and sociology of law. Pursuing pedagogical activity, he lectures on the theory of law and
related fields at the Faculty of Law of Charles University as well as the Faculty of Law of
the University of West Bohemia in Pilsen. He is the Head of the Department of Legal
Theory and Legal Studies and the Head of the Department of Constitutional Law at the
Faculty of Law of Charles University. A member of the Scientific Council of the Faculty of
Law of Charles University, Faculty of Law of Masaryk University in Brno, Faculty of Law
of Comenius University in Bratislava, the Police Academy in Prague, the University of
Finance and Administration in Prague, of the Academic Council for Doctoral Study at the
Faculty of Law of Charles University, Masaryk University in Brno and the Police Academy
in Prague, he is also the Vice Chairman of the Czech Association for Legal and Social
Philosophy. In 2006 – 2014, he was the Dean of the Faculty of Law. Since 2014, he has
held the position of the Vice Rector for Academic Appointments of Charles University in
Prague.  

Since 2006, the Vice Chairman of the Legislative Council of the Czech Government.
The Chairman of the Committee for the Professorship Qualification Procedure and the
Habilitation Procedure and the Chairman of the Committee for State Doctoral,
Rigorosum and Masters examinations.   
In his advocacy practice, he focuses on representation before the Constitutional Court
in the matter of constitutional complaints and proposals for the review of the
constitutionality of laws and before the European Court of Human Rights.   A significant
part of his work consists of expert activity. 
The interview with prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., the Vice Rector for Academic
Appointments of Charles University and the Deputy Chairman of the Legislative Council
of the Czech Government, was conducted for Military Forum by JUDr. Svetozár  Plesník.

MiF: As can be seen from your past and
present activity, law has been your
passion. What made you study law and
pursue this field of activity?

AG: Originally, I contemplated the study of
historiography at the Faculty of Arts. Trying
to combine this interest with practically
aimed study, I worked as a research
assistant at the Department of Legal
History. I combined the knowledge of
general legal theory, science of the state
and subsequently also constitutional law

with the knowledge of modern history and
the wider social context.

MiF: You work at universities and higher
education institutes in both the Czech
Republic and Slovakia. Are there any
differences in the study (between
students in the Czech and Slovak
Republic) from the point of view of
preparedness and subsequent job
opportunities?

AG: As regards Slovakia, I know the

situation only from my membership in
scientific councils and contacts with
colleagues at scientific conferences; I do
not actually lecture there. The job
opportunities for the graduates of law
faculties are incomparably higher in the
Czech Republic, which has the same
number of law faculties while having twice
as many inhabitants. Moreover, a certain
part of Slovak students have enrolled for
law study in the Czech Republic, especially
in Prague and Brno. These two faculties
appear to be the most demanding and
prestigious in the Czech-Slovak
environment. 

MiF: 71 higher education establishments
of the university and non-university type
“operate” in the Czech Republic  (public,
state, private, foreign…), educating around
340,000 students. In addition, there is
a wide range of other educational entities
which do not reveal the number of
students. What is your opinion of the
number of higher education establish-
ments in the Czech Republic? 

AG: The number of higher education
students has been declining in recent years
as has been the number of private higher
education establishments. We have yet to
see what impact the newly established
National Accreditation Authority will have in
this matter.

MiF: In the past, higher education included
military departments preparing students
for their military service. What is your
opinion of the military preparation of
students?

AG: In relation to the professionalization of
the army, the military preparation of higher

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
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GENERÁLNÍ ŘEDITEL HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU 
GENMJR. ING. DRAHOSLAV RYBA
Působnost Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR), jeho úkoly i kompetence
v oblasti požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany
obyvatelstva a integrovaného záchranného systému upravují zákony, které Parlament
České republiky projednal a schválil v červenci 2000 s účinností od 1. ledna 2001. 

HZS ČR v současnosti hraje stěžejní roli v přípravách státu na mimořádné události, ať se
již jedná o hrozby terorismu, průmyslové havárie nebo živelné katastrofy. Hasiči mají
rovněž rozhodující podíl na provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných
událostech. Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří
integrovaného záchranného systému, který v případě krize slučuje všechny záchranné
složky.

HZS ČR v současnosti tvoří generální ředitelství, které je organizační součástí
Ministerstva vnitra a dále pak 14 hasičských záchranných sborů krajů, Střední odborná
škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany a Záchranný útvar HZS ČR.
Součástí Hasičského záchranného sboru ČR jsou také vzdělávací, technická a jiná
účelová zařízení, konkrétně Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Institut ochrany
obyvatelstva, Technický ústav požární ochrany a Skladovací a opravárenské zařízení HZS
ČR. Postavení a úkoly – HZS ČR je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem
je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry
a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.

HZS ČR se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním
úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování,
integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů v rozsahu a za
podmínek stanovených právními předpisy.

S generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou vedl  rozhovor pro
Military Forum JUDr. Svetozár  Plesník.

MiF: Do funkce generálního ředitele
HZS ČR jste byl uveden 1. prosince
2011. Prošel jste řadou funkcí v oblasti
požární ochrany. Co bylo prvním
impulsem pro práci u této složky –
dnes HZS ČR?
DR: Pocházím, jak by se lidově řeklo, 
„z hasičské rodiny“. Hasičem byl můj otec
i bratr a já sám jsem byl u dobrovolných
hasičů již od dětství, takže jsem o jiné
profesi příliš neuvažoval. V rámci sboru
jsem si prošel mnoho pozic, od výjezdu až
po krajského ředitele Kraje Vysočina. Další
metou bylo výběrové řízení na generálního
ředitele HZS ČR.

MiF: Jak hodnotíte činnost IZS z Vaší
pozice, co by se mělo změnit nebo
zlepšit v rámci spolupráce
jednotlivých složek?
DR: Letos jsme si připomněli 20 let od
ničivých povodní v roce 1997. Myslím, že
právě spolupráce složek IZS je na
fenoménu povodní krásně vidět. Při povodni
v roce 1997 se projevila nedostatečná
připravenost celého systému. Ukázala se
nutnost koordinace provádění záchranných
a povodňových prací a zejména nutnost

koordinace nasazování sil a prostředků
složek IZS.

Proto se tyto povodně nepochybně staly
impulsem pro analýzu stávající legislativy
a následné vypracování a přijetí řady
zákonů i prováděcích předpisů k nim,
s cílem sjednotit působnosti a pravomoci
orgánů veřejné správy i práva a povinnosti
právnických a fyzických osob při řešení
problema-tiky ochrany před povodněmi, ale
také při přípravě na mimořádné události, při
provádění záchranných a likvidačních prací,
při ochraně obyvatelstva, stejně tak jako při
přípravě a řešení krizových situací.

K 1. lednu 2000 nabyl účinnosti soubor
důležitých zákonů tzv. „kri-zové“ legislativy.
Současně byla, prostřednictvím novelizace
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minister-
stev a jiných ústředních orgánů státní
správy, převedena problematika oblasti
civilní ochrany z působnosti Ministerstva
obrany do působnosti Ministerstva vnitra.
Následná analýza průběhu povodní
potvrdila, že systém, který byl vytvořen po
povodních v roce 1997, byl nastaven
správně a funkčně. 

I díky těmto změnám se Česká
republika dokázala výborně poprat
s povodněmi v roce 2002. Jednotný
systém řízení záchranných
a likvidačních prací se ukázal jako
ideální a mnohé země z tohoto modelu
vyšly a postupně ho zavedly či zavádějí
(např. Maďarsko nebo Belgie). Čeští
experti na tuto problematiku jsou velmi
ceněni v zahraničí a aktivně se účastní
jednání pracovních skupin jak v rámci
NATO, tak Evropské unie.
Jednotlivé složky IZS spolu pravidelně
cvičí. Zásahů, u kterých se potkávají, je
jen za loňský rok přes 70 000. To
v praxi znamená, že u dvou třetin 
zásahů se hasiči potkají s nějakou další
složkou IZS.  Takové číslo mluví za vše.

Myslím tedy, že za těch dvacet let jsme
ušli dlouhou cestu a v tuto chvíli může-
me být právem hrdi na funkční systém,
který nám závidí mnoho zemí z celého
světa. 

MiF:  Jaké máte priority při řízení
HZS ČR? 

DR: Co se týká mých priorit, tak je
potřeba si uvědomit, že v době, kdy
jsem nastupoval ke sboru, probíhaly
velké finanční škrty. HZS ČR přišel

education establishments has become
obsolete. Therefore, what comes into
consideration is the “mere” civil defence
education, potentially specified according
to  study orientation.

MiF: How do you view the idea of the
professional army?

AG: I think it is a correct course of action,
with regard to the NATO membership and
the demands of the military training.
Constitutionally, however, the civil defence
duty is still required. The security issues in

Europe and the world, however, should not
be tackled by increasing the preparedness
for military actions but by diplomatic and
other activities within the UN and other
international organizations. 

MiF: How do you view the constitutional
guarantee of the right to gun ownership?

AG: For the time being, it is regulated by
law and this is how it should remain. The
constitutional legislation on the Czech
Republic’s security assumes that the
provision of internal and external security is

the basic duty of the state; the law can
establish the participation obligation for
both natural and legal persons.

MiF: You are very busy with your work and
social engagements; how do you relax and
what are your hobbies?

AG: My hobby involves a part of my work
activity, namely teaching and other forms of
communication with students. Other than
that, I study twentieth-century history, as
I’ve already said. 

Thank you for the interview….

UNIVERZITA
KARLOVA

Generálmajor Ing. Drahoslav Ryba
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The scope of the Fire Rescue Corps of the
Czech Republic, its tasks and
competencies in the field of fire
protection, crisis management, civil
emergency planning, population
protection and integrated rescue system
are regulated by the laws that the
Parliament of the Czech Republic
discussed and approved in July 2000 with
effect from 1 January 2001.

The Fire Rescue Corps of the Czech
Republic currently plays a key role in
preparing the state for extraordinary
events, whether it be threats of terrorism,
industrial accidents or natural disasters.
Firefighters also play a crucial role in the

o 1/3 svého rozpočtu a objevovaly se
úvahy o rušení mnoha kompetencí včetně
rušení stanic. Hlavní prioritou byla od
počátku mého funkčního období finanční
stabilizace sboru. Jsem rád, že ta se za
dobu mého působení ve funkci povedla.
K tomu vedlo hned několik cest. Provedli
jsme některá nezbytná úsporná opatření.
Obnova techniky se nám dařila hlavně díky
úspěšnému čerpání evropských dotací. Za
velký úspěch rovněž považuji zapojení
pojišťoven do financování IZS. Díky
proaktivnímu přístupu ministra vnitra se
podařilo dorovnat platy hasičů na úroveň
před dramatickými škrty a v současné době
je hodně pamatováno i na dobrovolné
hasiče, bez nichž bychom si naši práci
neuměli představit. 

I když je nyní finanční situace sboru
nesrovnatelně lepší ve srovnání s rokem
2011, kdy jsem nastupoval do funkce
generálního ředitele, je pro mne financování
sboru stále klíčovým problémem. Jakmile
přestaneme mít možnost čerpat dotace
Evropské unie, bude nezbytné tento
významný zdroj financí, který slouží
především k obnově techniky, nalézt
v rámci státního rozpočtu a to nebude
jednoduché. Velkým problémem se stávají
i provozní výdaje. Disponibilní část státního
rozpočtu se v této oblasti již 7 let
nezměnila, na rozdíl od cen řady služeb.
Například revize výškové techniky, které
před sedmi lety stály řádově stovky tisíc
korun za kus, se dnes běžně pohybují
v cenách 3 – 4 miliónů za revizi jednoho
kusu.  Prioritou tak zůstává nastavení
funkčního a vyváženého systému
financování HZS ČR.

Z toho dalšího, co před sebou vidím ještě
jako nesplněný úkol, bych v souvislosti
s mezinárodní situací chtěl vyzdvihnout
snahu navýšit počet hasičů na stanicích na
úroveň danou vyhláškou. I toto se
postupnými kroky daří plnit. A rezervy
máme stále také v investicích, zejména ve
stavbách. Dlouhodobým cílem je pak
příprava, zpracování a přijetí nového zákona
o požární ochraně, protože ten stávající je
z roku 1985 a neodpovídá moderní právní
úpravě.

MiF: Jak hodnotíte spolupráci s Armá-
dou ČR? Myslíte si, že by se určité
složky Armády ČR měly více zapojovat
do záchranných činností v rámci státu,
nebo jejich úloha je dostačující?

DR: Spolupráce s Armádou ČR je na velmi
dobré úrovni. Síly a prostředky AČR
vyčleněné pro potřeby záchranných
a likvidačních prací jsou uvedeny v tzv.
Ústředním poplachovém plánu IZS. Jde
o tzv. ústřední síly IZS. Každoročně jsou síly
AČR upřesňovány na základě dodatků
k dohodě mezi Ministerstvem obrany
a Ministerstvem vnitra, uzavřené na základě

zákona o IZS. Garantem dohody je za
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
HZS ČR. HZS ČR uvedené síly vyžaduje
prostřednictvím operačního a informačního
střediska generálního ředitelství HZS ČR
a situačního centra ministerstva obrany
a generálního štábu AČR, a to nejen pro
svoji potřebu, ale také na základě žádostí
hejtmanů krajů nebo starostů obcí. Způsob
vyžadování je upraven tak, aby nedocházelo
k rozptýlení těchto ústředních sil
a prostředků a byly nasazeny skutečně na
potřebné případy. Nad rámec
požadovaných sil a prostředky v ústředním
poplachovém plánu IZS může vláda
rozhodnout, že AČR vyčlení síly
a prostředky pro úkoly Policie ČR
k zabezpečení pořádku.

MiF: V dnešní době se nevyučuje ve
školách „branná výchova“. Myslíte si,
že by pomohla obnova obdobné formy
výuky ve školách z hlediska „odborné
vzdělanosti“ mladé generace.

DR: V tomto bodě si Vás dovolím opravit,
protože do osnov základních a středních
škol se ochrana člověka za mimořádných
událostí dostala už v roce 2004 a rámcové
vzdělávací programy jsou upraveny tak, aby
pokryly všechna potřebná témata. Už to ale
není tzv. „branná výchova“, děti se již
nepřipravují na válku, ale na každodenní
život a běžné situace, do kterých se mohou
snadno dostat. 

Dnes je lidstvo každodenně konfrontováno
s různými nebezpečími většího či menšího
rozsahu. Příroda nám dává stále jasněji
najevo, že pánem planety ještě nějakou
dobu zůstane. Naše civilizace a její
vymoženosti také nejsou úplně bez
nebezpečí. A proto je logické, že umět
ochránit své zdraví, majetek a zejména
život patří k základním lidským
kompetencím. Abychom dokázali správně
reagovat ve vypjatých a stresových
situacích, což zrovna mimořádné události
jsou, je nutné mít dostatečně zvládnuté
(naučené a nacvičené) správné postupy
chování a činnosti, čehož lze dosáhnout
pouze pravidelným a postupným získáváním
znalostí, dovedností a formováním
správných postojů právě ve vzdělávacím
procesu. Přesto se domnívám, že
soustředění této problematiky, a to včetně
i vojenských témat, do jednoho předmětu,
by bylo do budoucna efektivnější. 

MiF: Máte problém z hlediska výběru
a náboru nových příslušníků do
služebního poměru k HZS ČR? Jak
velká je fluktuace u HZS ČR? 

DR: Práce hasiče je velmi prestižní a má
vysoký společenský kredit. Nepociťujeme
větší problém s náborem či fluktuací.
Obzvlášť na místa výjezdových hasičů se
uchazečů neustále hlásí velké množství.

Velký zájem je z řad dobrovolných hasičů,
často jsou zájemci od dětství členy
v dobrovolném sdružení a je jim tato
profese i koníčkem. Na druhou stranu ale
musím říct, že z deseti uchazečů projde
výběrovým řízením často pouze jediný.
Uchazeči nejčastěji neprojdou zdravotním
vyšetřením, náročné jsou i fyzické
a psychologické testy. 

Situace tedy není taková, že by nám
v jediném konkrétním útvaru chybělo větší
množství lidí. Běžnou fluktuaci a odchody
do důchodu doplňujeme z vypsaných
výběrových řízení. Pozice, kde se občas
potýkáme s horší momentální nabídkou na
trhu práce, jsou především pozice právníků,
dále například spojařů nebo pracovníků IT.
Těmto specialistům totiž nemůžeme
nabídnout takové platové podmínky jako
komerční sféra.

MiF: Máte čas na koníčky a záliby při
Vaší velice vytížené funkci?

DR: Musím přiznat, že od chvíle, co jsem
nastoupil na pozici generálního ředitele,
musely prakticky všechny koníčky ustoupit
pracovním povinnostem. Pokud už trochu
času vyšetřím, rád si zahraji volejbal nebo
tenis. Také mám rád požární sport, i když se
mu již aktivně nevěnuji, rád se na něj
podívám. Česká republika patří mezi špičky
v těchto disciplínách, proto se vždy rád
účastním jak Mistrovství ČR v požárním
sportu, tak mezinárodních mistrovství.

Výkony, které naši hasičští sportovci
podávají, jsou neuvěřitelné, a to i přesto, 
že musí obstát v konkurenci zemí, kde se
sportovci věnují požárnímu sportu na
profesionální úrovni. V České republice je

DIRECTOR GENERAL OF THE
FIRE RESCUE CORPS  MAJOR
GENERAL ENGINEER
DRAHOSLAV RYBA

execution of rescue and emergency work
in extraordinary events. The Fire Rescue
Corps of the Czech Republic is the main
coordinator and the backbone of the
Integrated Rescue System, which
combines all rescue forces in the event of
a crisis.

The Fire Rescue Corps of the Czech
Republic currently consists of the General
Directorate which is an organizational
part of the Ministry of the Interior, as well
as of 14 firefighting rescue corps
dislocated in the regions, the Secondary
School of Fire Protection and the Higher
Secondary School of Fire Protection and
the Rescue Brigade of the Fire Rescue

Hasiči z Libereckého kraje cvičili zásah při
požáru. Zdroj Policejní deník

Corps of the Czech Republic. A part of the
Fire Rescue Corps of the Czech Republic
are also educational, technical and other
specialized facilities, namely the School
and Training Facility of the Czech Fire
Rescue Corps, the Institute of Population
Protection, the Technical Institute of Fire
Protection and the Storage and Repair
Facility of the Fire Rescue Corps  of the
Czech Republic. 

Status and Tasks – The Fire Rescue Corps
of the Czech Republic is a unified security
corps whose main task is to protect the
lives and health of the population, the
environment, animals and property from
fires and other extraordinary events and
crisis situations.
The Fire Rescue Corps of the Czech
Republic is involved in ensuring the
security of the Czech Republic by fulfilling
and organizing the tasks of fire
protection, protection of the population,
civil emergency planning, integrated
rescue system, crisis management and
other tasks to the extent and under the
conditions stipulated by the legal
regulations.

With the Director General of the Fire
Rescue Corps of the Czech Republic
Major General Eng. Drahoslav Ryba lead
an interview for Czech Military Forum
JUDr. Svetozár Plesník.

MiF: You were appointed as Chief
Executive Officer of the Czech Fire Rescue
Corps on December 1, 2011. You have
undergone many functions in the field of
fire protection. What was the first impulse
to work with this component - today, the
Czech Fire Brigade?

DR: I come, expressed in popular terms,
"from a firefighting family". Firefighter was
my father and brother, and I have been with
a volunteer firefighter since my childhood,
so I did not think much about another
profession. Within the corsp I have gone
through many positions, from the
operational interventions to the regional
director of the Vysočina Region. The next
step was the tender procedure for the CEO
of the Czech Fire Rescue Corps.

MiF: How do you assess the
Integrated Rescue System (IRS)
activity from your position, what
should be changed or improved in the
cooperation of individual
components?

DR: This year we remembered 20 years
since the devastating floods in 1997. I think
that the cooperation of the IRS components

to vždy jen součást odborné přípravy
a hasiči si musí plnit i všechny ostatní
pracovní povinnosti. O to víc jsem na naše
úspěchy hrdý. 

Děkuji za rozhovor….
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is clearly visible on the flood phenomenon.
During the flood in 1997 there was a lack of
preparedness of the whole system. There
was a need to coordinate the
implementation of rescue and flood works
and, in particular, to coordinate the
deployment of the forces and resources of
the IRS components.

Therefore, these floods have undoubtedly
become an impetus for the analysis of
existing legislation and the subsequent
elaboration and adoption of a number of
laws and their implementing regulations in
order to unify the scope and powers of
public authorities as well as the rights and
obligations of legal and natural persons to
address flood protection preparation for
emergencies, carrying out rescue and
liquidation work, protecting the population,
as well as preparing and resolving crisis
situations.

As of 1 January 2000, a set of important
laws of socalled "crisis" legislation came
into effect. At the same time, through the
amendment of Act No. 2/1969 Coll., on the
establishment of ministries and other
central bodies of state administration, the
issue of civil protection was transferred
from the Ministry of Defense to the
Ministry of  Interior. Subsequent flood
analysis has confirmed that the system that
was created after the floods in 1997 was
set up properly and functionally.

Thanks also to these changes, the Czech
Republic was able to cope very well with
the floods in 2002. A unified system of
management of rescue and liquidation work
proved to be ideal and many countries

came out of this model and gradually
introduced or are introducing it (e.g.
Hungary or Belgium). Czech experts on this
issue are highly valued abroad and they
actively participate in working groups
meetings both within NATO and the
European Union.

The individual components of the IRS keep
performing regular exercises. Interventions
they encounter last year are over 70,000.
This means that in twothirds of the
interventions the firefighters will meet
some other component of the IRS. Such a
number speaks for everything.

So I think we have gone a long way in the
twenty years and at this moment we can be
rightly proud of the functional system that
many countries around the world envy us.

MiF: What are your priorities in the
management of the Czech Fire Rescue
Corps ?

DR: As far as my priorities are concerned, it
is important to realize that during the time 
I joined the corps, there were major
financial cuts. The Fire Rescue Corps lost
1/3 of its budget and there even appeared
reflections on the cancellation of many
competencies including cancellations of
stations. The top priority has since the
beginning of my term of office been the
financial stabilization of the corps. I am
happy that this objective has been
successfully reached. There were several

ways to do that. We have first made some
necessary austerity measures. The
restoration of technology has been
successful mainly thanks to the successful
drawing of European subsidies. I also
consider great success the involvement of
insurance companies into the financing of
the Integrated Rescue System. Thanks to
the proactive approach of the Minister of
the Interior the salaries of the Fire Rescue
Corps reached the same level as prior to
the dramatic cuts and at the moment also
volunteer firefighters without whom we
could not imagine our work are much
remembered.

Although the financial situation of the
Corps is now incomparably better
compared to that in 2011 when I became
CEO, the funding of the corps is still a key
issue for me. As soon as we cease to be
able to draw European Union subsidies, it
will be necessary to find this important
source of financing which is primarily
earmarked for  restoration of the
technology within the state budget and it
will not be easy. Operating expenses are
also a major problem. The available part of
the state budget has not changed in this
area for 7 last years while the costs of
many services rised considerably. For
example, a height of the art technique that
cost several hundred thousand Czech
crowns a single piece seven years ago has
now generally ranged between 3 and 4
million for a single piece of work. Thus, the
priority is the setting up of a functional and
balanced system of funding of the Fire
Rescue Corps of the Czech Republic. 

From what I see as an unfulfilled task in
front of me, I would like to highlight the
effort to increase the staffing of firefighters
at the stations to the level set by the
Decree within the international context.
Also in this respect we are successful by
taking gradual steps. And we still have
reserves in our investments, especially in
construction sites. The longterm goal is
then the preparation, processing and
adoption of the new Fire Protection Act,
because the existing one is from 1985 and
it no longer corresponds to modern legal
regulations.

MiF: How do you rate cooperation
with the Czech Army? Do you think
that certain components of the Czech
Army should be more involved in
rescue activities within the state, or is
their role sufficient?

DR: Cooperation with the Czech Army is on
a verey good level. The forces and
resources of the Czech Armed Forces
assigned for the rescue and liquidation
work are listed in the socalled IRS Central
Alarm Plan. This is the socalled central IRS
force. Every year the forces of the Army of

the Czech Republic are specified on the
basis of amendments to the agreement
between the Ministry of Defense and the
Ministry of the Interior, concluded on the
basis of the Act on the Interated Rescue
System. The guarantor of the agreement is
the Ministry of the Interior - the General
Directorate of the Czech Fire Rescue Corps.
The Fire Rescue Corps of the Czech
Republic requires and activates the said
forces through the Operation and
Information Center of the General
Directorate of the Fire Rescue Corps of the
Czech Republic and the Situation Center of
the Defense Ministry and the General Staff
of the Czech Armed Forces, not only for
their own needs but also on the basis of
requests from regional governors or mayors
of municipalities. The method of requesting
is modified so as to avoid dispersal of these
central forces and resources and are
actually deployed to the necessary cases.
Beyond the required forces and resources
in the IRS Central Alarm Plan, the
Government may decide that the ACR will
allocate the forces and resources for the
tasks of the Czech Police to ensure order.

MiF: Nowadays, " civil protection
education" is not taught in schools.
Do you think it would help to restore
similar forms of education in schools
in terms of "professional education"
of the younger generation?

DR: At this point, please allow me to
correct you a bit because the curricula of
primary and secondary schools cover the
protection of human beings in emergency
situations from 2004 already and the
framework educational programs are
adapted to cover all the necessary topics.
But it is not socalled "civil protection
education" since children are no longer
preparing themselves for war, but for
everyday life and common situations in
which they can easily occur.

Today, humanity is being confronted with
various dangers of a greater or lesser

extent every day. Nature makes it
increasingly clear to us that it will still
remain the master of the planet for some
time. Our civilization and its attainments
are also not without danger. Therefore, it is
logical that the ability to protect their
health, property and, above all, life is one of
the basic human competencies. In order to
be able to respond appropriately to tense
and stressful situations, which are just an
extraordinary event, it is necessary to have
well behaved (learned and trained) correct
practices of behavior and activity, which
can only be achieved by regular and gradual
acquisition of knowledge, skills and the
formation of correct attitudes precisely
during the educational process.
Nevertheless, I do believe that
concentrating this issue, including military
topics into one subject would be more
effective in the future.

MiF: Do you encounter a problem with
regard to the selection and
recruitment of new members for the
service relation to the Czech Fire
Rescue Corps?  How big is the
fluctuation at the Fire Rescue Corps
of the Czech Republic?
DR: Firefighter's work is very prestigious
and has a high social credit. We do not feel
a bigger problem with recruitment or
fluctuation. Particularly for the posts of the
intervention firefighters, the applicants are
constantly in large quantities. There is a lot
of interest among volunteer firefighters,
they are often interested therein from
childhood and become members of
oluntary associations, and this profession
becomes a hobby for them. On the other
hand, however, I have to say that out of the
ten candidates, the only one tends to go

through the tender procedure. Most
frequently, the candidates do not go
through medical examinations, physical and
psychological tests are also demanding.
So, the situation is not such that we have a
large number of people missing in one
particular unit. We replenish regular
fluctuations and retirements from the listed
tender procedures. The postst where we
face occasionally a worse job offer on the
labor market are mainly the positions of
lawyers, for example, linkers or IT workers.
We are not able to offer to such  specialists
similar salary conditions as they usually
find in commercial sphere.

MiF: Do you have time for hobbies and
predilections in your very demanding
job?

DR: I have to admit that since I assu-med
the post of CEO, virtually all my hobbies
have left their place to my job duties. If I
am lucky enough and save a little time I like
to play volleyball or tennis. I also like fire
fighting, although I no longer practice it
actively I do like looking at it. The Czech
Republic belongs to one of the top players
in these disciplines and therefore I always
like to participate both in the Czech
Championship in fire sport and in
international championships therein. The
performances that our firefighters provide
are incredible, even though they have to
compete in countries where athletes are
engaged in firefighting at a professional
level. In the Czech Republic, this is always
only part of the training and the firefighters
must aslo fulfill all other duties. Thus, I'm
more proud of our achievements.

Thanks for the interview….

KONTAKT:
www.botelalbatros.cz

/cs/kontakt/
E-mail: 
info@botelalbatros.cz
ICQ: 571125736
Skype: botelalbatros 
Facebook

INZERCE

Rures frugaliter suffragarit lascivius umbra-
culi. Fragilis syrtes imputat optimus gulosus
saburre, semper perspicax rures circumgre



17

3  I 2017

16

Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

Každoročně se vojáci čestných stráží
středoevropského regionu sjíždějí do
Prahy, aby předvedli své nevšední
vojenské umění během mezinárodní
přehlídky DrillFest, která je pořádána u
příležitosti oslav Dne ozbrojených sil.
Jejím hlavní organizátorem je Posádkové
velitelství Praha, jehož opětovným
záměrem je připravit neotřelou a divácky
zajímavou show. Poslední červnový týden
tohoto roku předvedli vojáci Ozbrojených
sil České republiky, Maďarska, Německa,
Polska a Slovenska a Čestné stráže
prezidenta Slovenské republiky svá
precizní exhibiční vystoupení poprvé
obyvatelům dvou měst – Prahy a Plzně.

Jednalo se opět o nevšední zážitek.
Náročné pochodové sestavy, přesné
zacházení s puškou, nečekané výstřely do
vzduchu, zároveň i skvělý výběr moderní,
ale i tradiční hudby – to už každoroční
návštěvník DrillFestu bere za
samozřejmé. Letos vojáci Čestné stráže
Německa okouzlili všechny přihlížející
tanečně-pochodovou sestavou na slavnou
píseň „We will rock you“, kterou naprosto
profesionálně svým zpěvem do ticha
doprovodil vedoucí námořní poddůstojník
Patrik Schüchner.

Také Maďaři naprosto dostáli tradici
svých vystoupení – vždy předvést něco
nečekaného či nebezpečného. V letošním
roce ukázali skvělou sestavu s puškou s
očima zakrytýma bílým šátkem. To oba
slovenské celky vsadily na ladnost, známé
melodie a velmi netradiční krokové
sestavy. Polští vojáci, tradičně oblečeni ve
třech variantách slavnostních uniforem,
provedli předpisově přesné exhibiční
vystoupení, přestože sami přiznávali, že
jejich čas na přípravu vzhledem k dalším
vojenským povinnostem byl kratší než v
minulých letech. Vojáci Čestné stráže
AČR za velké podpory všech diváků
předvedli naprosto ryzí vystoupení, v
němž se mísila lehkost, dynamika a
nápaditost.
Poprvé v historii DrillFestu byla součástí
exhibiční jednotky také žena. Velitel
Čestné stráže prezidenta SR plukovník
Miroslav Ištván k tomu dodává: „Všechny
naše vojákyně prošly náročným výběrem,
aby se mohly stát členkami exhibičního
týmu. Dokázala uspět jen jedna z nich.
Avšak svými schopnostmi více než
konkuruje mužským kolegům.“
Divácky zajímavou podívanou doplnila
showprogramem Ústřední hudba AČR a
cheerleadingový tým ChilliChearleaders,

Yearly, soldiers of the Honour Guard from
Middle-European region get together in
Prague to participate in a spectacular
military parade.  The main event
organizer is the Garrison Command of

Germany, Hungary, Slovakia and The
Guard of Honour of the President of
the Slovak Republic demonstrated
their skills and expertise to the public
also in Pilsen.

“DrillFest“ is a traditional event which
began in 2006 to celebrate the Day of
the Czech Army which falls on 30th
June. The honour guards performed
ceremonies that proved their
excellence in preforming drills and
knowledge in handling arms, self-
composure before their peers and
pride in their uniforms, all to the
delight of both the invitees and
bystanders.
The drills were accompanied by music
from the Czech Army Central Band
who performed a series of
compositions and melodies
specifically chosen by each group.
During one particular drill, the
soldiers from Germany's Honor Guard
captivated the audience with their
dancemarch set to the well known
song "We Will Rock You", and was
accompanied by the excellent singing
voice of Senior Navy NCO, Patrik
Schüchner.

The Hungarians also presented and
unexpected and potentially dangerous
exercise. While their eyes were
covered with white scarves, they
performed an exciting and flawless
rifle shooting drill. Both of the Slovak
ensembles chose to exhibit their
skills in poise and agility
accompanied by some well known
melodies, as well as showing off
a selection of highly unconventional
step sets.
The Polish soldiers, dressed in three
different traditional formal service
uniforms, carried out a series of their
regular and highly accurate drills.
They explained that, due to extra
responsibilities this year, they had
less time to prepare for the event.
Drillfest 2017, held under the
auspices of the Minister of Defence
Martin Stropnický, also visited gen.
Jiří Baloun and many other
distinguished guests
It was obvious from the reaction of
the audiences in both Prague and
Pilsen that “DrillFest 2017“ was
a considerable success and had more
than achieved its purpose of
entertaining and thrilling its audience.

Cpt Eva Cajthamlová, The Garrison
Command of Prague

DRILLFEST – VOJENSKÁ
PRECIZNOST A SKVĚLÁ
PODÍVANÁ PRO VŠECHNY  

DRILLFEST: A HUGELY
ENJOYABLE EVENT SHOWING
NOT ONLY A MASTERY OF
MILITARY PRECISION SKILLS  

který často vystupuje na nejrůznějších
sportovních, kulturních a společenských
soutěžích.
DrillFest 2017, který se konal pod záštitou
ministra obrany ČR Martina Stropnického,
podpořil svou přítomností i první
zástupce náčelníka GŠ generálporučík Jiří
Baloun a mnoho dalších významných
hostů.
Přestože teploty byly v obou dnech
konání DrillFestu tropické, přihlížející
diváci se opravdu bavili. Plzeňané, kteří
tuto show zhlédli poprvé, srdečně
aplaudovali všem zúčastněným celkům.

kpt. Eva Cajthamlová, Posádkové
velitelství Praha

Prague whose well-designed parade
program has been enchanting the
audience in the capital for more than
a decade. This year the honour guards of
the Armed Forces of the Czech Republic,

Bahna se těší neobvyklé divácké přízni

Drill fest army, slavnostní zakončení
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Dne 5. srpna 2017 se uskutečnil na vojenském hřbitově
v Milovicích pietní akt zástupců konference CIOR z Itálie,
USA a České republiky.
Za italskou stranu se pietního aktu zúčastnili a věnce
položili LtCdr. Giuseppe Filippo Imbalzano, major
Ambrogio Locatelli, major MD Silvano Ferracani, 1Capt.
Mauro de Angelis. Americkou delegaci zastupoval Capt.
Henry Plymack.
Za českou stranu položili věnce starosta města Milovice
Ing. Milan Pour, tajemnice A.R.M.i. Šárka Sládková, za
Svaz důstojníků a praporčíků AČR předseda plk. v.v.
JUDr. Svetozár Plesník, místopředseda mjr. v.v.
JUDr. Radim J. Marušák a člen ÚR pplk. v z. Ing. Miroslav
Tlamicha. 
Předseda Svazu důstojníků a praporčíků AČR  plk. v.v.
JUDr. Svetozár Plesník udělil majorovi Ambrogio Locatelli,
který podpořil výrobu a umístění pamětní desky
v prostorách muzea, pamětní medaili svazu.
SveP. 

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR rozhodlo o tom, že
se plavání stává povinným
předmětem školní výuky na 1. stupni
českých základních škol. Tedy je
i uznáno, že je třeba s plaváním
počítat jako s nedílnou součástí
i branné povinnosti našeho dorostu.
Prestižní pražské vydavatelství
„Olympia“ na toto rozhodnutí
zareagovalo pohotově a připravilo pro
rodiče a děti atraktivní publikaci,
kterou symbolicky provází
olympionik, mistr České republiky
a jeden z nejlepších českých plavců
současnosti Pavel Janeček.
Prezentace projektu je připravena
zcela exkluzivně pro jubilejní ročník
50. ročník světového festivalu
„Tourfilm“ Karlovy Vary v říjnu tohoto
roku. Kniha se jmenuje „Plaveme
s Pavlem“ a je vskutku poutavě
vypravena. Vedle fotek jednoho
z nejlepších českých reportážních
fotografů Petra Novotného ji provází
i „žabáček Pavlík“ špičkové výtvarnice
Míly Prokůpkové, který má ambici
stát se ikonou aktivit plavání rodičů
s dětmi.  Autorem knihy „Plaveme
s Pavlem“ je scénárista, režisér
a spisovatel Vladislav Kučík, který se
v projektu „Plaveme s Pavlem“
přesně po 20 letech od vydání svého
bestselleru rozhovorů s legendárním
kanoistou MUDr. Lukášem Pollertem
„Kluk, co prodal medaile“ znovu vrací
na vodu. Tentokrát však Kučík
vyměnil vodu divokou za vodu klidnou
a ze zurčícího  divokého trojského
kanálu se „přesunul“ do poněkud
tišších plaveckých bazénů. Vznikla
tak poutavá publikace, kde vedle
rozhovoru s Pavlem Janečkem,
v němž tento elitní sportovec
vzpomíná nejen na svoji kariéru, ale
i na svět a dálky, které při svém
sportu poznal, je i poutavě popsáno
samo plavání – jako nejzdravější
sport, včetně jeho historie, vývoje,
stylů a technik. 
A aby byla ona publikace ještě
zajímavější -  její součástí je i DVD,
které vzniklo ve spolupráci
nakladatelství Olympia a firmy B.O.C.
Jde o umělecko-sportovní portrét
Pavla Janečka, realizovaný na řadě

plk. v.v. JUDr. Svetozár PLESNÍK 
předseda  ÚR SvazDaP AČR, z.s. 
člen redakční rady MILITARY FORUM

mjr v.v.  JUDr. Radim J. MARUŠÁK 
místopředseda ÚR SvazDaP AČR, z.s. 
Prezident Gamingské iniciativy
člen redakční rady MILITARY FORUM

NOVÁ KNIHA VLADISLAVA KUČÍKA: 
„PLAVEME S PAVLEM“

míst ČR, například v Karlových
Varech, v Náchodě, v Ratibořicích, na
Zbirohu. Kus projektu se také
natáčelo na letišti nedaleko Kutné
Hory. Autorem projektu a jeho
režisérem je, jak jinak, spisovatel
Vladislav Kučík. Spolu s mimořádnou
hudbou autorů Vadima Petrova,
Luboše Fišera, ale i za zvuku death-
metalu či klasické Handelovy „Vodní
hudby“ - s kamerou Zdeňka Kopřivy
a jeho týmu (ITV Public) a produkce,

hlavní kamery a střihu Pavla Beneše
(B.O.C.) - je čtenářům knihy jako
„bonus“ k dispozici přitažlivý portrét
nejen české země, ale i osobnosti
olympionika Pavla Janečka a jeho
plaveckého sportu.
Je očekáván velmi významný zájem
čtenářů, především rodičů, o tuto
knihu, která je jemně navádí, jak vést
děti k sportu nejzdravějšímu -
k plavání.

kpt. v.v. Ing. Ivan LAMPRECHT  
místopředseda ÚR SvazDaP AČR, z.s. 
předseda pobočky SvazDaP AČR Valašské
Meziříčí 
člen redakční rady MILITARY FORUM

plk. v.v. Ing. Václav PISINGER 
předseda pobočky SvazDaP AČR Tábor 

kpt. Mgr. Eva CAJTHAMLOVÁ 
Posádkové velitelství Praha

Mgr. Vladislav KUČÍK  
Tiskový mluvčí ČSBS

AUTOŘI
ČÍSLA:

PIETNÍ AKT 
NA VOJENSKÉM 
HŘBITOVĚ 
V MILOVICÍCH
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Letos se členové naší 15.
pobočky Svazu důstojníků
a praporčíků AČR z Valašské-
ho Meziříčí přihlásili ke
společné účasti se členy
oblastní organizace ČSBS,
kteří účast na vzpomínkovém
aktu zorganizovali, s jejím
předsedou Aloisem Martin-
kem, jenž je jako záložní
důstojník od letoška také
naším členem. Spolu s námi
se tohoto slavnostního aktu
zúčastnila také Historická
skupina 1. čsl. partyzánské
brigády J. Žižky ze Vsetína,
v jejímž čele šel také člen
našeho Svazu kpt. v z. Karel
Trčálek, který nesl historický
bojový prapor této partyzán-
ské brigády.

Památník stojí na slovenské
straně nynější státní hranice,
proto hlavním organizátorem
vzpomínkového slavnostního ceremoniálu
byl oblastní výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov  v Žilině
a jeho předseda plk. v.v. Juraj Drotár
a starosta obce Makov Martin Pavlík,
zúčastnili se vedoucí představitelé
Žilinského kraje, poslanci slovenského
parlamentu, přednosta okresního úřadu
Čadca a další hosté. Česká strana byla
zastoupena Petrem Lessym z Velvyslanec-
tví ČR v Bratislavě, poslancem Petrem
Kořenkem (ČSSD), zástupci sousedních
moravských krajů a okresů a sousedících
obcí Velkých Karlovic a Hutisko-Solanec.
Přítomni byli váleční veteráni
a protifašističtí bojovníci z obou stran,
senioři, skupina motorkářů a další
účastníci z Moravskoslezského, Zlínského
a Olomouckého kraje. Vzpomínkové akce
se zúčastnilo téměř 300 účastníků, kteří
dorazili na místo především autobusy,
auty a na motocyklech. V úvodu oficiál-
ního ceremoniálu představitelé
a účastníci pietního aktu položili za zvuku
smutečního pochodu kytice a věnce
k Památníku partyzána. Po české

JAK JSME SI PŘIPOMENULI VÝROČÍ
SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ

V pondělí 28. srpna 2017 byl v Beskydech na pomezí Moravy a Slovenska
krásný slunečný den. Slunečné počasí přálo i značné účasti místních občanů i
výletníků při letošní pietní vzpomínce již 73. výročí Slovenského národního
povstání, která se již tradičně konala v Makovském průsmyku pod Bumbálkou
u památníku věnovaného bojovníkům 1. československé partyzánské brigády
Jana Žižky, jehož dominantou je socha partyzána v nadživotní velikosti.

a slovenské hymně, doprovázené čestnou
salvou příslušníků slovenské armády,
zazněly oficiální projevy organizátorů
a zdravice hostů. Zásadní vystoupení
přednesli Martin Pavlík, Juraj Blanár
a především Juraj Drotár. Se zdravicí za
českou část účastníků pietního aktu
vystoupil Miroslav Mikulčák, předseda OV

Činnost pobočky probíhala v souladu
s Plánem a byla zaměřena na uspokojení
zájmů členů.
Dne 17. 6. 2017 nohejbalový klub
uspořádal 1. ročník turnaje trojic "Nohec
cup 2017". Akce se zúčastnilo 5 družstev.
Systém každý s každým přinesl napětí až
do posledního zápasu. 
Foto č. 1

Vítěz turnaje družstvo "Gruziňák" získalo
trička a věcné ceny.

Dne 18. 6. 2017 se členky volejbalového
klubu se svými partnery zařadily mezi 24
posádek závodu "Dračích lodí", který se
konal na Knížecím rybníku u Tábora.
Cílem bylo vedle podání sportovního
výkonu se především příjemně pobavit.
Dne 20. 6. 2017 příslušníci pobočky
s rodinnými příslušníky navštívili
divadelní představení Studia 2 v Praze.
Jednalo se o derniéru hry "Soukromý
skandál" s Kramárem, Holubovou
a Hádkem v hlavních rolích.

Ve dnech 24. - 25. 6. 2017 se příslušníci
pobočky zúčastnili cyklistického putování
přes Brdy, organizovaného PDA Tábor. Na
základě výborně připraveného programu
se navštívil první den v Příbrami rudný
důl Vojtěch, VVP Jince, Jordán a hrad
Valdek. Pro unavený tým po reliéfně
náročné trase a z větrného počasí bylo
zabezpečeno příjemné ubytování na ranči
v Hořovicích. Druhý den se navštívil hrad
Žebrák a Točník a partyzánský bunkr
u Zbirohu. I přes únavu byli všichni
cyklisté s akcí spokojeni a těšili se na
další výlet.
Foto č. 2

Ve dnech 7. - 8. 7. 2017 se příslušníci
pobočky zúčastnili na pozvání spřátelené
Okresní skupiny Svazu vojáků v záloze
BW ve Freyungu mezinárodní střelecké
soutěže " O pohár generála Greipla".
Soutěž je tradičně zajímavá nejen
zvolenými disciplínami, ale i možností
srovnat vycvičenost příslušníků
zúčastněných armád a příležitostí získat
střeleckou šňůru BW. Od roku 2013
zástupci naší delegace vždy vyhráli,
a proto přítomnost na letošním ročníku
byla pro nás velkou výzvou. Dosahované
průběžné výsledky z plnění cvičení střeleb
z jednotlivých zbraní (útočná puška G-36
na mizivé cíle z různých poloh

ČINNOST POBOČKY TÁBOR
SVAZU DAP AČR 
VE 2. ČTVRTLETÍ 2017

a vzdáleností, pistole na mizivý cíl
z různých poloh, pistole na pevný cíl,
kulomet MG 3 na redukované cíle) dávaly
naději na dobré konečné umístění. 
S napětím očekávané vyhlášení výsledků
opět potvrdilo naši dobrou připravenost.
V kategorii "Hosté" 1. místo získalo
s nástřelem 162 bodů družstvo Velitelství
vojenské policie Tábor, 2. místo družstvo
Svazu DaP AČR Tábor s nástřelem 156
bodů a 3. místo družstvo Čestné stráže
Praha se 156 body. V kategorii "domácí"
vyhrálo družstvo SK Passau s nástřelem
148 bodů.  Dobrou reprezentaci AČR
podtrhuje i získání 6 zlatých, 1 stříbrné
a 2 bronzových střeleckých šňůr. 
Foto č. 3

V závěru vyhodnocení byla p. Sümmer-
rerovi předána pamětní medaile Svazu
DaP AČR udělená předsedou Svazu za
dlouholetý rozvoj spolupráce mezi Svazem
vojáků v záloze BW a Svazem DaP AČR.
Foto č. 4

Dne 19. 8. 2017  zorganizovala pobočka
za podpory Velitelství vojenské policie
Tábor návštěvu "Dne Sil podpory - Cihelna
2017" v Králíkách v Orlických Horách. 
Všichni přítomní obdivovali připravenost
a provedení akce. Podle programu zhlédli
vycvičenost aktivních záloh a armádních
jednotek při obraně objektu důležitého
pro obranu státu, seznámili se s výcvikem
psů v podpoře vrtulníkového letectva
a činností jednotek IZS.
Foto č. 6

Na každého zapůsobila historická ukázka
boje z roku 1944 prostorově koncipovaná
na Vyškovsko. 
Foto č. 7

Návštěvou VHÚ a prohlídkou historické
vojenské techniky na jedné straně

3 4

2

1

ČSBS ze Vsetína a poslanec Petr Kořenek. 
Na závěr pak vystoupily folklorní soubory
ze Slovenska Makovanka a Slnečnice,
v jejichž podání zaznělo několik lidových
písní.

Ivan Lamprecht
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a prohlídkou nové techniky a prezentací
zdravotnických a logistických prvků na
straně druhé mohli srovnávat
připravenost, sílu a možnosti armády
tehdy a dnes.
Všichni přítomní provedení akce velice
pochvalovali.kách 
Foto č. 8

Ve dnech 26. - 27. 8. 2017 se uskutečnil
za podpory PDA Tábor tradiční sjezd
Vltavy v úseku Vyšší Brod - Český
Krumlov s noční přestávkou v kempu "Na
Pískárně". Nálada na vodě, krásné sjezdy
jezů a večerní zpívání při kytaře opět
zanechaly u všech zážitky, pro které se
akce pravidelně zúčastňují. 
Foto č. 9

Velkým potleskem byly také oceněny
ukázka historického boje za druhé
světové války a ukázka taktiky jednotek
bývalé ČSLA. Nedílnou součástí akce byly
statická i pohyblivá ukázka současné
a historické vojenské techniky, stánky
s prezentací posádkových útvarů a útvarů
na teritoriu JčK , aktivních záloh a útvarů
IZS. Na závěr akce se zájemci mohli svézt
v přilehlém terénu na vojenské historické
technice.
Foto č. 10

Dne 9. 9. 2017 se konal již 10. ročník "
Setkání s armádou - Chýnov 2017",
pořádaný městem Chýnov ve spolupráci
s posádkou Tábor. Akce, jíž se zúčastňují
aktivně i příslušníci našeho veteránklubu,
je pokaždé ukázkou profesionality
a mistrovství aktivních i záložních vojáků
v ovládání techniky. Podle připraveného
programu mohli návštěvníci shlédnout
současný výcvik příslušníků 42. mpr, 44.
lmopr a kynologů Vojenské policie.
Foto č. 11
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