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SLOVO PŘEDSEDY SVAZU DaP AČR
Vážení členové Svazu důstojníků a praporčíků AČR,
vážení příznivci, vážení podporovatelé,
náš svaz vstupuje do nadcházejícího nového roku 2018, v němž si
připomeneme a společně oslavíme 100leté výročí založení
Československé republiky a spolu s tím i stejné výročí založení
Svazu. Svaz důstojníků a praporčíků AČR je právním nástupcem
a pokračovatelem Svazu československého důstojnictva a Svazu
československých rotmistrů z let 1918 – 1949. Činnost obou
uvedených svazů byla znovu obnovena založením Svazu
důstojníků a praporčíků Armády České republiky dne 27. 5. 1993
jako občanského sdružení, jehož účelem bylo navázat na odkaz
obou historických svazů.
Na začátku roku je vždy vhodné si připomenout základní směry
činnosti našeho svazu a stanovit si dosažitelné cíle pro další
období.
Díky obětavé práci členů svazu a podpoře státních organizací
i soukromých subjektů si náš svaz posílil svou pozici
důvěryhodného partnera, který si kvalitou své práce na domácí
i mezinárodní scéně získal další příznivce a to nás zavazuje,
abychom v tomto pozitivním trendu pokračovali i nadále.
Z dlouhodobé činnosti svazu na mezinárodní úrovni je potřeba
zmínit zejména následující:
Svaz důstojníků a praporčíků AČR je členem mezinárodní
platformy Gamingska iniciativa, (Evropská asociace národních
svazů záložních důstojníků), která byla oficiálně založena v roce
1995, ale jednání o jejím založení probíhala již od února 1989,
kdy se v rakouském městečku Gaming sešli zástupci generálních
štábů Německa, Rakouska, Itálie a Švýcarska, aby dali impuls pro
vzájemné konzultace vojenských sil po zániku Varšavské
smlouvy, kdy se evropské země začaly více zajímat o sociální,
vojenské, institucionální a mezinárodní aspekty původně
nepřátelských států. Dnes tato platforma zahrnuje Českou
republiku, Slovenskou republiku, Maďarsko, Polsko, Slovinsko,
Rakousko, Chorvatsko, Itálii, Německo a Švýcarsko.
Výměnou informací a zkušeností z národního prostředí členských
organizací tato iniciativa vytváří příznivé podmínky pro pozitivní
chápání alianční obrany České republiky občanskou veřejností ve
formě široké a aktivní spolupráce s podobnými organizacemi
států NATO, PfP (The Partnership for Peace) a Evropské unie.
V tomto ohledu Svaz DaP AČR za minulé období velice aktivně
naplňoval své poslání. V říjnu 2017 uspořádal mezinárodní
konferenci GAMING II., které se zúčastnilo celkem devět státu
Evropy, vrcholní představitelé Armády České republiky, Vojenské
kanceláře prezidenta republiky, Ministerstva obrany ČR,
Ministerstva zahraničí ČR, zástupci Evropské komise a veřejného
života. Jako uznání práce Svazu v Gamingské iniciativě byl poprvé
za její existenci do jejího čela zvolen člen předsednictva Svazu.
Náš svaz je dále členem Asociace vzpomínek A.R.Mi., českoitalské asociace, která pořádá každoročně několik setkání
a ceremonií na vojenském hřbitově v Milovicích k uctění památky
padlých vojáků různých národností. Naše činnost v této oblasti je
velice kladně hodnocena jak z italské strany tak vedením města
Milovice.
Na domácí scéně Svaz také dále pokračoval ve své činnosti na
zachování vojenských a historických tradic pro mladou generaci.
Dále se podílel na přípravě obyvatel k obraně vlasti, formování
veřejného mínění o ozbrojených silách ČR a jejich chápání jako
nezbytné součásti svrchovanosti ČR.
V letošním roce převzal Svaz DaP AČR z rukou 1. zástupce NGŠ
AČR genpor. Ing. Jiřího Balouna vlastní bojovou zástavu, prapor
svazu – první prapor od svého založení.
Pro budoucí období je nezbytné pokročit zejména ve třech
směrech. Tím prvním je zajištění permanentního

reprezentativního sídla Svazu, které zejména umožní
dlouhodobou systematickou práci, usnadní vzájemné kontakty
a konzultace jak mezi členy Svazu tak s širší veřejností a urychlí
zpracování podkladových materiálů pro plánované akce. Práce na
tomto v současném období nelehkém úkolu pokračují
a předsednictvo věří, že se tento úkol podaří již v Novém roce
uspokojivě vyřešit. Druhým úkolem je posílit vazby Svazu na
vojenské spolky v krajích a krajská vojenská velitelství, tak aby
náš Svaz měl celorepublikovou působnost nezbytnou pro
plk. v.v. JUDr.
Svetozár Plesník

vystupování na mezinárodní scéně jménem důstojníků
a praporčíků celé České republiky. Tím třetím podle mého názoru
zásadním úkolem je přemýšlet o činnostech a možnostech
uplatnění pro příslušníky mladších generací v rámci našeho
Svazu, aby mladí lidé s kladným vztahem k ozbrojeným silám
mohli v rámci Svazu svobodně realizovat své nápady, být
příkladem pro další mladé lidi a tak upevňovat a rozvíjet
vlastenectví a odhodlání k obraně naší vlasti.
Musím upřímně poděkovat všem členům za jejich obětavou práci
pro Svaz a tím pro celou naší společnost.
Neméně upřímné poděkování patří také všem příznivcům
a podporovatelům, kteří napomáhají našemu Svazu k jeho
činnosti.
Všem přeji do nového roku, pevné zdraví, rodinné pohody
a hlavně lidského porozumění pro další práci, která nás může
naplnit uspokojením a radostí.
plk. v.v. JUDr. Svetozár Plesník
Předseda Ústřední rady
Dear members of the Union of Officers and Warrant Officers of
the Army of the Czech Republic. Dear supporters, dear patrons,
Army of the Czech Republic is the legal successor and follower of
the Union of Czechoslovak our Union enters the forthcoming
New Year 2018 in which we will commemorate and together
celebrate the 100th anniversary of the founding of the
Czechoslovak Republic and, together with it, the same
anniversary of the founding of the Union. The Union of Officers
and Warrant Officers of the Officership and the Union of
Czechoslovak Warrant Officers from the period 1918 to 1949. The
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Vojenské cvičení roty
aktivních záloh Doupov.
Plzeň - listopad 2017,
foto z videa

activities of the two unions were restored by the establishment
of the Union of Officers and Warrant Officers of the Army of the
Czech Republic (hereinafter referred to as “Union”) on 27 May
1993 in the legal form of civic association the purpose of which
was to build on the legacy of both historical unions.
At the beginning of the year, it is always appropriate to recall the
basic directions of our Unionęs activity and to set achievable
targets for the next period.
Thanks to the dedicated work of Union members and the support
of both state organizations and private entities, our Union has
further strengthened its position as a trusted partner who has
won other supporters with the quality of its work on the
domestic and international scene, and it is our commitment to
continue in this positive trend.
In respect of the long-term activity of the Union on international
level the following should be mentioned in particular:
The Union is a member of the Gaminger Initiative (European
Association of National Unions of Reserve Officers), which was
officially established in 1995, but negotiations began already in
February 1989 when representatives of the General Staffs of
Germany, Austria, Italy and Switzerland met in the Austrian town
of Gaming to give an impetus to mutual consultations of military
forces after the termination of the Warsaw Pact, when European
countries became more interested in the social, military,
institutional and international aspects of the originally hostile
states. Today, this platform includes the Czech Republic, the
Slovak Republic, Hungary, Poland, Slovenia, Austria, Croatia,
Italy, Germany and Switzerland.
By exchanging information and experience from the member
organizations' national environment, this initiative creates
favorable conditions for a positive understanding of the alliance
defense of the Czech Republic by civilian community in the form
of broad and active cooperation with similar organizations of
NATO, PfP (The Partnership for Peace) and the European Union.
In this respect, the Union has been very active in the past period
in fulfilling its mission. In October 2017 the Union organized the
GAMING II International Conference, which was attended by nine
European countries, the top representatives of the Czech Armed
Forces, the Military Office of the President of the Republic, the
Defense ministry of the Czech Republic, the Ministry of Foreign
Affairs of the Czech Republic, representatives of the
Representation of the European Commission in the Czech
Republic and those of public life. As a recognition of the work of
the Union in the Gaminger Initiative, a member of Presidency of
the Union was for the first time in its existence elected to chair
the Presidency of the Gaminger Initiative.
Our Association is also a member of the Association of
Remembrance of the Czech-Italian Association A.R.Mi, which
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annually organizes several meetings and ceremonies at the
international military cemetery in Milovice to commemorate the
worship of fallen soldiers of various nationalities. Our activity in
this area is very positively evaluated both from the Italian side
and that of the leadership of Milovice.
On the domestic scene, the Union also continued its activities to
preserve military and historical traditions for the young
generation. It also participated in the preparation of the
inhabitants for defending their homeland, forming public opinion
about the Czech armed forces and their understanding as an
essential part of the sovereignty of the Czech Republic.
This year, the Union took over from the hands of the first
representative of the Chief of Staff of the Army of the Czech
Republic, LtGen. Eng. George Baloun its combat fence, the battle
flag of the Union - the first battle flag since its inception.
.For the future, it is necessary to move forward in particular in
three directions.
The first one is to ensure the permanent representative seat of
the Union, which will in particular allow long-term systematic
work, facilitate mutual contacts and consultations between both
the members of the Association and the wider public and speed
up the preparation of the supporting materials for the planned
events. The work on this in the current period rather a difficult
task is under way and the Presidency believes that this task can
be resolved satisfactorily in the New Year.
The second task is to strengthen the ties of the Union to military
associations in the regions and regional military headquarters,
so that our Union has the nationwide competence necessary for
performing on the international scene on behalf of the officers
and warrant officers of the whole Czech Republic.
The third one, in my opinion, is a crucial task to think about the
activities and possibilities of employing younger generations
within our Union so that young people who have a positive
attitude towards the armed forces can freely realize their ideas
within the Union and serve as an example for other young people
in developing patriotism and determination to defend our
homeland.
I feel obliged to sincerely thank to all the members for their
dedicated work for the Union and for our entire society.
No less honest thanks also include all supporters and patrons
who support our Union in its activities.
I have the pleasure in sincerely wishing to all of us for the New
Year solid health, family well-being and, above all, human
understanding for our further work that can fill us with joy and
satisfaction.
Col. (Ret.) JUDr. Svetozár Plesník
President of the Central Council
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VELITEL POSÁDKOVÉHO VELITELSTVÍ PRAHA
PLK. GŠT. ING. MILAN VIRT
Posádkové velitelství Praha (PVP) je orgánem pro zabezpečení chodu posádkové služby hlavního města republiky,
celoposádkových akcí za účasti vojsk a pro řešení ostatních posádkových záležitostí, včetně jejich návaznosti na
občanskou veřejnost.  Podílí se na zajištění protokolárních aktivit prezidenta republiky, Vojenské kanceláře prezidenta
republiky, Parlamentu ČR, Úřadu vlády a Ministerstva obrany ČR. Zabezpečuje vybrané úkoly a požadavky MO a NGŠ při
prezentaci AČR.  Zabezpečuje součinnost mezi vojenskými útvary a zařízeními v posádce Praha.  Podílí se na
organizaci dislokace útvarů v posádce Praha. Řeší oblast bytové a dislokační problematiky v posádce. Spolupracuje se
složkami Integrovaného záchranného systému, Magistrátem hlavního města Prahy a úřady městských částí.  Řídí
činnost Čestné stráže AČR a Vojenské hudební služby AČR - Ústřední hudby AČR a Vojenské hudby Olomouc.  Jako
útvar nese čestný název „Pražského povstání“.  PVP také velmi úzce spolupracuje s obdobně zaměřenými jednotkami
působícími v zemích středoevropském regionu - Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku a Slovinsku. Jedná se
o každoroční vzájemnou výměnu zkušeností, přátelská setkání příslušníků čestných jednotek jednotlivých zemí, ale také
o vzájemné sportovní soupeření. Tato spolupráce vzájemně obohacuje všechny čestné jednotky výše uvedených států. 
V čele je velitel posádky, který je přímo podřízen 1. zástupci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.
S velitelem Posádkového velitelství Praha,
plk. gšt. Ing. Milanem Virtem vedl rozhovor
pro Military Forum JUDr. Svetozár Plesník.
MiF: Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se
vojákem z povolání? Rodinná tradice nebo
zájem o vojenskou problematiku?
MV: Jednoznačně to byl můj celoživotní
zájem o letectví, proto výběr vysoké školy,
a tím i budoucího povolání byl pro mne od
počátku jasný.
MiF: V roce 1987 jste ukončil Vojenskou
vysokou leteckou školu v Košicích, v letech
1995-1996 jste absolvoval Leteckou akademii
Bundeswehru ve Fürstenfeldbrücku
a následně v letech 2008-2010 Akademii
velení Bundeswehru v Hamburku. Můžete
porovnat rozdílnost přístupů a nároků, které
jsou kladeny na studenty v jednotlivých
školách?
MV: Všechny tři školy jsou založeny na odlišném systému
vzdělávání svých absolventů. Nelze srovnávat způsob výuky na
akademii v Košicích, která tehdy produkovala plnohodnotné
absolventy – techniky a piloty. Akademie Bundeswehru je obecně
koncipována na podkladě celoživotního vzdělávání svých
posluchačů, což je i současný trend vzdělávání na UO.
MiF: Dnem 1. října 2013 jste byl rozkazem ředitele Agentury
personalistiky AČR ustanoven do funkce velitele Posádkového
velitelství Praha. Jste v pořadí třetí velitel Posádkového velitelství
Praha a celkově 43. velitel posádky. Máte mezi svými předchůdci
svůj vzor?
MV: Při mém rozhodování se řídím podklady od svých
podřízených. Odborná rozhodnutí nechávám na velitelích všech
tří celků, ale konečné slovo si vyhrazuji pro sebe.
MiF: Pod Vaši velitelskou pravomoc spadá Čestná stráž AČR,
Ústřední hudba AČR a Vojenská hudba Olomouc. Jak „ladíte“
velitelská a odborná rozhodnutí?

MV: Dávám důraz na činorodé pracovní
prostředí, dobrou pracovní atmosféru, rád si
vyslechnu názory podřízených při
rozhodování, ale finální rozhodnutí činím
vždy zcela sám.
MiF: Máte problém z hlediska výběru a náboru
nových příslušníků do Posádkového velitelství
Praha? Jak velká je fluktuace?
MV: V současné době tento problém již
neřešíme, neboť letošním roce byly skoro na
100 procent doplněny počty příslušníků
útvaru. Služebně starším umožňujeme další
kariérní růst, ať uvnitř útvaru, nebo v rámci
AČR. Velmi dbáme nejen na jejich odbornou
přípravu, ale dáváme prostor jejich rozvoji
i v oblasti jazykové přípravy.
MiF: Příslušníci Posádkového velitelství Praha
se zúčastňují tzv. DrillFestů. Jak hodnotíte
úspěšnost svých příslušníků na jednotlivých
vystoupeních, jak velká je konkurence?
MV: V první řadě bych chtěl uvést, že se nejedná o soutěž, nýbrž
o přátelské seznamování a setkávání příslušníků čestných stráží
středoevropského regionu a samozřejmě výměnu jejich
zkušeností. Svou dokonalou připravenost a mistrovství pak tito
vojáci představují na svých exhibičních vystoupeních, která se
vždy těší velkému zájmu veřejnosti.
MiF: V prostoru Posádkového velitelství Praha je umístněn pomník
armádního generála v. v. Tomáše Sedláčka. Můžete našim
čtenářům sdělit, jak velký význam to má pro příslušníky Vašeho
útvaru?
MV: Armádní generál v. v. Tomáš Sedláček je čestným členem
1. roty praporu Čestné stráže AČR od roku 2004. Krátce po jeho
smrti se mezi příslušníky tohoto praporu zrodila myšlenka
vybudovat mu v objektu Posádkového velitelství Praha pomník.
Společně s pedagogy a studenty Akademie výtvarných umění
v Praze byl vytvořen návrh pomníku, který byl v roce 2014
slavnostně odhalen. Pomník je přístupný všem příslušníkům
rezortu MO, na požádání i široké veřejnosti.
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Polozeni kytice u pomniku generala Tomase
Sedlacka, duben 2017.

MV: My long-life interest in aviation was
the reason why I made a decision to
study at the military university, definitely.
My future decision was pretty clear from
the very beginning.
MiF: In 1987 you graduated from the
Military Academy in Košice, then between
1995-1996 you studied at the German Air
Force Officer Training Academy in
Fürstenfeldbrück, and after that, between
2008-2010 at the General Staff College of
the Military Academy in Germany?

MiF: Ve Vaší funkci jste časově velice vytížený, jak trávíte svůj
volný čas a jaké jsou Vaše koníčky?
MV: Volného času mám opravdu minimálně, snažím se odpočívat
v rodinném prostředí. V zimě se věnujeme lyžování, v létě
společně hrajeme tenis.

MV: All these military educational
institutions are based on different
educational systems of their graduates.
The Academy in Košice provided some of
the finest fully-qualified soldiers –
technicians and pilots. However, The Academy of Bundeswehr,
which is the leading educational institution of the German armed
forces, educates the future elite of not only the German armed
forces. It also offers quality tertiary education, which is the
growing trend of the educational system of the University of
Defence in Brno.

Děkuji za rozhovor…
The Commander of the Garrison Command of Prague Col. Milan
Virt
The Garrison Command of Prague is the authority responsible for
securing the garrison service in the Capital City of the Czech
Republic, all-garrison events with military participation and the
coordination in the field of public affairs.  The Command
contributes to protocol activities of the President of the Czech
Republic, Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs, the
government in general, namely by public presentations of the
Honour Guard of the Armed Forces of the Czech Republic (ACR).
The Garrison Command coordinates activities of military units
and installations based within the Prague Garrison including the
housing of their personnel both in Prague and in adjacent
municipalities.  The Garrison Command of Prague cooperates
with elements of the Integrated Rescue System of the Czech
Republic, with the City Hall of Prague and Offices of the City's
Districts.  Responding to requirements of the ACR, the
Command develops expert research for the Chief of the General
Staff of ACR and the ACR Command on human resources
available, and it is an adviser on human rights issues as well as
in the area of protected interests of the Czech military
personnel.  It controls the Music Service of ACR and the
Honour Guard of the ACR. It bears the honour title, the unit of
the "Prague Uprising".  The Prague Garrison is formed by
military units and installations based permanently or temporarily
on the territory of Prague.  The Commander of the Garrison
directly reports to the First Deputy Chief of the General Staff of
ACR.  The Commander of the Garrison Command of Prague
Col. Milan Virt was interviewed by JUDr. Svetozár Plesnik for the
Military Forum.
MiF: What made you decide to become a professional soldier?
Was there a military tradition in your family, or were you
interested in the military?
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MiF: Since 2013 you have been a Commander of the Prague
Garrison. You are the third commander of the Garrison Command
of Prague, but 43rd Commander of the Prague Garrison. How do
you make important decisions?
MV: While making decisions, I always consider the information
and data submitted by my subordinates. In terms of specific
areas, I always let the commanders of our subordinate units
decide, but I always have the last word.
MiF: The Honour Guard of the Czech Armed Foces and both
military bands are fully under your command. How do you create
a positive and innovative working environment?
MV: I always prefer and support a creative working environment.
I listen attentively to the opinions of my subordinates while
deciding, but every commander always makes the final decison
himself.
MiF: What are the critical problems faced by todayęs recruitment
into your unit? What is the fluctuation of those joining and leaving?
MV: Luckily, we do not need to solve this problém, because
there are almost no vacancies in our unit. Naturally, those who
have been serving there for a long time, they are encouraged to
„climb the career ladder“ further, either inside the unit or within
the realm of the Czech Armed Forces. Our soldiers are also
encouraged to improve their language knowledge, but the
emphasis is always mainly put on their military specializations.
MiF: The soldiers of the Garrison Command of Prague
demonstrate their perfect readiness and skills in international
parades, e. g. the yearly DrillFest in Prague. Is there an effective
competition among the Honor Guard Units?
MV: Firstly, let me emphasize the fact it is not a competition, but
an annual meeting of Honour Guard soldiers of the Middle-
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European region. Such special occasions give them the
opportunity to exchange their experiences. Traditionally, they
can demonstrate their skills, represent their country proudly and
show their dedication and commitment. DrillFest is always
widely visited.

after his death, our soldiers came up with the idea to build his
memorial in this location . Cooperating with the students and
tutors of the Academy of Fine Arts in Prague, the memorial was
unveiled in 2014. The memorial is open to all employees of the
Ministry of Defence and to the public.

MiF: In the military installation of the Garrison Command of
Prague is located General Tomáš Sedláček’s memorial. Can you
tell our readers to what extent this fact is important for your
soldiers and civilian employees?

MiF: Due to the huge responsibility you have, how do you relax?
MV: I do not have much free time. If I have some, I always spend
it with my family, skiing in winter, playing tennis together in the
summer.

MV: Army General Tomáš Sedláček is still considered to be an
honoured member of the 1st Honour Guard company. Shortly

Thanks for the interview….

EXPLOSIA A.S. – VÝROBA
A VÝVOJ VÝBUŠNIN
Explosia a.s. je tradiční a nejvýznamnější
český výrobce výbušnin. Historie
společnosti sahá až do roku 1920, kdy
byla založena Československá akciová
továrna na látky výbušné v Semtíně
u Pardubic. Je ze 100 % státem
vlastněnou společností s významným
postavením na trhu průmyslových trhavin
nejen v České republice a Evropské unii,
ale po celém světě. Kromě produkce
trhavin a střelivin se zaměřuje také na
vlastní poskytování komplexních služeb
vrtných a trhacích prací, zejména při
povrchovém dobývání kameniva.
Zásadním prvkem současné výroby
společnosti Explosia a.s. jsou střeliviny,
například sférické a nitrocelulózové
prachy. Nedílnou součástí výroby Explosia
a.s. je také oblast trhavin, kde
nejznámějšími jsou Perunit a Emsit.
Zabývá se také výrobou černého prachu
a dalších specialit, z nichž celosvětově
nejznámější je plastická trhavina Semtex.
Dále pak vyrábí například pyrotechnické
komponenty leteckých záchranných
systémů. Úsek FOSPOL poskytuje služby
při povrchovém dobývání hornin,
především vrtných, trhacích a zemních
prací při lomařské těžbě.
Součástí Explosia a.s. je také Výzkumný
ústav průmyslové chemie (VÚPCH), který
zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti trhavin
a munice. Společnost Explosia a.s. nabízí
také dodatečnou grafitaci prachů,
likvidaci airbagů nebo zkoušky

neprůstřelných materiálů. Poskytuje také
služby v oblasti analytické chemie,
zkušebnictví a bezpečnostního inženýrství
pro trhaviny a střeliviny.
www.explosia.cz

the company also provide to own
comprehensive range of services for
drilling and blasting works, especially
for opencast mining and quarrying.
The base portfolio of the current
company production of Explosia a.s.
is ammunition, for example spherical
and nitrocellulose powders. Part of
the production is also the division of
explosives with the most famous
products being Perunit and Emsit.
Explosia a.s. also deals with the
production of black powder and other
Pardubická společnost
Explosia vyvinula novinku
v boji proti terorismu.
Nazvala ji Dezintegrátor
a slouží k zneškodňování
podezřelých zavazadel například na letištích. Kufry,
batohy, barely nebo i dřevené bedny rozmetá pomocí speciální náložky,
aniž by případnou výbušninu uvnitř poškodil.

Expolsia a.s. – production and
development of blasting explosives
Explosia a.s. is a traditional and the most
important Czech producer of blasting
explosives. The history of this company
goes back to 1920 when the company
Czechoslovak Joint-stock Factory for
Explosive Materials was founded in
Semtín near Pardubice. The company is
100% state-owned, with a significant
position on the market of industrial
explosives, not only within the Czech
Republic and European Union, but also all
over the world. Apart from the production
of blasting explosives and ammunition,

specialities, such as the globally
renowned plastic explosive Semtex.
Moreover, the company manufactures
pyrotechnic preparations for air
rescue systems. The FOSPOL division
provides services for opencast mining
of rocks, especially drilling, blasting,
and ground works for opencast mine
output.
Part of the company Explosia a.s. is
the Research Institute of Industrial
Chemistry (VÚPCH) which provides
research and development in the area
of explosives and ammunition.
Explosia a.s. also offers additional
graphitising of powders, disposal of
airbags, or tests of bullet-proof
materials. Furthermore, Explosia a.s.
provides services in the area of
analytical chemistry, testing, and
safety engineering services for
explosives and ammunition.
www.explosia.cz
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VALNÁ HROMADA SVAZU DAP AČR
KONANÁ DNE 8. PROSINCE 2017
Valná hromada byla zahájena
přinesením praporu Svazu
čestnou stráží Posádky Praha za
zvuku chorálu. Vážnosti jednání
dodala i navazující česká hymna.

5. Diskuse,
6. Doplnění ÚR a kontrolní komise,
7. Návrh usnesení, jeho schválení,
8. Závěr, byl schválen delegáty bez
připomínek.

Po doznění hymny se slova ujal předseda
Svazu plk. v.v. JUDr. Svetozár Plesník.
V krátkém vystoupení přivítal hosty jednání
- ZNGŠ AČR genpor. Ing. Aleše Opatu, plk.
v.v. Emila Kulfánka - 1. místopředsedu
Českého svazu bojovníků za svobodu, plk.
v. v. Jiřího Peštu - předsedu Svazu vojenských veteránů ČR, plk. v. v. Ing. Oldřicha
Pelčáka - předsedu Českého svazu letectví,
ing. Vladimíra Vrbku - místopředsedu
Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska
a delegáty jednání a poděkoval veliteli
Posádky Praha za podporu probíhajícího
jednání.
V dalším řídící valné hromady pplk. v. v.
Ing. Miroslav Tlamicha, postupně seznámil
delegáty s jednacím a volebním řádem. Oba
dokumenty byly bez připomínek schváleny.
Následně byly bez připomínek schváleny:
řídící předsednictvo VH - Svetozár Plesník,
Miroslav Tlamicha, Ivan Lamprecht; návrhová komise - Radim Marušák, Václav
Pisinger, Josef Tyl; volební komise - Jaroslav
Palkoska, Josef Ehl, Dalibor Drábek
a mandátová komise - Zdena Pustajová,
Marie Karásková.
Navržený program valné hromady:
1. Úvodní slovo,
2. Schválení pracovního předsednictva,
programu, volba mandátové a návrhové
komise,
3. Zpráva o činnosti Svazu od poslední VH,
Zpráva o hospodaření Svazu od poslední
VH, jejich schválení,
4. Vystoupení hostů a předání ocenění,

Před projednáváním rozhodujících otázek
valné hromady vyzval Miroslav Tlamicha
přítomné k uctění památky kolegů, kteří již
nejsou mezi námi - plk. v.v. Václav Prokeš,
zakládající, dlouholetý a nakonec čestný
předseda Svazu, plk. v.v. Hofrichter legionář a mjr. v.v. Rostislav Konečný předešlý předseda Svazu, minutou ticha.
Zprávu o činnosti Svazu od poslední valné
hromady 1. prosince 2016 přednesl
kpt. v. v. Ivan Lamprecht. Ve svém vystoupení stručně zhodnotil činnost Ústřední
rady a poboček. Zdůraznil, že činnost Svazu
probíhá dlouhodobě v Jihočeském, Zlínském, Olomouckém a Středočeském kraji
a v hlavním městě Praze, avšak do ostatních krajů se zatím působnost Svazu
nepodařilo rozšířit. Jako nejaktivnější pobočky vyhodnotil Tábor a Valašské Meziříčí.
V následujícím v krátkosti připomněl život
jednotlivých poboček v letošním roce
a poukázal na aktivitu a zapojení Svazu
v Gamingské iniciativě. Zdůraznil důležitost
pražského zasedání GI v září 2017 vzhledem k přijaté deklaraci, která vyzývá
vedoucí představitele evropských zemí
k řešení současné situace, k otevření spolupráce Svazu se Zastoupením Evropské
komise v ČR, ke skutečnosti, že se rozšířil
počet členských zemí GI o Makedonii a pro
nás především proto, že mjr. v z. JUDr.
Marušák se stal na dva roky presidentem
tohoto sdružení. Zvolení mjr. v z. Marušáka
do čela GI je výrazem mezinárodního
ocenění činnosti našeho Svazu i závazkem
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do dalšího období. Protože jednání v Praze
bylo po všech stránkách velmi kladně
hodnoceno všemi zúčastněnými zeměmi,
vyslovil za jeho přípravu poděkování plk.
v. v. Plesníkovi, mjr. v. v. Marušákovi, pplk.
v. z. Tlamichovi, pplk. v. v. Josefu Ehlovi.
V dalším vyzvedl pozornost vedení Svazu
věnovanou pietním aktům v Milovicích, která je vysoce ceněna nejen samosprávou
uvedeného města, ale i vedením AČR,
politickými a státními orgány kraje a vojenskými i státními složkami Itálie. Kladně
hodnotil i uplatnění programů k výuce dějin
na základních školách a zhotovení praporu
Svazu.
V závěru poukázal i na existující nedostatky
a rezervy v práci Svazu. Především se
nepodařilo obnovit sekretariát předsednictva, což má za následek pracovní
přetěžování některých členů a narušování
systému práce řídícího orgánu. Rezervy
přetrvávají v užší práci ÚR s pobočkami.
I přes dílčí navyšování členské základny
(především Tábor) členská základna stárne.
Svazový časopis Military Forum je vydáván
jen díky placené reklamě, neboť jediný
zdroj příjmu - členské příspěvky, k pokrytí
nákladů nestačí.
Závěrem vystoupení poděkoval členům
Ústřední rady, kteří se podíleli na úspěšné
činnosti Svazu, a popřál úspěch v dalším
jednání valné hromady.
Zprávu o hospodaření Svazu od poslední
valné hromady v roce 2016 přednesl
mjr. v z. Radim Marušák. Ve zprávě zřetelně
přednesl příjmy a výdaje Svazu, včetně
darů, počáteční a koncový stav financí
v bankovních ústavech i v hotovosti.
Oba dokumenty byly bez připomínek
přítomnými delegáty schváleny.
V souladu se schváleným programem
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mjr. v. z. Marušák následně vyhlásil odměny
příslušníkům Svazu, udělené Ústřední
radou za mimořádné zásluhy o propagaci
armády ve společnosti, v rámci EU a NATO
- kpt. v. v. Ivanu Lamprechtovi, pplk. v. v.
Josefu Ehlovi, pplk. v. z. Miroslavu Tlamichovi, plk. v. v. Václavu Pisingerovi, prap.
Daliboru Drábkovi, rtm. v.v. Zdeně Pustayové, mjr. Zbyňku Ostrému, Mgr. Petře
Jančíkové, pplk. Zdeňku Chudovi, plk. v. v.
Karlu Kredbovi, mjr. v.v. Františkovi Tylovi,
plk. v. v. Josefu Turkovi, kpt. v.v. Karlu
Trčálkovi, plk. v. v. Svetozár Plesníkovi
a mjr. v. v. Radimu Marušákovi. Pamětní
bronzové medaile Svazu převzali odměnění
z rukou ZNGŠ AČR genpor. Aleše Opaty
a předsedy Svazu plk. v. v. Svetozára
Plesníka.
V navazující diskusi genpor. Ing. Opata
poděkoval vedení Svazu za pozvání, popřál
všem pěkné svátky a mnoho zdaru
v nastávajícím období. Plk. v. v. Emil
Kulfánek po krátkém představení se,
pozdravil přítomné a popřál úspěchy jednání. Za dlouhodobou spolupráci s ÚR ČSBS
udělil předsedovi Svazu DaP AČR plk. v. v.
Plesníkovi pamětní medaili ČSBS. Dále poukázal na zásluhy SVV o možnosti slev
k ubytování ve vojenských zařízeních a slev

na některé lázeňské procedury po
předložení průkazek voj. důchodců - VV.
Plk. v. v. Jiří Pešta ve svém vystoupení
přítomným krátce představil Svaz vojenských veteránů ČR od jeho vzniku v roce
2007. Členům Svazu DaP AČR nabídl
možnost se zúčastnit jejich zahraničních
zájezdů v roce 2018 do Bulharska. Vyjádřil
se pro pokračování spolupráce mezi svazy
i v následujícím období.
Plk. v. v. Oldřich Pelčák představil svůj
Český svaz letectví (ČsSL). Vyjádřil svůj
nesouhlas s výpovědí telefonů armádou ČR
spolupracujícím spolkům dislokovaným ve
vojenských objektech. Popřál všem členům
Svazu DaP AČR mnoho zdraví a úspěchů
v nastávajícím roce.
Ing. Vrbka poděkoval za pozvání na jednání
valné hromady a za dobrou úzkou
spolupráci především na úrovni předsednictva. Vyjádřil ocenění práce Svazu DaP
AČR v současných podmínkách. Popřál
všem úspěchy v činnosti.
Rtm. Pustayová vystoupila jako členka
mandátové komise a oznámila, že na základě stanovených kriterií je valná hromada
usnášeníschopná.
Po uzavření diskuze řídící jednání oznámil,
že od poslední valné hromady došlo ke
snížení počtu členů Ústřední rady (Buquoy
- vzdal se funkce, Červinka - byl vyloučen ze
Svazu za porušování Stanov a Hendrych vzdal se funkce) a Kontrolní komise (Svoboda - ukončil členství), a tedy je nutno tyto
orgány doplnit. Nově navržení členové do
Ústřední rady kpt. v. v. Marie Karásková,
kpt. v. v. Ing. Bohuslav Chalupa, npor. v. v.
PhDr. Vilém Sluka a do kontrolní komise rtn.
v. v. Josef Němec byli delegáty jednomyslně
schváleni.
Mjr. v. v. Marušák dle schváleného progra-

mu seznámil přítomné s návrhem usnesení,
které obsahovalo: schvaluje Zprávu o činnosti Svazu za uplynulé období, Zprávu
o hospodaření, zvolení nových členů
Ústřední rady a Kontrolní komise, doplnění
Stanov Svazu (vytvoření výboru pro koordinaci zahraničních aktivit Svazu - čl. XIV,
bod 6; evidence současných 6 poboček - čl.
XII, bod 10), ukládá Ústřední radě - zvolit
předsednictvo, zajistit kvalitní přípravu
zasedání GI v Itálii a na Slovensku,
zabezpečit výrobu a instalaci pamětních
desek pro plk. Hofrichtera, mjr. Konečného
a plk. Prokeše, zajistit aktualizaci zápisu
Svazu ve spolkovém rejstříku, přijmout
opatření pro včasné konzultace GŠ AČR
a vedení resortu obrany k obnovení
zastupování vojáků v záloze AČR v CIOR
NATO Svazem DaP AČR, členům Svazu plnit povinnosti člena dle Stanov a naplňovat poslání Svazu, účastnit se pietních
vzpomínkových akcí v regionu pobočky,
pokračovat ve spolupráci s KVV, složkami
AČR, GŠ, MO, v pobočkách nabízet vhodnou
spolupráci příslušným složkám KVV a MO
v oblasti realizace programu POKOS,
pobočkám - věnovat pozornost výběru
kandidátů do ÚR, ověřovat u vojáků jejich
působení v armádě, do plánů činnosti
zařazovat akce s histor. významem a tradicí,
střel. soutěže, akce s mládeží). Usnesení
bylo po úpravě drobných připomínek všemi
delegáty přijato.
Na závěr valné hromady poděkoval řídící
jednání za účast a popřál úspěchy v dalším
období.
plk. v. v. Ing. Václav Pisinger – vedoucí
pobočky Svaz DaP AČR Tábor
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PEČUJETE O ZDRAVÍ SVÉ RODINY? VoZP VÁS
V TOM PODPOŘÍ
Chránit sebe a své děti očkováním, předcházet nádorovým
onemocněním, pravidelně se
hýbat, pečovat o chrup…
To všechno patří ke zdravému
životnímu stylu. A to všechno
dohromady také dokáže pořádně
provětrat rodinnou pokladnu.
My ve Vojenské zdravotní pojišťovně jsme
si dobře vědomi mimořádné důležitosti
zdravotní prevence, ale i nemalých výdajů
s ní spojených. Proto svým klientům
dlouhodobě pomáháme finančními
příspěvky na očkování, pohybové aktivity,
péči o zuby nebo na preventivní vyšetření
nehrazená z veřejného zdravotního
pojištění. Nejinak tomu bude i v roce
2018.
Preventivní programy jsme zpřehlednili,
zvýšili jsme limit čerpání u nejžádanějších
příspěvků a ještě více jsme zjednodušili
cestu k nim. Držíme se zásady, že
zdravotní prevence má být dostupná
každému, proto našim klientům
nestavíme do cesty žádné překážky ve
formě střádání kreditů či bodů nebo
nutnosti vlastnit kartu.
A protože si jako resortní zdravotní
pojišťovna velmi vážíme nesmírně
zodpovědné, riskantní a časově náročné
práce vojáků, která má samozřejmě
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dopad i na jejich nejbližší, připravili jsme
pro rok 2018 opět program „Rodina
vojáka“, a to v ještě výhodnější podobě
než v roce 2017. Jeho princip je
jednoduchý: vybrali jsme tři
nejoblíbenější finanční příspěvky z našich
programů zdravotní prevence (na plavání,
na cvičení a regeneraci a na dentální
hygienu) a navýšili u nich limity pro
vojáky – včetně těch v aktivní záloze
pojištěných u VoZP – a jejich nejbližší
rodinné příslušníky, samozřejmě pokud
jsou i oni pojištěnci VoZP.
Nově budou v nabídce preventivních
programů také zvýhodněné příspěvky na
očkování a plavání pro naše pojištěnce
z řad válečných veteránů s osvědčením
ministerstva obrany.
Vojáci z povolání jsou u vojenské pojištěni
ze zákona, to však neplatí pro aktivní

zálohy, pro rodinné příslušníky vojáků ani
pro válečné veterány. Nic ale není
ztraceno, 1. ledna začíná období, kdy je
možné změnit zdravotní pojišťovnu, které
potrvá až do 31. března.
Pokud jde o příspěvky na zdravotní
prevenci, dostupné všem našim klientům,
budou pro rok 2018 rozděleny do tří
programů namísto dosavadních šesti.
Program „Zdraví“ je určen k podpoře
očkování, dále k pomoci ženám v citlivém
období těhotenství a prvních měsících po
narození miminka, k podpoře zdravého
chrupu a také dárcovství krve.
Programem „Pohyb“ chceme motivovat
děti, dospělé i seniory k aktivnímu
životnímu stylu a k pravidelnému
sportování.
V programu „Prevence“ jsou k dispozici
příspěvky na vyšetření, která mohou
zachránit život tím, že v organismu včas
odhalí případné počínající rakovinné
bujení, a také příspěvek na odvykání
kouření.
Podrobné podmínky i formuláře žádosti
o příspěvky i všechny doklady potřebné
k čerpání příspěvků budou od Nového
roku zveřejněny na webových stránkách
www.vozp.cz. Tam také zájemci
o pojištění u Vojenské zdravotní
pojišťovny najdou přihlášku.

MiP 4-2017_Sestava 1 22.12.17 10:14 Stránka 11

4 I 2017

DO YOU CARE ABOUT THE HEALTH OF YOUR
FAMILY? VoZP (MILITARY HEALTH
INSURANCE COMPANY) WILL SUPPORT YOU
Protect yourself and your children by vaccinating,
preventing cancer, regular physical exercise, taking
care of your teeth ... it all belongs to a healthy
lifestyle. And all this together can also properly
blow up the family cash desk.
We at the Military Health Insurance Company are well aware of
the extraordinary importance of health prevention, as well as the
considerable expenses associated with it. That is why we help
our clients in the long run with financial contributions for
vaccinations, physical activities, dental care, or preventive
examinations not covered by public health insurance. It will be
the same in 2018 as well.
We have made the prevention programs clearer, we have
increased the spending limit for the most popular contributions
and have made it easier for them to become available. We stick

to the principle that health prevention should be available to
everyone, so we do not put in the way of our clients any
obstacles in the form of credit or score summation or the need
to own a card.
And because, as a departmental health insurance company, we
greatly appreciate the extremely responsible, risky and timeconsuming work of soldiers, which of course has an impact on
their closest ones, we have again prepared for 2018 the
"Soldier's Family" program in an even more advantageous form
than in 2017. The principle is simple: We have selected three of
the most popular financial contributions from our health
prevention programs (swimming, physical exercise and
regeneration, and dental hygiene) and have increased the limits
for soldiers - including those in Active Reserves of VoZP insured and their closest family members, of course, if they are also the
VoZP insured.

We will also offer preferential vaccination and swimming
allowances for our insured from among war veterans certified by
the Ministry of Defense.
Professional soldiers are compulsorily insured by VoZP, but this
does not apply to Active Reserves family members of soldiers or
war veterans. But nothing is lost, on January 1st begins a period
when it is possible to change the health insurance company,
which will last until March 31st.
As far as the health prevention allowances available to all our
clients are concerned, they will be divided into three programs
for 2018 instead of the six.
The "Health" program is designed to support vaccination, to help
women in a sensitive period of pregnancy and during the first
few months after they give birth to a baby, to support healthy
teeth and also blood donation.
By the “Physical Exercise” program we want to motivate children,
adults and seniors to an active lifestyle and to regular sport
activity.
In the "Prevention" program, life-saving examinations are
available to help diagnose early onset cancer, as well as smoking
cessation.
The detailed conditions, as well as the application forms and all
the documents needed to draw the contributions, will be
published on the website www.vozp.cz from the New Year. There,
those interested in insurance at the Military Health Insurance
Company can also find an application form.

11

MiP 4-2017_Sestava 1 22.12.17 10:14 Stránka 12

Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

VICEPREZIDENT EXEKUTORSKÉ KOMORY
ČESKÉ REPUBLIKY JUDr. VLADIMÍR PLÁŠIL,
LL.M.
JUDr. Vladimír
Plášil, viceprezident Exekutorksé
komory ČR

Exekutorská komora se sídlem
v Praze zřízená zákonem
č. 120/2001 Sb. je stavovskou
organizací profesní samosprávy
sdružující soudní exekutory. Členství
v ní je pro všechny exekutory
povinné ze zákona. Exekutor se stává
jejím členem okamžikem jmenování
exekutorem.  Vykonává samosprávu soudních exekutorů a dohled
nad jejich úřední činností, jako
taková by měla garantovat kvalitu
exekucí a dalších právních služeb
poskytovaných soudními exekutory.
Organizace Exekutorské komory ČR
je upravena Exekučním řádem. 
Exekutorská komora je právnickou
osobou. Jménem Exekutorské komory jedná prezident jako její statutární
orgán.  Rozhovor s viceprezidentem Exekutorské komory České
Republiky JUDr. Vladimírem
Plášilem, LL.M. vedl pro Military
Forum JUDr. Svetozár Plesník.
MiF: Jste voleným zástupcem
a viceprezidentem profesní právnické
komory, která v České republice existuje
relativně krátkou dobu. Podařilo se vám
naplnit svá předsevzetí, se kterými jste
přicházel do prezidia Exekutorské komory?
Jak toto období rekapitulujete?
VP: Mým předsevzetím bylo především
aktivní hájení našich profesních zájmů
tak, aby odborná i laická veřejnost
chápaly existenci Exekutorské komory
jako pevně ukotvenou součást právního
státu. Domnívám se, že její odborná
pověst a aktivní zapojení do řešení
právních otázek rezonujících celou
společností je od roku 2015 na
kvalitativně vyšší úrovni, než byla po jejím
ustavení roku 2001.
MiF: Co se vám osobně, prezídiu
a exekutorům jako celku za tuto dobu,
podle vašeho názoru, nejvíce povedlo?
VP: Podle mého názoru je práce
v prezidiu a dalších samosprávných
orgánech Exekutorské komory České
republiky, ať volených či jmenovaných,
především službou, která je poskytována
našim kolegům, jejich zaměstnancům
a spolupracovníkům. Proto jsme se
v posledních 3 letech zaměřili hlavně na

12

činnost, aktivně bránící nejrůznějším
snahám o naši ekonomickou likvidaci
a omezování zákonných pravomocí
soudního exekutora. Typickým příkladem
je aktivní odpor proti neúčelné, politicky
motivované novelizaci Exekučního řádu,
jakož i boj o novelizaci tarifní vyhlášky,
která nám podstatně snižuje od dubna
letošního roku příjmy. Zde jsme šli do
přímého konfliktu s ministerstvem
spravedlnosti a při řešení obou
citovaných problémů zaujali pozice,
s nadsázkou řečeno, obdobné zákopové
válce, kdy každý úspěch nebo neúspěch
v našich jednáních s exekutivou
i zákonodárci byl někdy vyjádřitelný
téměř v centimetrových mírách.
Pozitivním výsledkem našich aktivních
jednání se zástupci Parlamentu ČR,
odborné veřejnosti i orgánů moci výkonné
je celkem dvojí odvrácení tzv. „komplexní
novely“ Exekučního řádu, předkládané
a zpracované ministerstvem
spravedlnosti. Za nesporný úspěch

považuji, že se ve spolupráci s ostatními
kolegyněmi a kolegy podařilo prezidiu
přesvědčit konkrétní subjekty
k odpovědnému posouzení účelnosti
a zákonnosti ministerské vyhlášky
o snížení našich tarifních odměn.
Výsledkem tohoto posouzení je podaná
ústavní stížnost skupiny senátorů proti
ministrem spravedlnosti vydané tarifní
vyhlášce. Veškerá tato činnost podle
mého názoru přispívá i k většímu posílení
práv účastníků exekučního řízení, tedy
věřitelů i dlužníků.
MiF: A naopak, co vnímáte v současnosti
jako největší problém ve vaší činnosti?
VP: Tímto problémem je bohužel
pokračující dehonestace naší profese
z důvodu získání tzv. „politických bodů“
jednotlivými politickými stranami, která,
jako již tradičně, kulminovala v čase těsně
před parlamentními volbami. Zde je
opakovaně následek, tedy nucené
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vymáhání pohledávek, účelově
zaměňován za příčinu, nejčastěji pojmem
„státem posvěcená lichva“, ačkoliv
příčinou každého exekučního řízení je
nesplnění závazku dlužníka v patřičné
lhůtě soudem nebo jiným orgánem
určené (zákonná lhůta ke splnění
závazku).
MiF: Jakým tématům by se měla
Exekutorská komora ČR v budoucím
období věnovat?
VP: Prioritně je potřeba se zaměřit na
dovršení právní definice místní
příslušnosti soudních exekutorů, její
prosazování a zhodnocení dopadů jejího
zavedení podle konkrétní uvažované
formy, to je tedy okresní nebo krajské.
Protože jde především o otázku politickou
a až v druhém sledu otázku profesní
samosprávy, je naprosto nezbytné přitom
pokračovat v aktivní komunikaci se
zákonodárci, kteří budou nyní v dalších 4
letech pracovat jako nově zvolení zástupci
našich občanů v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR, a to napříč celým
politickým spektrem.
Dalším problémem je aktuálně snaha
regulovat podzákonným předpisem obsah
jednotlivých rozhodnutí, resp. dalších
písemných sdělení u tzv. „šablon“, tedy
závazných vzorů u soudních exekutorů.
Zde podotýkám, že Exekutorská komora
České republiky má trvalý odborný
zájem na přijetí odpovídajících vzorů ve
spolupráci s ministerstvem spravedlnosti.
Má však zájem, aby tyto vzory byly
alespoň rámcově totožné se vzory
u obecných soudů i v daňových exekucích
tak, aby jim účastníci exekučního řízení,
tedy věřitelé i dlužníci rozuměli. To ve
stručnosti znamená, že soudní exekutoři
kvalitní vzory chtějí, ale v souladu
s Exekučním řádem takové, ve kterých se
lidé takzvaně „neutopí“, když je začnou
číst.

postavení vykonavatele soudního
exekutora.

MiF:Co by dodalo exekutorům větší
sebedůvěry a přijetí u společnosti?

MiF: Jak by měla podle exekutorská obec
vypadat třeba za pět či deset let?

VP: Byla by to především státem
garantovaná jistota jejich právního
statutu ve společnosti. To však zcela
logicky předpokládá i potřebu revize
právních názorů, nejlépe samotným
Ústavním soudem, které soudního
exekutora, ač je podle zákona i podle
konkrétních rozhodnutí některých
obecných soudů nesporně orgánem
veřejné moci, považují za podnikatele.
Pokud ustanovení §127 odst. 1 písm. f)
Trestního zákoníku definuje soudního
exekutora jako úřední osobu při výkonu
exekuční činnosti nebo při výkonu
činnosti z pověření státního zástupce
a soudu, nemůže být logicky
podnikatelem. Status úřední osoby vztáhl
ostatně i Nejvyšší soud ČR též na

VP: Přál bych si, aby byla sebevědomou,
vnitřně semknutou profesní komorou,
která by při výkonu své profese
upřednostňovala zájmy kolektivní
samosprávy před zájmy individuálními.
MiF: Mohli byste se vyjádřit také k obsahu
časopisu Military Forum?
VP: Časopis Military Forum je
perspektivním periodikem Svazu
důstojníků a praporčíků Armády České
republiky. Jsem přesvědčen, že jeho
široké tematické zaměření, umožňuje
poznat názory i pracovní výsledky
nejrůznějších subjektů, působících v ČR.
Asi by bylo vhodné jeho obsah v nejbližší
budoucnosti zaměřit nejenom na

problematiku související s vlastní činností
Svazu důstojníků a praporčíků Armády
České republiky, ale i na možnost
publikace odborných názorů ze všech
oblastí naší občanské společnosti. Podle
mého názoru i laická veřejnost by uvítala
občasné vyslovení názoru k závažným
celospolečenským otázkám ze strany
význačných osobností, zejména z oblasti
zákonodárné a výkonné moci, jakož
i státní správy a územní samosprávy a též
od významných vysokoškolských
pedagogů a publicistů. V roce 2018
oslavíme 100. výročí obnovené české
státnosti. Myslím si, že v souvislosti
s tímto významným výročím je očekávání
širokého zapojení Svazu důstojníků
a praporčíků Armády České republiky,
včetně časopisu Military Forum logické.
Děkuji za rozhovor…
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ČINNOST POBOČKY TÁBOR
SVAZU DAP AČR
VE 4. ČTVRTLETÍ 2017
Činnost pobočky byla i v posledním období aktivní a pestrá.
Kromě zabezpečení zájmů členů
směřovala i k plánování akcí na
rok 2018.
Dne 26. 9. 2017 zorganizovali příslušníci
střeleckého klubu za podpory Základní
školy Zborovská a města Tábor pro žáky
základních škol v Táboře již 5. ročník
"Střelecké ligy ". Soutěž ve střelbě ze
vzduchovky byla poprvé rozdělena do
dvou kategorií - žáci 6. a 7. tříd a žáci 8.
a 9. tříd. Změn dostaly propozice. Žáci
museli poprvé prokázat své schopnosti ve
vedení přesné střelby jak na klasický
pevný terč s kruhy, tak i na sklopné terče
různých velikostí. Soutěž byla velmi dobře
všestranně připravena. Pro účastníky
soutěže byla v době hodnocení výsledků
zabezpečena i ukázka poskytnutí první
pomoci raněnému. Všichni si mohli zkusit
i masáž srdce. V kategorii "A" zvítězilo
družstvo ve složení Dvořák, Mejta, Noháč
s nástřelem 89 bodů, v kategorii "B"starší Veřtát, Hanzal, Kolář s nástřelem
303 bodů. Nejlepším střelcem byl Veřtát
Foto č. 3 – Ve dnech 27. - 28. 10. 2017 se
střelecké družstvo pobočky ve složení
Hopfinger, Pisinger, Šochman zúčastnilo
prestižní mezinárodní střelecké soutěže
"Zlatý lev" v Chebu. V nejkvalitněji
obsazené kategorii "Střelecké kluby" z 34
zúčastněných družstev skončili na 7.
místě.

3
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Lukáš s nástřelem 100 bodů. Družstva
i jednotlivci na 1. - 3. místě si odnesli
kromě diplomů i pěkné věcné ceny. Za
vytvoření podmínek k soutěži patří
poděkování Mgr. Homolkovi (učiteli)
a Mgr. Vašíčkovi, řediteli Základní školy
Zborovská Tábor.
Dne 30. 9. 2017 střelecké družstvo
pobočky, ve složení Hopfinger, Pisinger,
Svoboda, získalo na 9. ročníku střelecké
soutěže "memoriál mjr. Vávrů a ppor.
Martínka" v kategorii "ozbrojené síly
a sbory, KVZ" 2. místo.
Dne 15. 10. 2017 příslušníci střeleckého
klubu zorganizovali na střelnici v TábořeČekanicích pro členy pobočky a další
zájemce střelby z vlastních a zapůjčených
zbraní.
Dne 28. 10. 2017 místopředseda pobočky
PhDr. Sluka v rámci slavnostního kladení
věnců k 99. výročí vzniku republiky
položil u památníku na Křižíkově náměstí
kytici se stuhou.
Dne 1. 11. 2017 proběhlo součinnostní
jednání předsedy pobočky s velitelem
posádky plk. gšt. PhDr. Bisem k otázkám
vzájemné podpory v roce 2018.
Ing. Pisinger poděkoval plk. gšt.
PhDr. Bisovi osobně a ostatním
příslušníkům Velitelství vojenské policie
a 42. mpr za podporu v roce 2017
a vyjádřil přesvědčení úspěšné
spolupráce i v roce 2018.
Dne 10. 11. 2017 předseda pobočky plk.v

2
Foto č. 2 – Dne 1. 10. 2017 se příslušníci
veterán klubu zúčastnili tradiční jízdy
veteránů Táborem a jeho okolím. Účastí na
této akci opět prokázali svoji odbornost
v údržbě a ovládání historické techniky.
v. Ing. Pisinger a Ing. Kolesa v rámci
pietního aktu ke Dni válečných veteránů
položili u pomníku obětem 1. světové
války v Táboře spolu s představiteli
města, posádky a zástupci polických
stran kytici se stuhou.
plk. v.v. Ing. Václav Pisinger

Foto č. 4 – Ve dnech 31. 10. - 5. 11. 2017
příslušníci pobočky využili zastávky
"Legiovlaku" v Táboře. Zajímavá expozice
legionářského muzea seznámila
návštěvníky s podmínkami, ve kterých žili
a bojovali příslušníci naší zahraniční
armády v Rusku v letech 1918 -1920.

4
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ČINNOST POBOČKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
SVAZU DAP AČR ZA 2. POLOLETÍ 2017
I ve 2. pololetí tohoto roku žila
pobočka řadou pestrých aktivit.
Osnovou činnosti byl přijatý
roční plán, schválený členskou
schůzí pobočky.
Už dne 24. 6. 2017, ještě před začátkem
hlavního dovolenkového období, byl vstup
do 2. pololetí předznamenán plánovanou
každoroční účastí na Pochodu po stopách
22. výs. brigády Prostějov, kterého se
letos za pobočku opět zúčastnil Laďa
Trčka.
Obr. č. 1 + 2 Dne 3. 7. 2017 si členové naší
pobočky Svazu DaP AČR připomenuli 100.
výročí bitvy u Zborova, když v rámci společně činnosti s oblastní organizací ČSBS
se aktivně zúčastnili vzpomínkových akcí
a položení pietních věnců u 3 legionářských pomníků – ve Valašském Meziříčí,
v Zašové a na Velké Lhotě.
Obr. č. 3 Dne 26. 8. 20117 proběhl Partyzánský pochod ČsOL ve Víru s pietní
vzpomínkou na činnost Partyzánského
oddílu Miroslav Tyrš na Vysočině u mohyly
na Zubštejně, kde se za pobočku SvazDaP
zúčastnil Ivan Lamprecht. Akce současně
splňovala určité sportovní nároky dosti
náročného turistického výstupu.
Hned dva dny nato, 28. 8. 2017 jsme se,
opět součinně s ČSBS, zúčastnili významné vzpomínkové slavnosti a pietního
shromáždění zorganizovaného místními
organizacemi ČSBS a slovenského ZPB
u příležitosti 73. výročí Slovenského
národního povstání. Slavnost se konala
u pomníku Partyzána na slovenském
pomezí v Makovském průsmyku. U pomníku jsme položili pietní věnec.
Obr.č. 4 Dne 10. 10. 2017 zorganizoval
Ing. Trčka pro členy pobočky plánovanou
akci Podzimní střílení na střelnici v Zubří.
Střílelo se, stejně jako při Jarním střílení

3
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z Vpi a malorážky. Akce se i přes deštivé
počasí a při nižší účasti vydařila a těšíme
se na příští ročník.
Obr. č. 5 Státní svátek 28. 10. 2017 jsme
oslavili účastí místních členů naší regionální pobočky (Kredba, Martinek, Lamprecht)
na vzpomínkové akci ve městě a v průvodu
k pomníku prezidenta Osvoboditele
T.G.M., kde Ing. Martinek za organizátora,
jako předseda organizace ČSBS, přednesl
projev k 99. výročí vzniku samostatné
ČSR.
Obr. č. 6 Dne 11. 11. 2017 jsme v naší
pobočce oslavili Den válečných veteránů
svou již tradiční účastí při krajské oslavě
tohoto významného dne, kterou pořádá
každoročně ředitel KVV Zlín střídavě
v různých městech na území kraje. Letos
se tato oficiální krajská oslava, na níž byl
čten také rozkaz MO ČR k tomuto dni,
konala přímo v našem městě, ve Valašském Meziříčí u Památníku obětem 1. světové války a legií, za spolupořadatelství
starosty města. Předseda pobočky kpt.
Ing. Lamprecht a plk. Ing. Kredba také zde
položili věnec za Svaz DaP AČR.

5

4
Uniformovaní členové pobočky se oslavy
zúčastnili v uniformách. Oslava proběhla
za bohaté účasti nejen vojenských osob,
ale i občanů města. Na závěr byl
uspořádán malý raut. Při této příležitosti
také potvrdili ředitel KVV Zlín plk. Ing. Petr
Potyka a předseda regionální pobočky
Svazu DaP AČR Ing. Ivan Lamprecht své
přesvědčení o vzájemně prospěšné
spolupráci pro příští rok 2018.
kpt. Ing. Ivan Lamprecht – předseda
pobočky Svaz DaP AČR Valašské Meziříčí

6
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99. VÝROČÍ SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Praha 28. října 2018 // Za účasti
prezidenta republiky, předních
ústavních činitelů a veřejnosti se
dne 28. října 2017 uskutečnil na
Vítkově pietní akt u příležitosti
oslav 99. výročí vzniku
samostatného Československa.
Tradičního slavnostního
shromáždění se zúčastnil
prezident České republiky Miloš
Zeman, nechyběli předsedové
obou komor Parlamentu České
republiky Milan Štěch a Jan
Hamáček, předseda vlády České
republiky Bohuslav Sobotka,
kardinál Dominik Duka, vojenští
přidělenci a další hosté.
Resort obrany zastupovali ministr
obrany Martin Stropnický,
náčelník Generálního štábu AČR
armádní generál Josef Bečvář,
náměstci a generalita české
armády. Na Vítkově byli přítomni
také váleční veteráni, členové
Svazu bojovníků za svobodu,
Svazu důstojníků a praporčíků
AČR a dalších svazů.
Poté, co ministr obrany Martin
Stropnický za doprovodu
náčelníka Generálního štábu arm.
gen. Josefa Bečváře vykonali
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přehlídku nastoupených jednotek na
Čestném dvoře Národního památníku,
položili nejvyšší představitelé státu
včetně zástupců veteránských organizací
a sokolské obce smuteční věnce a kytice
u jezdecké sochy Jana Žižky.
Po minutě ticha za padlé vojáky,

výstřelech čestných salv ze zbraní
jednotky Čestné stráže AČR a odnesení
historických standart byl slavnostní akt
ukončen.
Svetozár Plesník
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PIETNÍ VZPOMÍNKA NA MEZINÁRODNÍM
VOJENSKÉM HŘBITOVĚ V MILOVICÍCH
Na mezinárodním vojenském hřbitově v
Milovicích se konala dne 18. listopadu
2017 pietní vzpomínka na italské vojáky a
vojáky dalších národností, kteří v průběhu
obou světových válek zemřeli na území
naší republiky.
Pietní vzpomínku pravidelně organizují
Italský národní svaz záložních důstojníků
(UNUCI) a Svaz důstojníků a praporčíků
Armády České republiky prostřednictvím
společné Asociace vzpomínek Milovice
(A.R.MI) a město Milovice
Slavnostní pietní akce byla zahájená
státní hymnou Italské republiky a České
republiky. Následně přítomné delegace
položily za slavnostního nástupu čestné
stráže Posádkového velitelství Praha
věnce k pomníku na milovickém hřbitově.
Věnce položili zástupci Velvyslanectví
Italské republiky v ČR, Generálního štábu
Armády České republiky, města Milovic,
Svazu důstojníků a praporčíků AČR,
Asociace vzpomínek Milovice (A.R.MI.),
Italských horských myslivců, Vojenského
nemocničního řádu Svatého Lazara
jeruzalémského a Společnosti přátel
Itálie.
Vzpomínkové akce se za Italskou
republiku zúčastnil velvyslanec pan Aldo
Amati, LtCdr. Dr. Guiseppe Pilippo
Imbalzano, vedoucí zástupce UNUCI,
náčelník italských horských myslivců a
zástupci kulturní italské obce. Za Českou
republiku se zúčastnil starosta Milovic
Ing. Milan Pour, tajemnice A.R.MI. Šárka
Sládková, za Generální štáb AČR plk. gšt.
Ing. Roman Tkačík. Svaz důstojníků a
praporčíků Armády České republiky byl
reprezentován jeho předsedou plk. v.v.

JUDr. Svetozárem Plesníkem, místopředsedou mjr. v. v. JUDr. Radimem Marušákem a rtm. Zdeňkou Pustayovou.
Starosta města Milovic Ing. Milan Pour
předal Pamětní list a plaketu města
Milovice - J.E. Aldo Amati, Lt Cdr.
Giuseppe Filippo IMBALZANO, plk v. v.
JUDr. Svetozáru Plesníkovi, mjr. v.v. JUDr.
Radimovi J. Marušákovi, Rinaldo De
Rocco, Angelo Dal Borgo, Lino Chies za
dlouholetou spolupráci a propagaci
města.
Předseda Svazu důstojníků a praporčíků
AČR plk. v. v. JUDr. Svetozár Plesník

předal starostovi města Milovic Ing.
Milanovi Pourovi a tajemnici A.R.Mi. Šárce
Sládkové pamětní medaili svazu „Za
zásluhy“. Medaile byla udělena za
dlouhodobou spolupráci.
Následně se většina přítomných delegací
zúčastnila slavnostní mše v místním
křesťanském kostele, kterou sloužil
místní páter v italském jazyce, čímž byla
pietní vzpomínka ukončena.
V předvečer této slavnostní události se na
italském velvyslanectví v Praze
uskutečnilo setkání pozvaných hostů,
kteří se podílejí na organizování těchto
mezinárodních vzpomínkových akcí.
JUDr. Svetozár
Plesník
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DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ NA PRAŽSKÉM
VÍTKOVĚ
Dne 11. listopadu 2017 byl na pražském Vítkově za přítomnosti
ministra obrany Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu
AČR armádního generála Josefa Bečváře, náčelníka vojenské
kanceláře prezidenta republiky ČR genmjr. Jana Kaše, představitelů
MO ČR, Generálního štábu AČR, přidělenců obrany, zástupců ČSBS,
Svazu důstojníků a praporčíků AČR a řady dalších významných hostů
oslaven Den válečných veteránů.
Na Čestném dvoře Národního památníku
na Vítkově se uskutečnil slavnostní
nástup vojáků Armády České republiky.
Zástupci státních a společenských
organizací položili věnce k památníku
neznámého vojína.
Po ukončení slavnostního nástupu
následovalo setkání ve Slavnostní síni
Národního památníku. Během
shromáždění udělil ministr obrany sedmi
osobnostem Záslužný kříž ministra
obrany České republiky III. stupně, třem
osobám in memoriam. Mezi
vyznamenanými byli příslušníci, kteří se
zúčastnili bojů za osvobození, váleční
veteráni, vojáci ve výslužbě a zástupci
civilních i vojenských oborů.
Při této slavnostní příležitosti byl
jmenován do hodnosti poručíka ve
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výslužbě účastník národního boje za
osvobození četař Michal Demjan. Dva
příslušníci Posádkového velitelství Praha
převzali děkovný list ministra obrany za
záchranu lidského života, kteří v průběhu
hokejového zápasu zachránili život hráči
ze soupeřova týmu.
„Minulost přináší dnešku nemalé poučení
– varuje, ale také učí a motivuje. Konec
první světové války byl zásadním
přelomem, kterým začala nová éra
evropských a českých dějin.
Československé legie vybojovaly
svobodný, demokratický stát. Jeho vojáci
se později vyznamenali na frontách války
s nacismem i v domácím válečném
a poválečném odboji,“ pronesl při této
slavnostní příležitosti ministr obrany
Martin Stropnický.

Ve svém vystoupení náčelník Generálního
štábu AČR armádní generál Josef Bečvář
řekl: „Legionáři, kteří bojovali za 1.
světové války v Rusku, Francii a Itálii si po
návratu do vlasti vybrali památnou horu
Vítkov za místo, které má připomínat
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jejich touhu po samostatném státě,
odhodlání, ale i oběti, za kterých se rodila
Československá republika. Dnešní svátek
je nejen dobrou příležitostí k poděkování
našim veteránům, ale i k tomu, abychom
si všechny tyto souvislosti znovu
uvědomili a abychom v započatém úsilí
neustali.“
Na závěr slavnostního ceremoniálu byla
slavnostně pokřtěna kniha „Ten druhý
život“, kniha s příběhy, rozhovory
a fotografiemi z novodobých zahraničních
misí. (Kniha Ten druhý život vychází
symbolicky 11. listopadu 2017
u příležitosti Dne válečných veteránů
v limitované edici pěti tisíc kusů).
Nastoupeným jednotkám při slavnostním
shromáždění velel plk. gšt. Ing. Milan Virt.
Všechny padlé si přítomní slavnostního
shromáždění připomněli minutou ticha.
SveP.

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

MINISTR OBRANY PŘEDAL
ZÁSLUŽNÝ KŘÍŽ
MARII KARÁSKOVÉ
(1.9.2017) Neobvyklého úkolu se zhostil dne
ministr obrany Martin Stropnický. Záslužný
kříž a květinu předal Marii Karáskové, ženě,
která po 58 letech služby odešla do starobního důchodu. Právem jí tak patří titul služebně nejstarší pracovník nejen resortu
Ministerstva obrany ČR, ale vůbec celé
české státní správy.
„Je to neuvěřitelné. Myslím si, že málokdo
se bude třeba jednou moci pyšnit takovým

Martin Stropnický gratuluje Marii Karáskové

životopisem jako vy. Moc gratuluji, velice si
vás vážím a budu moc rád, když se o vás
bude mluvit i do budoucna jako o vzoru a příkladu v tom nejlepším slova smyslu,“ řekl
ministr obrany Martin Stropnický Marii Karáskové.
Do resortu nastoupila v sedmnácti letech
po maturitě 1. září 1959. Do 31. května 1999
zde působila jako vojákyně z povolání, následně jako občanský zaměstnanec. Od 1.
července 2005 pracovala na oddělení kryptografické ochrany odboru obranné politiky
sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany. „Po celou dobu plnila svěřené
úkoly s příkladnou svědomitostí a spolehlivostí. V oblasti jejího působení nikdy ne-

došlo k žádným pochybením a vše vyřizovala
ve velmi krátkých lhůtách. Ochotně a vstřícně byla nápomocna celé sekci obranné politiky při řešení otázek spojených se spisovou
službou a ochranou utajovaných informací,“
popsal dále ministr Stropnický.
Za vynikající plnění pracovních povinností
byla vyznamenána udělením Záslužného
kříže II. stupně. Marie Karásková má za
sebou řadu zásluh. „Bez nadsázky lze například říct, že to byla ona, kdo na sekci obrané
politiky a strategie nastavil a podpořil současný přístup k nakládání s utajovanými informacemi v kontextu členství České republiky v NATO,“ dodal ministr obrany Martin
Stropnický s tím, že Marie Karásková sloužila kolegům ze zmíněné sekce jako vzor
i jako trpělivý a vstřícný učitel a mentor. Její
systematická a dlouholetá činnost tak byla
jedním z mnohdy málo viditelných, ale nezbytných předpokladů působení ČR jako
spolehlivého a seriózního spojence v NATO.

AUTOŘI
ČÍSLA:

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

plk. v. v. JUDr. Svetozár PLESNÍK
předseda ÚR SvazDaP AČR, z.s.
Prezident A.R.M.I
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Prezident Gamingské iniciativy
člen redakční rady MILITARY FORUM

Martin Vencl
Explozia a.s. – tiskový mluvčí
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představuje

- Kč
,
9
9
2

Kniha oceněná medailí
Svazu bojovníků
za svobodu

349,-
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K tématu Protektorát Böhmen und
Mähren už přispělo svými díly mnoho
autorů. Václav Junek dokonce
opakovaně několika úspěšnými tituly.
Nyní přináší čtenářům dosud
samostatně nezpracované téma
Protektorů, tedy těch, kteří měli za
úkol udělat z našeho státu
poslušného vazala Velkoněmecké
říše. Jací však byli tito pohlaváři? A
proč ani jeden z nich neuspěl? Právě
to řeší Václav Junek v této publikaci
prostřednictvím čtyř portrétů, v nichž
se zabývá silnými i slabými
stránkami těchto mužů. A aby téma
bylo kompletní, vysvětluje v něm
autor také celkové fungování
Protektorátu a přibližuje jeho celkový
aparát. Popis hlavních událostí
Protektorátu je přirozeně
samozřejmostí.
Publikace je doplněna řadou
fotografií a kromě nich také řadou
tiskových příloh. Je první svého
druhu na našem trhu.

199,-

199,-

Vyšlo v listopadu 2015
149,-

269,-

299,-

99,-
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váš průvodce na cesty

249,-

249,-

299,-

249,-

259,-

399,-

199,-

249,-

249,-

N OV I N K A !
Průvodce
po mechanických
betlémech

249,-

249,-

Knihy můžete objednávat přes internetový obchod www.iolympia.cz
nebo na emailové adrese olysklad@volny.cz
případně navštivte naši prodejnu na adrese Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3
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249,-

ČESKOSLOVENSKÉ JEDNOTKY NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ VYDÁVALY PRO SVÉ PŘÍSLUŠNÍKY INFORMAČNÍ DENÍK – ZPRAVODAJ A BULLETIN.
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