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Přesně před 69 lety nechal komunistický režim popravit po
vykonstruovaném procesu armádního generála Heliodora Píku.
Jeho památku dnes před budovou Generálního štábu AČR uctili
ministryně obrany Karla Šlechtová a 1. zástupce náčelníka
Generálního štábu AČR generálporučík Jiří Baloun.
Mezi hosty dále byli slovenský velvyslanec Peter Weiss, senátor
Tomáš Jirsa, poslanec David Pražák, vedoucí úřadu vlády Radek
Augustin, místostarostka městské části Praha 6 Eva Smutná, radní
hlavního města Martin Churavý, zástupci Armády ČR a Vězeňské
služby ČR, rodiny generála Píky a další hosté.
„Dámy a pánové, život pana Heliodora Píky je příběhem muže,
který i když vzešel z velmi skromných poměrů, dosáhl díky své
pevné vůli, vlastnímu přesvědčení patriotismu vůči tehdejšímu
Československu, nadání i pracovitosti k vysokým životním
metám,“ řekla ministryně obrany Karla Šlechtová a dodala:
„Armáda České republiky je hrdá na svého generála, pana Píku.
Zvláště v době, kdy zaznamenáváme nejen jistou, ale velice silnou
relativizaci vlasteneckých a morálních hodnot. To znamená, že
mnoho lidí vůbec neví, co to je. Generálovo osobní krédo občana,
vojáka a demokrata je výzvou i příkladem pro nás všechny.“
Generál Píka je vzorem pro současnou vojenskou generaci

ZÁSTUPCI RESORTU
OBRANY UCTILI
PAMÁTKU GENERÁLA
HELIODORA PÍKY

„Jako voják projevoval velikou vojenskou odvahu, a to především
na bojištích 1. světové války a v řadách legií. A v pozdějších letech
projevoval nesmírnou odvahu občanskou, která obecně bývá
podceňována a opomíjena. Jako takový je velkým vzorem pro
současnou vojenskou generaci. A já děkuji všem, kteří se zasloužili
o to, že jeho jméno a činy zůstávají stále živé,“ zmínil ve svém
proslovu generál Jiří Baloun.
Za rodinu generála Píky promluvil synovec generála Karel Píka:
„Jsem přesvědčen, že pro naši společnost a pro náš národ je
důležité připomínat si odvážné muže a ženy, své hrdiny, z nichž
mnozí pro pravdu a pro naši svobodu obětovali i své životy. Protože
národ, který nemá svou paměť, není národem.“
Po projevech pak přítomní hosté položili věnce a kytky k pamětní
desce připomínající armádního generála Heliodora Píku. Pietní akt
zakončilo duchovní zamyšlení hlavního kaplana plukovníka
Jaroslava Knichala a minuta ticha.

Viktor Meca

Další uctění památky generála Heliodora Píky se uskutečnilo u pomníku
v Plzni na Slovanech na náměstí generála Píky a na ústředním
hřbitově. Více na webových stránkách KVV Plzeň.

ARMÁDNÍ
GENERÁL
HELIODOR
PÍKA

Narodil se 
3. července
1897 ve Štítině
u Opavy. Za

první světové války vstoupil do českoslo-
venských legií v Rusku. V době první 
republiky působil na hlavním štábu 
Československé branné moci v Praze, pět

let byl vojenským atašé v Rumun-
sku. Za druhé světové války formo-
val československé jednotky
v Sovětském svazu. V květnu 1945
se vrátil do Prahy, kde byl povýšen
na divizního generála a jmenován
zástupcem náčelníka generálního
štábu Československé armády.
V tomto období byl oceněn i dvěma
sovětskými vyznamenáními, přesto
byl po únoru 1948 
zatčen a obviněn ze zrady a ve vy-
konstruovaném politickém procesu
byl odsouzen k trestu smrti oběše-
ním.

Generál Heliodor
Píka se 21. června
roku 1949 stal první
justiční obětí komu-
nistického režimu.
Částečně byl rehabi-
litován v roce 1968,
plné rehabilitace se
rodina dočkala až po
pádu komunistic-
kého režimu.

Syn Milan Píka 
u pamětní desky svého
otce

18 Po stopách občanské války ve
Španělsku

Ivan Černý

20 Bulletin čs. jednotek 
v Tobruku 1941
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Jednou z mnoha letošních akcí, uspořádaných Českým svazem
bojovníků za svobodu k 73. výročí květnového vítězství nad
nacismem a osvobození Československa, byl pietní akt na
Kobyliské střelnici, konaný v neděli 6. května. Na tomto
popravišti vyhasl život 546 hrdinů a vlastenců, činitelů odboje
i obětí represí okupantů. O významu tohoto pietního setkání
svědčí také účast vysokých státních činitelů. 
Hlavní projev při pietě na Kobyliské střelnici měl místopředseda
Senátu Parlamentu ČR Jiří Šesták. „Slovem můžeme vyjádřit
uznání, můžeme poděkovat, můžeme uctít osudy jiných. Přes
všechna možná slova zůstává avšak tolik nevyslovitelného, které
může vyplnit jen pohroužení se do ticha a sebezpytování, zda
všemi těmito slovy vzpomínek a díků žijeme jen v tyto dny, či
jsou odrazem naší stále vzpomínky na všechny statečné lidi,
kteří se obětovali za život v pravdě, důstojnosti a ve svobodě,“
řekl mj. Jiří Šesták.
Přítomné pozdravila také náměstkyně primátorky
hlavního města Prahy Eva Kislingerová. „Třicet
pět dnů, přesně tak dlouho zněly z tohoto místa
výstřely. Třicet pět dnů, přesně tak dlouho
nacházelo na tomto místě svůj konec postupně
546 životů jako odvetu za atentát na Heydricha.
Výstřely, které denně zabily desítky žen a mužů,
nešlo zatajit. Avšak stejně tak výrazně, jak zněly
rány zla v roce 1942, znějí dnes všechna ta jména
vytesaná do památných desek na tomto pietním
místě. Jejich význam se neztrácí, ani když dnešní
mládež, bohužel, musím říci, poněkud pokulhává
v znalostech o důležitých meznících, a tak k tomu
slouží dnešní pieta. Připomínat to, že se za
žádných okolností nesmíme sklánět nad zlem
a čelit mu vzpřímeně.“
Podobně na osvětu mezi dnešní mládeží apeloval

v závěrečném slově také předseda
ČSBS plk. v. v. Jaroslav Vodička.
Připomněl osud jednoho
z popravených, Františka Famfulíka,
zatčeného a popraveného spolu
s dalšími četníky, zatčenými za
odbojovou činnost. Ten v posledním
dopise svému synovi na

rozloučenou napsal, aby byl hodný, dobrý Čech a vlastenec. „Ani
blízko potupné smrti neztrácel tatínek a manžel Famfulík naději
na lepší budoucnost pro svou rodinu a národ. A právě pro onu
budoucnost nesmíme nikdy zapomenout na minulost. Na to, co
provázelo boj o kulturní, křesťanskou i politickou identitu našeho
evropského kontinentu. Budoucnosti, to jsou především naše děti
a vnuci. I proto je nutné do osnov škol v dějepisu či občanské
nauce zařadit pravidelné návštěvy žáků a studentů památných
míst, spojených s naším odbojem, druhou světovou válkou,
a nejen s ní.“
Důstojnost a význam pietnímu aktu na Kobyliské střelnici dodala
také účast Čestné jednotky Armády ČR. Po položení věnců a kytic
a projevech hostů na závěr pietního aktu zazněla Večerka.

Karel Štusák

Na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově 
se dne 8. května uskutečnil tradiční pietní akt za
přítomnosti politiků, představitelů Ministerstva obrany
a Armády ČR, Policie ČR, válečných veteránů i veřejnosti,
který připomněl 73. výročí konce války. Na pietním aktu
byl přítomen vrchní velitel ozbrojených sil a prezident
České republiky Miloš Zeman.

Mezi hosty nechyběl předseda Senátu Milan Štěch, předseda
Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, premiér Andrej Babiš,
ministryně obrany Karla Šlechtová, náčelník Generálního štábu
AČR generálporučík Aleš Opata, policejní prezident genmjr.
Tomáš Tuhý, zástupci státní správy a samosprávy, zástupce
Magistrátu hl. města Prahy Libor Hadrava, přidělenci obrany
akreditovaní v České republice, zástupci ČSBS, ČsOL, Svazu
důstojníků a praporčíků AČR a další hosté. 

PIETNÍ AKT NA VÍTKOVĚ
– 73 LET OD KONCE
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Po slavnostním nástupu jednotek následovala státní hymna
a kladení věnců.  
Jako první se památce hrdinů, kteří za II. světové války položili
životy za svobodu Československa, poklonil prezident republiky,
následoval předseda Senátu a předseda Poslanecké sněmovny,
dále předseda vlády ČR a představitelé ministerstva obrany
a armády. Jako poslední položili věnce k památníku zástupci
veteránských organizací České republiky.
Druhé světové války se zúčastnila většina tehdejších států světa.
S více než 60 milióny obětí se stala dosud největším válečným
konfliktem v dějinách lidstva. Češi bojovali proti německým
nacistům ve válce na západní i východní frontě.
Po skončení ceremoniálu udělila ve Slavnostní síni památníku
ministryně obrany Karla Šlechtová nejvyšší resortní vyznamenání
deseti válečným veteránům a dalším významným osobnostem.

Svetozár Plesník

ČELIT ZLU VZPŘÍMENĚ
– KOBYLISKÁ STŘELNICE 2018
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Na Olšanských hřbitovech se uskutečnil dne 9. května pietní
akt za padlé příslušníky policie a četnictva v letech 1938 –
1945. U památníku, který je věnován příslušníkům policie
a četnictva, kteří položili své životy v letech 1938 – 1945, se
včera uskutečnila každoroční vzpomínka na tyto hrdiny
nelehké doby. 

Vzpomínkovou akci zahájili svými projevy náměstek ministra
vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu Jiří Zmatlík,
náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie
a vyšetřování plk. Jaroslav Vild a policejní přidělenec Slovenské
republiky generál Ivan Ševčík. Piety se zúčastnila řada vzácných
a významných hostů z řad Českého svazu bojovníků za svobodu,
Československé obce legionářské, Svazu důstojníků a praporčíků
AČR, pražského magistrátu a dalších neméně významných
sdružení a organizací. V neposlední řadě uctili památku padlých

položením věnců a květinových darů k památníku také ředitelé
krajských ředitelství policie a útvarů s celostátní působností.
Policejní prezident generálmajor Tomáš Tuhý k této příležitosti

poznamenal: „Važme si toho, že naše země
již více jak sedm desetiletí nepoznala
válečný konflikt. Je nanejvýš symbolické, 
že si to připomínáme právě na Olšanských
hřbitovech, v místě, kde se nacházejí čestná
pohřebiště hrdinů, kteří padli za druhé
světové války. Hrdiny z řad příslušníků
policie a četnictva je potřeba stále
připomínat také našim mladším kolegům,
jelikož jsou skutky, na které nelze
zapomenout.“

Památník na Olšanských hřbitovech byl
slavnostně odhalen v roce 2015
u příležitosti 70. výročí konce druhé
světové války. Uměleckou myšlenku
památníku vtiskl sochař MgA. Jiří Kašpar.

plk. Mgr. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR

PIETNÍ AKT ZA PADLÉ
POLICISTY A ČETNÍKY

Je milou povinností redakce Military
Forum informovat čtenáře, že předseda
Ústřední rady Svazu plk. v.v. Svetozár
Plesník byl dne 12. května 2018
vyznamenán Cenou Miroslava Ivanova
za literaturu faktu. 
Vyhlášení letošních Cen Miroslava
Ivanova uskutečnil Klub autorů
literatury faktu (KALF) spolu s městem
Jaroměř-Josefov dne 12. května
u příležitosti Světa knihy v Praze
v Průmyslovém paláci na Výstavišti,
v Literárním sále. V rolích porotců
působili: PhDr. Jana Čeňková, Pavlína
Kubíková, prof. PhDr. Eva Semotanová,
PhDr. Jaromír Adlt a prof. Ing. Milan Žák,
tajemníkem poroty byla Eva
Břicháčková, předsedou poroty
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
V osmnáctém ročníku Cen M. Ivanova za
literaturu faktu se do soutěže přihlásilo
25 nakladatelů, dohromady přinesli
celkem 64 titulů, z toho 13 v soutěžní
kategorii do 39 let. Dále se vybíralo
z velkého množství publicistických
příspěvků. Porota vzala na vědomí
soupis titulů došlých do 28. února  2018
a předběžně eliminovala tituly, které
z formálních či obsahových důvodů
neaspirují na ceny či prémie. Po
diskuzích pak rozhodla o cenách
a prémiích v jednotlivých kategoriích.
Upřímně blahopřejeme Svetozárovi

PŘEDSEDA ÚSTŘEDNÍ RADY SVAZU 
PLK. SVETOZÁR PLESNÍK PŘEVZAL 
DNE 12. KVĚTNA 2018 CENU MIROSLAVA
IVANOVA ZA LITERATURU FAKTU

Plesníkovi k udělení tohoto významného
ocenění a přejeme mu hodně tvůrčích
sil k další práci v oblasti literatury faktu.
Vzhledem k aktuálnosti vybraných
témat a způsobu zpracování jsme
přesvědčeni, že udělené ocenění není
pro Svetozára Plesníka poslední.
Redakce

THE PRESIDENT  OF THE
CENTRAL BOARD OF THE
UNION, COL. SVETOZÁR
PLESNÍK WAS AWARDED
ON 12 MAY 2018 
THE PRIZE OF MIROSLAV 
IVANOV FOR THE 
LITERATURE OF FACT

It is a pleasant duty of the MiF editors
to inform the readers that the President
of the Central Council of the Union Col.
Svetozar Plesnik was awarded the
Miroslav Ivanov Price for the Literature
of fact on 12 May 2018.
This year's Prize of Miroslav Ivanov was
announced by the Club of the Authors of
the Literature of fact (KALF) along with
the town of Jaroměř-Josefov on 12 May
at the World Book Fair in Prague at the

Industrial Palace at Výstaviště, in the
Literary Hall. The jury was composed as
follows: PhDr. Jana Čeňková, Pavlína
Kubíková, prof. PhDr. Eva Semotanová,
PhDr. Jaromír Adlt and prof. Ing. Milan
Žák, the jury secretary was Eva
Břicháčková, Chairman of the jury was
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
In the eighteenth edition of M. Ivanov's
Prize for Literature, 25 publishers
entered the competition, together they
brought a total of 64 titles, of which 13
in the competition category up to 39
years. It was also selected from a large
number of journalistic contributions.
The jury took note of an inventory of
titles that arrived until 28.2.2018 and
preliminarily eliminated titles which, for
formal or content reasons, do not
qualify for prices or bonuses. After
discussions, the jury took decisions on
prices and bonuses in each individual
category.

We sincerely congratulate Svetozar
Plesník on this important award and we
wish him a lot of creative power to
further work in the field of the
Literature of fact.  Given the topicality
of selected topics and  enthusiasm he
works with, we are convinced that this
award is not the last for Svetozar
Plesnik.

Redaction
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JARNÍ ZASEDÁNÍ GAMINGSKÉ INICIATIVY –
CHIANCIANO TERME, 
ITÁLIE, 17. 5. – 20. 5. 2018

k 30. výročí Gamingské iniciativy, které připadá na rok 2019.
V této věci bylo rozhodnuto, že každá delegace s odpovědností
vedoucího každé delegace zašle předsednictvu Gamingské
iniciativy do 30. srpna 2018 národní článek o rozsahu 2 stran
formátu A4, psanou fontem Times New Roman s mezerou 1.
Rovněž každá delegace zašle předsednictvu Gamingské iniciativy
do 30. srpna 2018 2 fotografie v nejlepší tiskové kvalitě. Tisk
brožury se uskuteční v České republice s tím, že náklady
v oznámené výši cca 2500,- EUR budou rozpočítány na každou
delegaci, tj. 250,- EUR na každou partnerskou organizaci.
Delegace Německa, Polska a Švýcarska sdělily, že se o této
částce poradí s vedením svých organizací a své stanovisko co
nejdříve sdělí předsednictvu.
V souvislosti s 30. výročím Gamingské iniciativy vyzval její
prezident všechny delegace, aby se poradily s vedením svých
národních organizací a sdělily předsednictvu oficiální stanoviska
národních organizací, jak hodnotí význam Gamingské iniciativy
v současném období a jaké konkrétní kroky by měla Gamingská
iniciativa přijmout pro zlepšení efektivity své práce v budoucnu.
Jde zejména o upřesnění produktů Gamingské iniciativy, které by
byly sdíleny s generálními štáby a ministerstvy obrany členských
zemí, včetně komunikace a podpory vzájemné spolupráce jak
mezi delegacemi Gamingské iniciativy, tak na úrovni národních
vojenských institucí a organizací, včetně vazby na veřejnost
a potenciální zájemce soukromých společností a organizací. Tato
stanoviska mají být zaslána předsednictvu do 30. srpna 2018
tak, aby mohla být projednána na příštím zasedání Gamingské
iniciativy v Bratislavě v září 2018.
Na závěrečném pracovním jednání bylo rozhodnuto o místech
příštích zasedání Gamingské iniciativy v následujících dvou
letech takto:

září 2018 – 20. - 23. 9. 2018 – Slovensko, Bratislava
květen 2019 – Slovinsko, místo a datum budou upřesněny

září 2019 – Chorvatsko, místo a datum budou upřesněny
květen 2020 – Polsko, místo a datum budou upřesněny
září 2020 – Švýcarsko, místo a datum budou upřesněny

Oficiální jednání Gamingské iniciativy bylo zakončeno slavnostní
večeří v hotelu SAVOIA, kde italská partnerská organizace
nabídla všem účastníkům typická toskánská jídla s bohatou
nabídkou lokálních vín. Při této příležitosti vystoupil vedoucí
maďarské delegace gen. Ernö Szeles, který po ocenění
efektivního jednání jarního zasedání Gamingské iniciativy
zdůraznil nutnost užší kolektivní spolupráce v současném období
a potřebu zajistit, aby se členská základna Gamingské iniciativy
dále rozšiřovala s cílem sdílení informací a zkušeností mnohem
širšího spektra evropských vojenských struktur. V rámci
slavnostní večeře předal vedoucí české delegace plk. Svetozár
Plesník medaili za zásluhy Svazu důstojníků a praporčíků AČR
maďarskému plukovníkovi Sandoru Simone-Jójártovi
a slovinskému majorovi Bojanu Starcovi. Rovněž předal malé
upomínkové předměty Cdr. Giuseppe Filippo Imbalzanovi, Maj.
André Roosenovi a Cdr. Zygfrydu Nackovi. Následně také vedoucí
Polské delegace Cdr. Zygfryd Naczk předal záslužný kříž polské
partnerské organizace plk. Svetozáru Plesníkovi a 1stCapt.
Alessandro Vettorimu.
Na závěr předal prezident za přítomnosti delegáta Gamingské
iniciativy pro protokol a mezinárodní vztahy LtCdr. Giuseppe
Filippo Imbalzana všem delegátům účastníkům osvědčení
o účasti.

Radim J. Marušák 

Letošní jarní zasedání Gamingské iniciativy se uskutečnilo
v toskánském lázeňském středisku Chianciano Terme ve
dnech 17. 5. až 20. 5. 2018 v hotelu SAVOIA, který je majetkem
UNUCI, italského národního svazu záložních důstojníků. Tohoto
zasedání se zúčastnily delegace národních svazů záložních
důstojníků České republiky, Maďarska, Slovinska, Chorvatska,
Polska, Německa, Itálie a Švýcarska. Zasedání se nezúčastnily
delegace Slovenské republiky a Makedonie. Za Svaz důstojníků
a praporčíků AČR se zasedání zúčastnili plk. Svetozár Plesník
a mjr. Radim J. Marušák.

V průběhu 17. května delegace postupně přijížděly do hotelu
SAVOIA, kde proběhla registrace, přidělení identifikačních
jmenovek a rozdání programu jednání. Ve večerních hodinách
uspořádala italská hostitelská organizace pro přítomné delegáty
přípitek s občerstvením.
V pátek 18. května uspořádala italská hostitelská organizace
pro přítomné delegáty návštěvu Perugie, hlavního města Umbrie,
kde delegáti navštívili vojenskou školu pro výuku cizích jazyků,
kde si prohlédli její prostory a vyslechli zajímavý projev jejího
ředitele. Z jeho projevu bylo jasné, že tato vojenská škola je
schopná jazykové přípravy italských i zahraničních posluchačů
pro operace v kterékoli části světa. Následně delegáti položili
květiny Gamingské iniciativy k místnímu vojenskému pomníku
vítězství a absolvovali prohlídku města s kvalifikovanou
průvodkyní, která v anglickém jazyce podrobně informovala
delegáty o nejzajímavějších pamětihodnostech města
rozděleného řekou na levou část, kterou založili Etruskové,
a pravou část nazvanou podle původních kmenů Umbrie. Poté
následoval oběd v prostorách vojenské školy pro výuku cizích
jazyků.
Po obědě se delegáti přemístili do starobylého města Assisi, kde
si prohlédli chrám svatého Františka a s anglickým průvodcem
prošli nižší i vyšší chrám, včetně návštěvy místa uložení ostatků
svatého Františka, který zemřel v r. 1226. Oba chrámy jsou
vyzdobeny alegorickými nástěnnými freskami, které jsou

předmětem obdivu velkého množství návštěvníků v průběhu
celého roku. Po prohlídce obou chrámů se delegáti přemístili
zpět do hotelu SAVOIA, kde ochutnali typické toskánské jídlo
podávané k večeři.

V sobotu 19. května bylo zahájeno pracovní jednání
Gamingské iniciativy, které řídil mjr. Radim J. Marušák jako
úřadující prezident za asistence obou viceprezidentů, Cdr.
Zygrfyda Naczka z Polska a Col. Stanislava Liniče z Chorvatska.
Pracovní jednání bylo zahájeno schválením zprávy z podzimního
zasedání Gamingské iniciativy v Praze. Tato zpráva byla po
vysvětlení změny projednávaného tématu všemi delegacemi
schválena. Následovala zvláštní prezentace k tématu zasedání,
jímž byla ekonomická válka a úloha záložních vojáků. Zvláštní
prezentaci provedli prof. Massimo Franchi a Alberto Caruso de
Carolis, kteří se zaměřili zejména na etiku získávání informací
a na rozsah požadovaných schopností dotyčných státních
institucí i soukromých organizací. K této problematice vystoupili
zástupci Německa, Švýcarska, Maďarska, Slovinska a České
republiky. Maj. Radim J. Marušák ve svém vystoupení zdůraznil
význam transferu technologií, dostupnost strategických
surovinových zdrojů a mezinárodní finanční transakce, které činí
Českou republiku zranitelnou v současném ekonomicky
propojeném globálním světě a připomněl důležitost spolupráce
České republiky se zeměmi Evropské unie a NATO.
V dalším průběhu pracovního jednání delegáti řešili převzetí
odpovědnosti za webové stránky Gamingské iniciativy
a vyrovnání dluhu vůči původnímu poskytovateli software,
společnosti InterConnect GmbH. Bylo rozhodnuto, že Gamingská
iniciativa uhradí částku 119 EUR této společnosti, a tím vyrovná
původní dluh. Předmětná částka byla vybrána na místě
a prezident byl pověřen převedením této částky uvedené
společnosti. Italská strana se nabídla, že převezme provozování
webových stránek Gamingské iniciativy na 4 roky bez jakéhokoli
poplatku. Tento návrh byl s díky jednomyslně přijat všemi
delegacemi.
Delegáti se dále věnovali upřesnění prací na přípravě brožury
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SPRING MEETING OF THE GAMINER 
INITIATIVE – CHIANCIANO TERME, 
ITALY, MAY 17 – 20, 2018

Republic vulnerable in the current economically interconnected
global world, and reminded the importance of the Czech
Republic's cooperation with the European Union and NATO
countries.
In the further course of the working session, delegates resolved
to assume responsibility for the Gaminger Initiative website and
debt settlement with the original software provider InterConnect
GmbH. It was decided that the Gaminger Initiative would
reimburse the amount of EUR 119 to this German company and
thus settle the original debt. The amount in question was
collected on the spot and the President was entrusted with the
transfer of that amount. Furthermore, the Italian party has
offered to take over the operation of the Gaminger Initiative
website for 4 years at no charge to national associations. This
proposal was unanimously accepted with thanks by all
delegations.
The delegates further discussed in detail the common work
aimed at preparing for publication in 2019 a Gaminger Initiative
brochure to mark the 30th Anniversary of its foundation. It was
decided that each delegation acting under responsibility of the
Head of each delegation would send the Presidency of the
Gaminger Initiative, by 30 August 2018, a national article on the
scope of 2 A4 pages printed in the Times New Roman font with
spacing 1. Also, each delegation will send 2 photos of the best
print quality to the Presidency of the Gaming Initiative by August
30, 2018. The brochure will be printed in the Czech Republic,
with the costs of about Ř 2500to be divided among and borne by
all delegations, i.e. Ř 250 per each national association. The
representatives of the delegations from Germany, Poland and
Switzerland have indicated that they will consult with the
leadership of their association on this amount and give their
opinion as soon as possible to the Presidency.
In connection with the 30th anniversary of the Gaminger
Initiative, its acting President invited all delegations to consult
with their national associations' leaders and to inform the
Presidency of the official views of national associations on how
they assess the importance of the Gaminger Initiative in the
current period and what specific steps should the Gaminger
Initiative take to enhance the effectiveness of its work in the
future. This includes in particular the specification of the
Gaminger Initiative products shared with the General Staff and
Member States' Defense Ministries, including communication
and support for mutual cooperation between both Gaminger
Intiative delegations and national military institutions and other

interested organizations, including the public and potentially
interested private companies and organizations. These opinions
are to be sent to the Presidency by 30 August 2018 so that they
can be discussed at the next meeting of the Gaminger Initiative
in Bratislava in September 2018.
At the final working session, the following Gaminger Initiative
meetings were decided to be held in the following two years as
follows: 

September 2018 - 20-23. 9.2018 - Slovakia, Bratislava
May 2019 - Slovenia, the place and date will be specified later
September 2019 - Croatia, place and date will be specified 

later
May 2020 - Poland, place and date will be specified later
September 2020 - Switzerland, the place and date will be

specified later.

The official Gaming Initiative meeting culminated in a gala dinner
at SAVOIA Hotel where the Italian partner association offered all
participants typical Tuscan dishes with a rich selection of local
wines. On this occasion, the Head of the Hungarian delegation,
Gen. Ernö Széles who appreciated the effective work of the
Gaminger Spring Initiative session, stressed the need for a closer
collective cooperation in the current time and the need to ensure
that the Gaminger Initiative's membership base be further
expanded to share the information and experience of a much
wider array of European military structures. During the gala
dinner, the Head of the Czech delegation, Col. Svetozar Plesnik
handed over medal for the merits of the Union of Officers and
Warrant Officers of the Army of the Czech Republic to the
Hungarian Colonel Sandor Simone-Jójárt and to the Slovenian
Major Bojan Starec. He also handed over small souvenirs to Cdr.
Giuseppe Filippo Imbalzano, André Roosen and Zygfrid Nack.
Consequently, the Head of the Polish delegation Cdr. Zygfryd
Naczk handed over the meritorious cross of the Polish partner
association to Col. Svetozar Plesnik and to the Rirst captain
Alessandro Vettori.
Finally, in the presence of the Gaminger Initiative Deputy for
Protocol and International Relations Giuseppe Filippo Imbalzana,
the President handed over to all participants the Certificate of
Attendance. 

Radim J. Marušák 

This year's Gaming Initiative Spring Meeting was held at the
Tuscan Spa Center of Chianciano Terme from 17 May to 20
May 2018 at SAVOIA Hotel, which is owned by UNUCI, the
Italian National Union of Reserve Officers. This meeting was
attended by delegations of national associations of reserve
officers of the Czech Republic, Hungary, Slovenia, Croatia,
Poland, Germany, Italy and Switzerland. The meeting was not
attended by a delegation of the Slovak Republic and that of
Macedonia. The Union of Officers and Warrant Officers of the
Army of the Czech Republic was represented by Col. Svetozar
Plesník and Maj. Radim J. Marušák.

During the May 17th, the delegations gradually arrived to the
SAVOIA Hotel, where registration, assignment of identification
badges, and agenda distribution were held. In the evening, the
Italian host organization organized a toast with snacks for the
present delegates.
On Friday, 18 May, the Italian host organization organized for
the attending delegates a visit to Perugia, the capital of Umbria,
where delegates visited the military school for foreign languages
teaching, where they surveyed its premises and listened to an
interesting speech by its director. From his speech, it became
clear that this military school was able to prepare Italian and
foreign listeners for their mandatory operations in any part of the
world. Subsequently, delegates laid the wreath of the Gaminger
Initiative to the local Military Victory Monument and underwent
a tour of the city with a qualified guide who explained in detail to
the delegates in English the most interesting sights of the city,
which is divided by the river into the left part founded by the
Etruscans and right part, Umbria, which name originates from

the genuine tribes. Then the delegates had a lunch at the military
school for foreign language teaching.
After lunch, the delegates moved to the ancient city of Assisi,
where they visited St. Francis's Temple and they went with an
English guide through both lower and higher temple, including
a visit to the site of deposition of the human remains of St.
Francis who died in 1226. Both temples are decorated with
allegorical wall frescoes that are subject of admiration by a large
number of visitors throughout the year. After visiting the two
temples, the delegates moved back to SAVOIA Hotel where they
tasted typical Tuscan food served for dinner.
On Saturday, May 19th, the Gaminger Initiative working
session was opened led by Maj. Radim J. Marušák as acting
President with the assistance of both Vice-Presidents, Col.
Zygrfyd Naczk from Poland and Col. Stanislav Linic from Croatia.
The working session started with the approval of the report of
the Autumn Meeting of the Gaminger Initiative in Prague. This
report was approved by all Delegations following an explanation
of the change of the topic being discussed. Subsequently, there
was a special presentation on the subject of the meeting, which
was the Economic War and the role of the reserve soldiers. The
special presentation was made by prof. Massimo Franchi and
Alberto Caruso de Carolis who focused mainly on the ethics of
obtaining information and on the extent of the required
capabilities of the state institutions and private organizations
concerned. Representatives of Germany, Switzerland, Hungary,
Slovenia and the Czech Republic took part in this discussion.
Maj. Radim J. Marušák stressed the importance of technology
transfer, the availability of strategic raw material resources and
international financial transactions which made the Czech
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ŽIVOT POBOČKY TÁBOR 
V OBDOBÍ BŘEZEN – KVĚTEN 
ROKU 2018

Dne 23. 3. proběhlo součinnostní
jednání předsedy pobočky se zástupcem
velitele Vojenské policie Tábor
k zabezpečení střelecké soutěže Táborský
kalich. Byly dohodnuty otázky časového
harmonogramu přípravy a provedení
soutěže, její materiální a personální

zabezpečení a upřesněna odpovědnost
jednotlivých složek za splnění dílčích
úkolů při přípravě a provedení akce.

Dne 31. 3. se 17 příslušníků pobočky
zúčastnilo otevírání Lužnice v Suchdolu
a následně plavby na raftech do kempu

Majdaléna. Krásné dojmy z přírody byly
umocněny kamarádskou náladou. Všichni
se již těší na příští ročník. (foto č. 1)

Dne 12. 4. byla odstartována střelecká
liga žáků ZŠ v Táboře. Příslušníci
střeleckého klubu provedli první střelbu 
9 družstev na ZŠ Mikuláše z Husi.

Dne 14. 4. na střelnici Žíšov proběhl
další zdokonalovací nácvik střelby
z vlastních a zapůjčených zbraní. (foto
č. 2)

Dne 18. 4. proběhla v dopoledních
hodinách střelba 16 družstev žáků ZŠ
Zborovská.  Výsledky potvrdily dobrou
připravenost vybraných dětí. Účastníci
soutěže byli stejně jako 12. 4. poučeni
z otázek zdravotní přípravy - zásady první
pomoci a prakticky si zkusili na figuríně
i masáž srdce. (foto č. 3)

Dne 20. 4. navštívili příslušníci pobočky
v rámci akce PDA Tábor Vinohradské
divadlo, kde shlédli hru "Lev v zimě"
s Tomášem Töpferem, Dagmar Havlovou
a Brouskem ml. v hlavních rolích.
Z divadla si všichni odnesli krásné
umělecké zážitky.

Dne 24. 4. pokračovala Střelecká liga
žáků ZŠ na Základní škole Mikuláše z Husi
střelbou dalších 5 družstev.

Dne 29. 4. příslušníci klubu plážového
volejbalu provedli brigádu na vojenské
plovárně. (foto č. 4)

Dne 3. 5. byla Střelecká liga žáků ZŠ
zakončena dopolední střelbou 16
družstev na ZŠ Helsinská. 

Dne 9. 5. místopředseda pobočky Tábor
npor. v.v. PhDr. Vilém Sluka spolu s npor.
Mgr. Alešem Christem položili kytici se
stuhou u památníku obětí na táborském

popravišti v rámci pietního aktu ukončení
2. světové války v Evropě. (foto č. 5)

Ve dnech 21. a 23. 5. předal předseda
pobočky plk. v.v. Ing. Václav Pisinger
spolu s plk.gšt. v.v. Ing. Miroslavem
Kotěšovcem za přítomnosti ředitelů
základních škol diplomy a věcné ceny
nejlepším třem jednotlivcům a družstvům
v obou kategoriích.  Nejúspěšnější byli
žáci ZŠ Zborovská, kteří získali v kategorii
6. - 7. třída všechna tři místa jak
v jednotlivcích, tak i v družstvech,
a v kategorii 8. - 9. tříd získala škola 
1. a 3. místo v jednotlivcích i družstvech.
Druhá místa získali žáci ZŠ Helsinská.
Poděkování patří kromě zapojených žáků
za aktivitu i ředitelům škol za vytvoření
podmínek k akci, a obzvlášť městu Tábor
za finanční podporu, a ZŠ Zborovská 
za podporu materiální. (foto č. 6)

Dne 26. 5. se uskutečnil na střelnici
Tábor-Čekanice již 20. ročník mezinárodní
střelecké soutěže " O táborský kalich".
Záštitu nad soutěží v letošním roce
převzali záštitu ministryně obrany
v demisi Ing. Karla Šlechtová, hejtmanka
JčK Ing. Ivana Stráská a starosta města
Tábor Ing. Jiří Fišer.
Předseda pobočky plk. v.v. Ing. Pisinger
na úvodním nástupu za přítomnosti
starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera
a velitele Velitelství Vojenské policie
Tábor plk.gšt. PhDr. Romana Bise přivítal
25 zaregistrovaných družstev
z jihočeského regionu, hl. města Prahy
a SRN.  Mezinárodní charakter soutěži
dávala přítomnost 16 příslušníků
součinnostní Okresní skupiny Freyung
Svazu vojáků v záloze německého BW. 
Soutěž organizovaná jako závod
tříčlenných družstev byla otevřena pro
členy Svazu, příslušníky útvarů
v posádce, zvané i širokou veřejnost.
Účastníci soutěže v jednotlivých
disciplínách - střelba z pistole vz. 75 na

mezinárodní terč ve vzdálenosti 25 m
a střelba ze samopalu Heckler-Koch UMP
na redukovaný terč nekrytě ležící figuru
s kruhy ve vzdálenosti 25 m vstoje,
prokázali dobrou vycvičenost, což
dokazují samotné výsledky a jejich velká
vyrovnanost.  (foto č. 7)

Pro snížení napětí střelců po ukončení
střelby do vyhlášení celkových výsledků
a ke zvýšení atraktivity soutěže přispěla
i zařazená ukázka výcviku služebních psů
vojenské policie. Předvedená
profesionalita psovodů a vycvičenost psů
byly odměněny potleskem všech
přihlížejících.

Soutěž byla zakončena nástupem všech
soutěžících i zabezpečujícího personálu.
V souladu se zpracovanými Propozicemi
byly vítězným družstvům i jednotlivcům
na 1. -  3. místě celkově i ve střelbě
z jednotlivých zbraní předány předsedou
Svazu plk. v.v. JUDr. Svetozárem

Plesníkem a velitelem Velitelství Vojenské
policie Tábor plk. gšt. Romanem Bisem
diplomy a věcné ceny.

Ve střelbě ze samopalu na 3. místě se
umístil s nástřelem 93 body Pavel Duben
(dr. "Čestná stráž - muži"), na 2. místě
s nástřelem 94 body skončil Jaroslav
Sokolík  (dr. "Hradečáci") a na 1. místě se
umístil s nástřelem 97 bodů Roman
Zahradníček. Ve střelbě z pistole na 
3. místě s nástřelem 89 bodů skončil
Roman Zahradníček  (dr. Voj policie -1), 
na 2. místě s nástřelem 90 bodů se
umístil Miroslav Leška  (dr. Čestná stráž -
muži) a na 1. místě Joseph Archet  (dr.
Ortenburg) s nástřelem 96 bodů. 
Ve střelbě z obou zbraní byli nejlepší: 
3. místo Pavel Duben s nástřelem 178
bodů, 2. místo Miroslav Leška
s nástřelem 179 bodů a 1. místo obsadil
s nástřelem 186 bodů Roman
Zahradníček. (poznámka: dr. = družstvo)
V hodnocení družstev ve střelbě ze

Činnost výboru i členů pobočky v tomto období byla
zaměřena na přípravu a provedení Střelecké ligy žáků
základních škol v Táboře, mezinárodní střelecké soutěže
"Táborský kalich" a realizaci dalších naplánovaných akcí.
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samopalu - 3. místo získalo družstvo
Vojenské policie -2 - nástřel 249 bodů, 
2. místo Čestná stráž-muži - nástřel 256
bodů, 1. místo - Hradečáci - nástřel 271
bod, ve střelbě z pistole 3. místo získalo
družstvo Hradečáci s nástřelem 245
bodů, 2. místo obsadilo družstvo Čestná
stráž - muži s nástřelem 254 body, 
1. místo získalo družstvo Vojenské policie
-2 s nástřelem 255 bodů. Z obou zbraní
bylo pořadí družstev: 3. místo Vojenská
policie - 2 - nástřel 504 body, 
2. místo - Čestná stráž - muži , nástřel 510
bodů a 1. místo Hradečáci s nástřelem
516 bodů. Družstvo Hradečáci převzalo
z rukou předsedy Svazu pro rok 2018
i putovní pohár. (foto č. 8)

V rámci vyhodnocení předseda Svazu DaP
AČR plk. v.v. JUDr. Plesník předal
Ing. Dušanu Kolesovi, Mgr. Aleši Christovi
a Dr. Vilému Slukovi, příslušníkům
pobočky Tábor,  pamětní medaile Svazu
v bronzu za dlouhodobý osobní přínos
k rozvoji pobočky Tábor. (foto č. 9)

Na závěr vyhodnocení předseda pobočky
plk. v.v. Pisinger poděkoval příslušníkům
Velitelství Vojenské policie Tábor a Centru
zdravotnické péče Tábor za podporu
a přístup k plnění úkolů, Městu Tábor,
Úřadu JčK a Ústřední radě Svazu za
finanční podporu, firmě EON
a p. továrníkovi Prantlovi a p. Urbanovi -
zbraně a střelivo Tábor za sponzoring
a členům pobočky, kteří činnost na
střelnici zabezpečovali, za aktivitu
a zodpovědnost. Vyjádřil přesvědčení, 
že se na příštím 21. ročníku soutěže dne
25. 5. 2019 opět sejdeme.

Dne 31. 5. se předseda
pobočky Tábor plk. v.v.
Ing. Pisinger zúčastnil 
Dne otevřených dveří
v kasárnách  42. mpr
v Klokotech. Příslušníci 
42. mpr v součinnosti
s dalšími útvary
a zařízeními v posádce
Tábor předvedli žákům škol
a dalším návštěvníkům
dynamické ukázky boje
z blízka, ukázky taktiky,
kynologie, statické ukázky
techniky a zbraní.

Pobočka Svazu DaP AČR ve Valašském
Meziříčí spolupracuje již druhým rokem
velmi úzce s oblastní organizací Českého
svazu bojovníků za svobodu Valašské
Meziříčí. Spolupráce je podepřena také
společným členstvím řady našich členů
v obou příbuzných spolcích a od loňska
i obou předsedů poboček.

V letošním roce, kdy vzpomínáme 100.
výročí vzniku československého státu
a obnovení české státní samostatnosti,
a také řady dalších tzv. osmičkových
výročí, žijí oba naše spolky především
přípravami oslav těchto významných dnů
a připomínkami těchto dějinných událostí
(obr. 1).

Pozornost věnujeme boji a významu čs.
legií, činnosti Tomáše G. Masaryka
a mužů Října, ale také událostem
pozdějším, roku 1938, 1948, i ztraceným
nadějím Pražského jara 1968 a srpnovým
událostem roku 1968.

V úterý 8. května jsme si připomněli 73.
výročí ukončení druhé světové války.
Vzpomínkové a pietní akce se uskutečnily
tradičně u pamětní desky odbojové
skupiny CLAY-EVA na nádvoří zámku
Žerotínů a u Památníku obětí 1. a 2.
světové války na kopci nad městem na
Helštýně. Pietních aktů se zúčastnili
starosta města Robert Stržínek,
místostarosta města Josef Vrátník,
představitelé města, zástupci Českého
svazu bojovníků za svobodu, Svazu
důstojníků a praporčíků AČR, TJ Sokol
Valašské Meziříčí, vojáci ze 7.
mechanizované brigády z Hranic, studenti
gymnázia Františka Palackého a další
občané města (obr. 2). 

SPOJUJÍ NÁS SPOLEČNÉ
ZÁJMY A CÍLE

Po slavnostním nástupu čestné stráže
byly položeny věnce a květiny u pamětní
desky odbojové skupiny CLAY-EVA.
Účastníci shromáždění uctili památku
obětí války minutou ticha. Projev
k účastníkům piety pak přednesl plk.
Karel Kredba (obr. 3).

Oslavy 73. výročí osvobození naší země
pokračovaly na kopci Helštýn, kde
proběhl pietní akt u Památníku obětem
první a druhé světové války.
Místostarosta Josef Vrátník zde ve svém
projevu připomenul jména všech 295
obětí poslední války z města a jeho
místních částí a zdůraznil, abychom se
také pokusili se nad jejich tragickým
osudem zamyslet a odnést si něco pro
náš běžný život i budoucnost.  Pietní
vzpomínka na Helštýně připomněla konec
války minutou ticha a čestnými salvami.

Členové naší pobočky Svazu DaP AČR se
účastnili v součinnosti s oblastní
organizací ČSBS, vedenou Aloisem
Martinkem, rovněž členem naší pobočky
Svazu, i dalších významných květnových
akcí. V rámci oslav 100. výročí republiky
to byla mj. mezinárodní konference
„Valašsko, Masaryk a vznik
Československa“, konaná 17. května 2018
v zámku Žerotínů, následovaná hned 23.
května slavnostním aktem u pamětní
desky připomínající 111. výročí zvolení
TGM poslancem Říšské rady ve Vídni za
valašská města, jejichž centrem bylo
právě Valašské Meziříčí. Slavnostního
aktu, kde jsme rovněž položili (obr. 4)
u vzpomínky pietní věnce, se zúčastnil
i svým proslovem hejtman Zlínského
kraje pan Jiří Čunek.

K uctění letošních masarykovských výročí
a vzpomínek jsme společně také položili
květinový věnec věnovaný ČSBS ke hrobu
Tomáše Garrigue Masaryka na hřbitově
v Lánech.

Ivan Lamprecht a Alois Martinek
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termín, a to na sobotu 14. dubna. 
Na oplátku nám přálo krásné slunečné
počasí a na střelnici vládla příjemná
pohoda (viz obr. 1).

Zúčastnilo se 10 přihlášených střelců.
Soutěžilo se ve střelbě vestoje v několika
disciplinách, a to jednak z pistole na
počet nastřílených bodů v terči, s přebi-
tím, o nastřílené body za měřený čas
a nakonec z malorážky. Celkovým vítězem
po sečtení výsledků se stal Laďa Trčka,
na druhém místě byl Honza Vyhnánek
a jako třetí se umístil Karel Trčálek (viz
obr. 2 druhý zleva se sluchátky).

Ve stejném dubnovém týdnu, v úterý 
10. dubna, jsme uskutečnili plánovanou
dohodnutou návštěvu na 22. základně
vrtulníkového letectva v Náměšti nad
Oslavou pro členy naší pobočky Svazu.
Tuto exkurzi nám zorganizoval člen naší
pobočky por. Laďa Trčka, jenž slouží
u tamní letištní jednotky AZ AČR.
Prohlédli jsme si i hangár, kde jsme mohli
spatřit, jak se provádí profylaktická
prohlídka a údržba letecké techniky po
určitém počtu nalétaných hodin a také
opravy bojových vrtulníků a transportních
helikoptér (viz obr. 3 a 4).

NAHLÉDNUTÍ DO AKTIVIT V POBOČCE
SVAZU DAP AČR VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
V DUBNU 2018
Stalo se již jakousi nepsanou tradicí, že
jarní činnost pobočky Svazu DaP AČR ve
Valašském Meziříčí zahajujeme na
střelnici. Letos proběhl již třetí ročník
volné soutěže jednotlivců ve střelbě
z velkorážné pistole 9 mm a z malorážky
„O Sniperský hrníček“ na místní
střelnici v Poličné.

Vloni jsme si zastříleli přímo na 1. apríla,
letos nám to vyšlo podle kalendáře na 
31. březen, ale protože tento termín se
překryl s Bílou sobotou a na Velikonoce
není střílení v Poličné povoleno, museli
jsme naši akci přeložit na pozdější volný

Při návštěvě letiště nám bylo předvedeno
také vybavení letištního hasičského
útvaru, a další zajímavosti, jako třeba
nezbytná stanice opeřených dravců
chovaných k plašení ptactva pro
zajišťování bezpečného provozu techniky
v letovém prostoru letiště (viz obr. 5).

Na závěr naší exkurse jsme si
v doprovodu příjemné průvodkyně
prohlédli zajímavou expozici historického
muzea v prostoru letecké základny
i přehlídku vystavených vojenských
vrtulníků i proudových letounů na volné
ploše (viz obr. 6).

Vyvrcholením dubnových aktivit naší
pobočky byla již tradiční účast našich
členů dne 22. dubna na pietní slavnosti
u Památníku na Ploštině. Letos tomu bylo
již 73 let od bestiálního vypálení
kopaničářské osady Ploština esesáckým
Jagdkommandem doslova několik dnů
před koncem války (viz obr. 7 a 8).

Předseda kpt. Ivan Lamprecht a členové
naší pobočky plk. Karel Kredba
a kpt. Karel Trčálek položili za Svaz
důstojníků a praporčíků AČR k památníku
obětí pietní věnec květů.

Ivan Lamprecht
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Díky tomu, že se nalézáme
v jihovýchodním koutě Španělska, tak se
tady můžeme koupat již od dubna! Slunce
tady tou dobou již pálí jako u nás
v červenci a náramně dobíjí baterky
zejména kategorii 55 +. Mar Menor s La
Mangou najdeme mezi historickou
Cartagenou a přístavem Alicante, kde se
odehrávaly poslední, závěrečné boje
koncem 30. let minulého století. La
Manga je vyhlášena i tzv. Mrtvým či
Malým mořem, což je obrovská, značně
slaná laguna s léčebnými účinky svého
bahna, které se klientům a rekreantům
aplikuje v rámci lázeňské zdravotní kúry
buď v oficiálních lázních Lo Pagán
v centru Aquas Salinas, nebo „divoce“
a vlastnoručně na pobřeží nedalekého tzv.
Jeleního ostrova. Ten najdeme pár desítek
minut příjemné procházky po pobřeží
z hotelu Las Gaviotas, který česká
klientela ráda vyhledává, a to nejenom
kvůli perfektním službám, ale i slevovým
zájezdům mimo hlavní turistickou sezonu
(více na www.dotovanezajezdy.cz).

POZNÁVACÍ CESTA DO CARTAGENY
Jak jsme naznačili, ideální pro milovníky
vojenské historie, Sdružení přátel
interbrigadistů a další zájemce o militaria
(včetně armádních veteránů), je
kombinace zdravotního pobytu na Mar
Menor s výlety po pevnostech, bojištích
i vojenských muzeích, vížících
se k občanské válce ve Španělsku. My
jsme se s jednou takovou partou
mládenců z Klubu vojenské historie
vypravili s redakčním blokem v ruce do
Cartageny.
Jedná se o jedno z nejstarších měst na
Iberském poloostrově, Hannibalem
pojmenované po jeho Kartágu v Severní
Africe. Pro Římany to byl strategický
přístav a správní centrum, dnes
významné turistické středisko, lákající
hosty na úžasné památky z římských
časů.
Nás ale především zajímá v rámci
putování za vojenskou historií španělské
občanské války Muzeum v krytech,
vystavěných pro 5 500 lidí, s tématikou,

jak občané města žili v době bojů. Jedná
se o celou síť chodeb, zčásti využívající
staré antické sklepy, doslova malé město
pod městem. Během druhé poloviny války
celý systém krytů vykopali horníci
z nedalekého La Unionu pro případy
bombardování a ochrany obyvatel
Cartageny. Venku panuje červnové teplo,
dole je příjemný chládek. Mihotavé světlo
žárovek sotva osvětluje prostory a vytváří
tak pochmurnou válečnou atmosféru.
Některé části krytů jsou velké jako byt,
jiné připomínají sál nebo zasedací
místnost. Nechybí prostory pro podzemní
lazaret či kuchyni. Všude vitríny
s dobovými předměty včetně ukázek
všech možných typů lehkých zbraní,
plynových masek, uniforem a další
výstroje. U východu je pak stánek se
suvenýry, kde lze koupit nejednu památku
či brožuru s popisem jak krytů, tak
i přehledu vývoje situace a fronty. Další
naše kroky vedou do přístavu, který je
dodnes zčásti vojenský. Mimo kotvících
armádních plavidel si můžeme ale
prohlídnout jako expozici i ponorku
Isaaca Perela. Ta je umístěna v Muzeu
námořnictví. Jedná se o španělskou
ponorku, která byla jako první na světě
(1888) kompletně poháněna elektrickým
proudem, a také byla první, která střílela
torpéda! Během tohoto celodenního
výletu jsme navštívili i nedalekou pevnost

Navidad, kde je úžasná expozice obranné
válečné architektury i projektu,
zobrazujícího život vojáků v pevnosti.
V závěru jsme si ještě prohlédli Vojenské
muzeum v centru města. Je ohromující
svými obrovskými sbírkami zbraní, jak
historických tak současných, včetně
dalšího vojenského vybavení. Nás ale
především zajímala speciální expozice,
věnovaná občanské válce. Po smrti
diktátora generála Franca španělští
historikové přehodnocují celou
občanskou válku, konečně její události
nazývají bojem o demokracii a proti
německému a italskému fašismu
a španělští republikánští bojovníci včetně
interbrigadistů z více jak padesáti zemí
světa jsou nyní hodnoceni po dlouhých
desetiletích tak, jak si zaslouží – tedy
kladně a se vší úctou, kterou si plně
zasloužili. Nás pak především potěšila
vitrína, věnovaná našim intebrigadistům
a členům Dělostřelecké baterie Klementa
Gottwalda, která se mj. vyznamenala při
ochraně nedalekého města Segunto.

PROHLÍDKA MĚSTA HRDINY
Alicante, jak je známo, přežilo 71
bombardování z fašistických letadel.
Z hotelu Las Delfinos je to slabá hodinka
jízdy mikrobusem. Městu s přístavem,
důležitou námořní křižovatkou, vévodí
hrad sv. Barbory na vrchu Benacantil, kde
Alfons X. roku 1247 porazil muslimy
a kam lze vyjet speciálním výtahem, což
už je turistický zážitek sám o sobě. Tato
středověká pevnost se rozkládá na holé
skále nad městem, odkud střeží okolní
vody. Koncem třicátých let minulého

PPOO  SSTTOOPPÁÁCCHH  OOBBČČAANNSSKKÉÉ
VVÁÁLLKKYY  VVEE  ŠŠPPAANNĚĚLLSSKKUU

století sloužila republikánským silám.
Byla zde umístěna dělostřelecká obrana
města i ochrana přístavu, o čemž svědčí
i stará děla i kanony, u kterých se
návštěvníci rádi fotografují. Ve válečnou
pevnost se v onen čas změnil i druhý hrad
Alicante, hrad sv. Ferdinanda, který byl
postaven za války o nezávislost v 19.
století. I zde byla za občanské války silná
dělostřelecká obrana, což připomíná
menší výstava s trojjazyčnými texty.
Zajímavá je i komentovaná prohlídka

Před osmdesáti lety vyslal radista pučisty generála Franca do éteru smluvený signál
k povstání: Obloha nad celým Španělskem je čistá. Situace se brzy změnila nejen
v občanskou válku, ale i v předehru ke 2. světové válce. U příležitosti tragického
výročí porážky republikánských sil, bojujících za demokracii a svobodu, v jejichž
řadách působilo i přes dva tisíce československých interbrigadistů, máme možnost
díky naprosto novému turistickému projektu navštívit vybraná místa ve Valencii
a Murcii, kde probíhaly v roce 1939 poslední bitvy vzpomínané občanské války.

městských krytů Alicante, vybudovaných
rovněž horníky z dolu v La Unionu v okolí
Mar Menor, ze kterých se rekrutovali
republikánští dobrovolníci, tzv.
dynamiteros, kteří vyhazovali fašistické
tanky do povětří náložemi, používanými
při odpalu v dole.
Zbývá dodat, že již procházka tímto
druhým největším městem regionu
Valencie je báječným zážitkem. Jeho
válkou téměř zničené historické centrum
bylo teprve poměrně nedávno
renovováno. Alicante je rovněž známo
i gigantickými fíkovníky v nejstarším
parku světa v Canalejas, městské pláže
jsou na seznamu nejkrásnějších
městských pláží světa. Součástí prohlídky
města může být, mimo návštěvy
Vojenského muzea, i prohlídka skvělého
Archeologického muzea nebo Muzea
umění se sbírkami kupř. Piccasa, Miró
nebo Dalího. Autor děkuje CK
Qualitytours za zprostředkování
reportážní cesty

Ivan Černý 
Foto: archiv 
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Originál Buletinu zapůjčil ředitel Jazzové sekce pan Karel Srp

Bulletin příslušníků  Československého  odboje na Středním Východě a v Africe
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představuje
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. 

Knihy můžete objednávat přes inter-
netový obchod www.iolympia.cz

299,- Kč

Kniha oceněná medailí
Svazu bojovníků 
za svobodu

349,- 269,- 299,- 99,-

199,-

199,-

149,-

plk. v. v. JUDr. Svetozár PLESNÍK
předseda  ÚR SvazDaP AČR, z.s. 
Prezident A.R.M.I
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

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

kpt. v.v. Ing. Alois Martinek, 
člen pobočky Valašské Meziříčí,
předseda oblastní organizace ČSBS
Valašské Meziříčí

AUTOŘI ČÍSLA:
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š 

pr
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od
ce
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ce
st

y

NNOOVVIINNKKAA!!
Průvodce 

po mechanických 
betlémech

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

249,- 249,- 249,- 259,- 399,-

299,-
199,- 249,- 249,-

249,- 249,- 249,-

Inzerce nakladatele

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

plk. Mgr. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium

PhDr. Viktor Meca, Ph.D.
Ministerstvo obrany ČR

Karel Štusák
ČSBS
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