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SPITFIRE U OKŘÍDLENÉHO LVA
PŘIPOMNĚL VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVA
Dne 14. srpna 2018 jsme si u památníku Okřídleného lva v Praze
na Klárově připomněli blížící se 100. výročí založení československého letectva a zároveň hrdinství československých letců za
druhé světové války. Vznik československého vojenského letectva si připomínáme 30. října 1918. K oslavě výročí byl symbolicky
zvolen 14. srpen 1945 - v tento den přilétla do Československa
většina letců sloužících v zahraničí. U památníku Okřídleného lva
byla k vidění maketa letounu Supermarine Spitfire – proslavené
stíhačky RAF (Royal Air Force - Královské letectvo). Během II.
světové války v ní létali také českoslovenští letci. Věrnou maketu
sestavili členové Czech Spitfire Club.
Slavnostní akce se zúčastnilo kolem 200 lidí, včetně velitele
vzdušných sil AČR brig. gen. Petra Hromka, arm. gen. Petra Pavla
– bývalého předsedy Vojenského výboru NATO a jeho nástupce
vrchního maršála letectva sira Stuarta Peach, který poprvé ve
své funkci navštívil Českou republiku, dále se zúčastnili genmjr.
Bohuslav Dvořák, kardinál Dominik Duka, příslušník RAF plk.
Alois Dubec, prezident AOBP Jiří Hynek, starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký, letecký maršál z RAF David Cooper, zástupci Svazu DaP

AČR a členové dalších vojenských spolků. Velitel vzdušných sil
Petr Hromek řekl: "Jsme si vědomi hrdinství veteránů, kteří se zasloužili o porážku hitlerovského Německa. Na jejich hrdinství
nikdy nezapomeneme. Je nám ctí, že byli předchůdci našeho současného letectva". „Českoslovenští letci za druhé světové války
bojovali za svobodu. Svoboda je to nejcennější", zdůraznil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Československé letectvo bylo podle historiků založeno 30. října
1918, kdy letečtí důstojníci rakousko-uherské armády českého
původu ustanovili v Praze Letecký sbor Československé armády.
V počátcích měl k dispozici pouze několik letadel, která zůstala
po válce na československém území. Další stroje dodali spojenci
nebo vyrobily továrny Letov, Aero, Avia a později Praga. Podle dřívějších údajů armády mělo československé letectvo ke konci
roku 1919 asi 150 různých letounů, bojeschopných z nich bylo 50.
Na počátku září 1938 jich mělo již 1514, z nich 40 procent bylo
stíhacích, 20 procent bombardovacích a zbytek výzvědných
a pozorovacích.
SveP.
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VERNISÁŽ
VÝSTAVY
„VZDUCH
JE NAŠE MOŘE“
Dne 22. srpna 2018 se před budovou Generálního štábu AČR
uskutečnila vernisáž výstavy s názvem „Vzduch je naše moře“.
Výstava se konala u příležitosti 100. výročí vzniku vojenského
letectva. Slavnostního zahájení se zúčastnil velitel Vzdušných
sil Armády ČR brigádní generál Petr Hromek, náčelník
Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Jan
Kaše, váleční veteráni, zástupci armády, resortu obrany,
vojenští přidělenci, členové Svazu důstojníků a praporčíků AČR
a dalších vojenských sdružení a spolků.

4

„Výstavou si připomínáme sto let od založení československého
letectva. V roce 1918 začínalo jen s minimem letadel, letišť a skoro
bez leteckého průmyslu. Co nescházelo, byly stovky zkušených
aviatiků a leteckých techniků, kteří prošli očistcem 1. světové
války, a tak jim nechyběla ani vůle a entuziasmus,“ řekl brigádní
generál Petr Hromek.
„Za sto let se změnilo mnoho nejen v našem státě, ale i v letectvu.
Piloti nenosí kožichy a promaštěné overaly, neusedají do
otevřených kokpitů nepříliš spolehlivých dvouplošníků ze dřeva
a plátna a skokově se změnily i jejich výkony,“ připomněl generál
Hromek.
Historicky je dokázáno, že naši letci prokázali svou vysokou
morálku a odvahu i na frontách 2. světové války. Z těchto důvodů
se k tradicím prvorepublikových úspěchů československého
letectva a ke statečnosti našich letců, kteří od roku 1939 do
1945 bojovali v Polsku, Francii, Velké Británii i na východní
frontě, hrdě hlásí i dnešní vzdušné síly České republiky.
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Autor výstavy, historik Jiří Rajlich z VHÚ řekl: „Začínáme
s průkopníky letectví ještě v dobách habsburské monarchie.
Za všechny můžu jmenovat například Jana Kašpara, Jana Čermáka
či Eugena Čiháka. K těm se od roku 1911 přidávají první letci české
národnosti, kteří absolvovali vojenský pilotní výcvik. Největší váhu
dáváme třem obdobím, kam patří letci československých legií,
polovina panelů se věnuje meziválečnému budování
československého letectva a druhá polovina patří bojům
československých letců na frontách druhé světové války.“
Tuto významnou expozici historie našeho letectví tvoří 22 panelů,
které představují historii letectví od jeho vzniku až do konce
druhé světové války.
Návštěvníci si mohli před budovou generálního štábu prohlédnout nelétající makety letounů JAS-39 Gripen a Spitfire. Dále si
mohli prohlédnout prezentaci jednotek vzdušných sil. Naše
armáda zde představila vybavení pilota, jeho výzbroj a výstroj.
V současné době žije v České republice a v zahraničí celkem
14 veteránů, kteří sloužili a bojovali v československém letectvu
ve Velké Británii za druhé světové války.
SveP.
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DEN OZBROJENÝCH SIL ČR
NA PRAŽSKÉM VÍTKOVĚ

Dne 28. června 2018 se na čestném dvoře
památníku na Vítkově uskutečnil slavnostní
nástup příslušníků Armády České republiky
u příležitosti Dne ozbrojených sil ČR.
Slavnostního aktu se zúčastnili ministr obrany Lubomír Metnar,
náčelník generálního štábu AČR genpor. Ing. Aleš Opata, náčelník
Vojenské kanceláře prezidenta republiky genmjr. Ing. Jan Kaše,
nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, pražská vrchní státní
zástupkyně Lenka Bradáčová, zástupci Policie, HZS, ČSBS,
přidělenci obrany akreditovaní v České republice, zástupci Svazu
důstojníků a praporčíků AČR, členové Klubu vojenských
výsadkářů a další hosté.
Slavnostní akt zahájil ministr obrany Lubomír Metnar a NGŠ
genpor. Aleš Opata. Následně se uskutečnil pietní akt uctění
památky padlých vojáků – ministr obrany Lubomír Metnar
s náčelníkem Generálního štábu AČR Alešem Opatou položili
smuteční věnec k hrobu
neznámého vojína a uctili minutou
ticha památku padlých vojáků
v zahraničních operacích. Ministr
obrany a NGŠ ocenili vybrané
příslušníky AČR a studenty VSŠ
a VPŠ Moravská Třebová.
Na závěr slavnostního aktu zazněla
státní hymna a uskutečnilo se
defilé jednotek ozbrojených sil ČR
s přeletem bojových vrtulníků Mi24/35 a podzvukových letounů
L-159 ALCA.
Svetozár Plesník
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Podzimní zasedání Gamingské iniciativy se na pozvání Slovenského svazu
vojáků v záloze konalo v Bratislavě ve dnech 20. - 23. září 2018. Zasedání
se zúčastnilo 8 členských organizací z Chorvatska, České republiky,
Německa, Maďarska, Itálie, Slovinska, Slovenska a Švýcarska. Vzhledem
k neukončeným jednáním mezi Svazem záložních vojáků a Ministerstvem
obrany Polské republiky se jednání nezúčastnili zástupci polského Svazu
záložních vojáků ani zástupci Svazu záložních vojáků Makedonie, kteří
pomáhali státním orgánům při řešení mezistátního sporu s Řeckem
o schválený název státu Severní Makedonie.

polská strana přerušila veškeré
mezinárodní aktivity, se vyčká do května
r. 2019, zda polská strana své
mezinárodní činnosti obnoví. Pokud se
tak nestane, v květnu si členové
Gamingské iniciativy zvolí nového
místopředsedu. Ohledně neúčasti
zástupců makedonské členské organizace
se účastníci zasedání dohodli, že pokud
bude neúčast makedonské členské
organizace pokračovat, navrhne

PODZIMNÍ ZASEDÁNÍ GAMINGSKÉ
INICIATIVY - BRATISLAVA, 20. - 23. ZÁŘÍ 2018
Bratislavského zasedání se za Svaz
důstojníků a praporčíků AČR zúčastnili
kromě mjr. Radima J. Marušáka, který je
současným prezidentem Gamingské
iniciativy, pplk. Jaroslav Palkoska, vedoucí
české delegace, jejíž členkou byla rtm.
Zdeňka Pustayová. Pplk. Miroslav
Tlamicha se zasedání účastnil jako
soukromá osoba.
Účastníci zasedání přicestovali do
Bratislavy 20. září a byli ubytováni
v hotelu SET v centru Bratislavy, kde také
proběhla úvodní a závěrečná jednání
účastníků.
Následující den 21. září proběhla jednání
na Ministerstvu obrany Slovenské
republiky, kde účastníky přivítal genmjr.
Josef Pokorný a zástupce generálního
štábu brig. gen. Lubomír Gačko. Poté si
účastníci vyslechli prezentace zástupce
maďarské delegace Dr. Jánose Kovácse
o Úloze záložních sil ve struktuře
kolektivní evropské obrany, vedoucího
německé delegace pplk. Sebastiana
Söllnera o Evropském přístupu
federálních ozbrojených sil Německa,
zástupce slovenské delegace plk. Martina
Bačka o Úloze záloh při budování
kolektivní evropské obrany a zástupce
chorvatské delegace plk. Branko Gačaka
o Zálohách ve struktuře chorvatských
ozbrojených sil.
V letošním roce 100. výročí ukončení
první světové války se účastníci vypravili
k pomníkům padlých ve světových
válkách. Nejprve po obědě na
Ministerstvu obrany Slovenské republiky
se účastníci zasedání přesunuli
k Pomníku padlých v první a druhé
světové válce, kde slavnostně za účasti
čestné stráže Ministerstva obrany
Slovenské republiky společně položili
k Pomníku věnec a poklonili se památce
padlých, pak stejným postupem
slavnostně položili věnec a poklonili se
památce padlých na vojenském hřbitově
Kopčianská a rovněž k Pomníku padlých

ve druhé světové válce na Slavíně.
Následovala návštěva Bratislavského
hradu a posléze společná večeře
účastníků v Meštianském pivovaru
v Bratislavě.
22. září po snídani se účastníci přesunuli
k Pomníku generála Milana Rastislava
Štefánika vystavenému na místě havárie
jeho letadla, při níž na cestě zahájené
v Itálii zahynul společně se svými
italskými kolegy. I zde položili účastníci
zasedání s účastí čestné stráže MO
Slovenské republiky slavnostně věnec
a poklonili se památce gen. M.
R. Štefánika, který se aktivně podílel na
založení československého státu
v r. 1918.
Následně účastníci zasedání navštívili
Vojenský technický a zkušební institut
Záhorie, kde se po úvodním přivítání
s ředitelem Institutu Ing. Františkem
Petráškem seznámili s historií
a současnou strukturou Institutu
a prohlédli si zbraně, jejichž činnost je
v Institutu testována pro slovenské
i zahraniční klienty.
Po návštěvě Vojenského technického
a zkušebního institutu účastníci zasedání
navštívili střelnici Čáčov, kde si někteří
účastníci vyzkoušeli střelbu ze samopalu
vzor 58 na terče na vzdálenost 50 m.
Někteří zahraniční účastníci dosáhli ve
střelbách velmi dobrých výsledků, včetně
brig. gen. Ernö Szélese, který si tuto
střelbu velmi pochvaloval.
Po návratu do hotelu SET se účastníci
zasedání věnovali interní agendě
Gamingské iniciativy a projednali zejména
následující aktuální otázky:
Pokud jde o neúčast zástupců polské
členské organizace, účastníci na návrh
předsednictva rozhodli, že vzhledem
k neúčasti polské delegace na kongresu
CIOR v Kanadě, kde polská strana měla
převzít předsednictví, a to nemohla
vzhledem k nemožnosti přidělení financí
od MO Polské republiky, následně čehož

předsednictvo příslušná opatření
k rozhodnutí.
Předsednictvo Gamingské iniciativy
bude do května r. 2019 pokračovat
pouze ve složení prezident mjr. Radim
J. Marušák a pověřený zástupce
Gamingské iniciativy pro mezinárodní
otázky a protokol Cdr. Giuseppe
F. Imbalzano.
Prezident Gamingské iniciativy
předložil účastníkům informaci
o stanoviscích členských organizací
ve vztahu k publikaci ke 30. výročí
Gamingské iniciativy, protože
v letošním roce, do nějž spadá řada
mezinárodních výročí a významných
mezinárodních setkání, kterých se
členské organizace účastní, dohody
o financování této publikace nebylo
dosaženo. Na návrh předsednictva
byla proto tato věc odložena do doby,
kdy bude dosaženo souhlasu všech
národních členských organizací se
stanoveným podílem na této publikaci
a každá národní organizace zašle
předsednictvu texty a fotografie pro
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tuto publikaci ve formátu a kvalitě
definované v souhrnné zprávě z května
2018, ze zasedání v Chianciano Terme.
V diskusi k této věci gen. Széles navrhl,
aby se předsednictvo obrátilo na
zástupce Visegradské skupiny v ČR
s dotazem, zda by bylo možné získat na
publikaci nějaký příspěvek.
Ohledně příštích schůzek Gamingské
iniciativy bylo potvrzeno, že v r. 2019 se
květnové zasedání bude konat ve
Slovinsku a zářijové zasedání
v Chorvatsku. Ohledně místa zasedání
v r. 2020 se květnové zasedání vyjasní

příští rok v květnu na zasedání ve
Slovinsku a zářijové zasedání se bude
konat ve Švýcarsku.
Prezident opakovaně vyzval účastníky,
aby se vyjádřili k tématu pro diskuzi na
příštím zasedání Gamingské iniciativy.
Slovenská a německá strana předložily
své návrhy, jejich konkrétní znění bude
uvedeno v souhrnné zprávě
z bratislavského zasedání. Účastníci byli
rovněž vyzváni, aby předsednictvu zaslali
oficiální stanoviska svých národních
organizací týkající se návrhů konkrétních
produktů a dalších činností Gamingské

inicitiavy, které by měly dále zvýšit
efektivitu práce Gamingské iniciativy
a její význam na národní i mezinárodní
úrovni.
Předsednictvo zpracuje souhrnnou zprávu
z bratislavského zasedání, posoudí ji
a poté zašle vedoucím národních delegací
k připomínkám, které by měly být pak
zaslány předsednictvu co nejdříve, aby
finální verze souhrnné zprávy mohla být
schválena na zasedání Gamingské
iniciativy v květnu 2019 ve Slovinsku.
mjr. v. v. JUDr. Radim J. Marušák

AUTUMN GAMING INITIATIVE SESSION BRATISLAVA, SEPTEMBER 20-23, 2018
The Autumn Meeting of the Gaminger Initiative was held in Bratislava on 20-23
September 2018 at the invitation of the Union of Reservists of Slovak Republic. The
meeting was attended by 8 member organizations from Croatia, Czech Republic,
Germany, Hungary, Italy, Slovenia, Slovakia and Switzerland. In view of the unfinished
negotiations between the Confederation of Polish Reservists Association and the Polish
Ministry of Defense, no representative of the Confederation of Polish Reservists
Association was present; the same applies for the Union of reservists of Macedonia
who were helping their state authorities during the inter-State dispute with Greece in
respect of the approved official name of the State as Nothern Macedonia.
On behalf of the Union of Officers and Warrant Officers of the Army of the Czech
Republic were taking part in the Bratislava meeting, besides Maj. Radim J. Marušák,
who is the current President of the Gaming Initiative, Lt.Col. Jaroslav Palkoska, Head
of the Czech delegation, and sergeant Zdeňka Pustayová. Lt.Col. Miroslav Tlamicha
attended the meeting as a private person.
The participants of the meeting arrived in
Bratislava on September 20th and were
accommodated in the SET Hotel in the
center of Bratislava, where the
participants' initial and final meetings
were also held.
The following day, on 21 September, a
meeting was held at the Ministry of
Defense of the Slovak Republic, where
the participants were welcomed by the
Maj. Gen. Josef Pokorný and represetative
of the Slovak General Staff Brig. Gen.
Lubomir Gacko. The participants then
were listening to the presentation by Dr.
Janos Kovács, representative of the
Hungarian delegation on the Role of the
Reserve Forces in the Structure of the
European Collective Defense, followed by
the presentation by the Head of the
German delegation Lt.Col. Sebastian
Söllner on the European Approach to
Federal Armed Forces of Germany, as
well as to the presentation by Lt.Col.
Martin Backo, representative of the
Slovak delegation on the Role of
Reserves in Building the Collective
European Defense. The presentation by
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Col. Branco Gacak, the representative of
the Croatian Delegation dealt with the
Role of Reserves in the Structure of
Croatian Armed Forces.
This year marking the 100th anniversary
of the end of the First World War, the
participants went to important
monuments of those fallen in the world
wars. First, after lunch held at the
Ministry of Defense of the Slovak
Republic, the participants of the meeting
moved to the Monuments of the Fallen in
the First and Second World Wars, where
they solemnly, together with the
Honorary Guard of the Ministry of
Defense of the Slovak Republic, laid
together a wreath to the Monument and
worshiped the memory of the fallen.
Subsequently, they also worshiped the
memory of the fallen at the Kopčianská
military cemetery and also at the
Monument of the Fallen in the Second
World War at Slavín. Thereafter, the
participants paid a visit to the Bratislava
Castle and then had a joint dinner of all
participants in the Meštian Brewery in
Bratislava.

On September 22, after breakfast, the
participants moved to General Milan's
Rastislav Štefánik's Memorial, erected
close to the place of the crash of his
aircraft along with his Italian colleagues
on his journey which started in Italy.
Here, the participants of the meeting with
the participation of the Honorary Guard
of the Defense Ministry of the Slovak
Republic laid ceremonial wreath and
worshiped the memory of the General
M.R. Štefánik who was taking an active
part in and contributed to the foundation
of the Czechoslovak state in 1918.
Subsequently, the participants of the
meeting visited the Záhorie Military
Technical and Testing Institute where
after an initial welcome with Eng.
František Petrášek were acquainted with
the history and current structure of the
Institute and were exploring the weapons
which activities are tested in the Institute
for both Slovak and foreign clients.
After the visit to the Military Technical
and Testing Institute, the participants of
the meeting visited the Čáčov shooting
range, where some participants
attempted to fire a model 58 machinefire-gun on targets at a distance of 50 m.
Some foreign participants achieved very
good results in the shooting, including
Brig. Gen. Ernö Széles, who very much
liked this shooting.
Upon returning to the SET Hotel, the
meeting participants devoted themselves
to the Gaminger Initiative internal agenda
and discussed in particular the following
topical questions:
With regard to the absence of
representatives of the Polish member
organization, the participants decided, on
the proposal of the Presidency that in
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view of the failure of the Polish
delegation to attend the CIOR Congress in
Canada where the Polish party was to
take over the presidency and since this
could not happen given the impossibility
of allocating funds from the Republic of
Poland, the Polish member organization
has interrupted all international activities.
Thus the Gaminger Initiative will wait until
May 2019 for the Polish side to renew its
international activities. Should this does
not happen, in May 2019, the members of
the Gaming Initiative will elect its new
Vice President. Regarding the nonparticipation of representatives of the
Macedonian member organization, the
participants of the meeting agreed that if
the non-participation of the Macedonian
member organization continues, the
Presidency will propose appropriate
decision-making measures.
Thus, the Presidency of the Gaminger
Initiative will continue until May 2019
only in the composition of the Acting
President Radim J. Marušák and the
authorized representative of the
Gaminger Initiative for International
Affairs,Cdr. Giuseppe F. Imbalzano.
The President of the Gaming Initiative
provided participants with information on
the views of member organizations in
relation to the booklet on 30th
Anniversary of the Gaming Initiative,
because this year, which includes many
international anniversaries and major
international meetings involving member
organizations, no agreement for funding
this publication has been reached . On
the proposal of the Presidency, this
matter was postponed until all national
member organizations will have agreed to
this publication and each national
organization will send to the Presidency
both texts and photographs for this
publication in the format and quality
defined in the May 2018 Summary Report
of the Gaminger Initiative meeting in
Chianciano Terme. In the discussion of

this matter Gen. Széles suggested that
the Presidency should turn to a
representative of the Visegrad Group in
the Czech Republic asking whether it
would be possible to get a financial
contribution to the publication of the said
booklet.
Concerning the location of the
forthcoming Gaminger Initiative
meetings, it was confirmed that in May
2019 the spring session will be held in
Slovenia and the automn session will be
held in Croatia. Regarding the location of
the meeting in 2020, the May meeting
will be cleared next May in Slovenia and
the September meeting will be held in
Switzerland.
The President repeatedly invited the
participants to submit to the Presidency
their suggestions for the topic for
discussion at the next meeting of the
Gaminger Initiative. The Slovak and
German side submitted their proposals

and their specific wording will be set out
in the Summary Report of the Bratislava
meeting. Participants were also invited to
send the Presidency official opinions of
their national organizations on specific
products and other Gaminger Initiative
deliveries that should further enhance the
effectiveness of the Gaminger Initiative's
work and raise its importance at both
national and international level.
The Presidency will draft a Summary
Report from the Bratislava meeting and
then send it to the Heads of National
Delegations for comments which should
be sent from their part to the Presidency
as soon as possible so that the final
version of the Summary Report can be
approved at the Gaminger Initiative
meeting in May 2019 in Slovenia.
mjr. v.v. JUDr. Radim J. Marušák
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LEGIONÁŘSKÁ VZPOMÍNKA
KE 100. VÝROČÍ NAŠÍ REPUBLIKY
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Po květnových oslavách nejen Dne
vítězství, ale v rámci 100. výročí vzniku
naší republiky také probíhajících
vzpomínkách historických událostí a akcí
spojených zejména se 111. výročím
zvolení TGM poslancem do říšské rady za
valašská města, čímž nastoupil cestu
završenou svým zvolením presidentem
nové samostatné Československé
republiky, o nichž jsme referovali
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v minulém čísle MiF, jsme si ve
Valašském Meziříčí opět připomenuli
pohnuté dny spojené se vznikem našeho
státu. Dne 2. července, ve výroční den
zborovské bitvy jsme se shromáždili
u Památníku čs. legií a obětí světové
války1914 – 1918 na Masarykově ulici.
Tento pomník vybudovala v roce 1937
meziříčská pobočka Svazu čs.
důstojnictva spolu s Městskou

spořitelnou. V roce 1939 byl nacisty
zrušen a v roce 1947 obnoven na
nynějším místě. Nápisy na pomníku
upomínají na slavná bojiště, zbrocená krví
čs. legionářů: ukrajinský Zborov (2. 7.
1917 tu padlo asi 190 čs. vojáků),
francouzský Terron a Vouziers (v říjnu
1918 tu padlo 43 čs. vojáků) a italský
vrcholek Doss Alto, kde si boje v září
1918 vyžádaly na straně čs. legionářů 134
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Příslušníci 7. roty ve zborovských zákopech

zraněných a 10 padlých. Pět čs. legionářů
bylo zajato, z nichž 4 byli bez prodlení
jako zrádci a nepřátelé monarchie
oběšeni.
Na památku těchto událostí jsme
u pomníku již tradičně na výročí
zborovské bitvy uspořádali vzpomínkové
shromáždění za účasti vedení města
a pořádajících organizací ČSBS, ČsOL,
Svazu DaP, Sokola, vojáků z hranické
posádky a veřejnosti města a slavnostní
pietní akt se státní hymnou a projevem
k uctění památky všech padlých
s položením věnců a květin.
Po jeho ukončení se účastníci přemístili
na náměstí, kde uctili památku čs.
legionáře Leopolda Pospíšila, občana
našeho města, který padl ve zborovské
bitvě 2. 7. 1917 a umístěním pietních
věnců k jeho pamětní desce na domě.
Slavnostní vzpomínkové pietní akty toho
dne byly pak završeny shromážděním
s pietou a položením věnců a květin
u pomníčku dvěma čs. legionářům na
nedaleké Velké Lhotě, kteří byli
zavražděni maďarskými honvédy.
Ivan Lamprecht
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ŽIVOT POBOČKY TÁBOR
V OBDOBÍ ČERVEN - ZÁŘÍ 2018


Činnost pobočky v tomto
období zahajuje tradičně
turnaj volejbalových
družstev žen, pořádaný
naším klubem volejbalu
žen pod názvem "Jordáncup". Dne 9. 6. 2018 se
na vojenské plovárně již
po 27 sešlo
k vzájemnému měření sil
5 družstev z Jihočeského
kraje. Akce byla vzorně
organizačně i materiálně
zabezpečena, a tak turnaj
probíhal bez jakýchkoliv
narušení a v dobré
náladě. Po vyrovnaných
bojích nakonec zvítězilo
domácí družstvo VK Tábor
před druhým Třebínem
a třetím Sezimovým
Ústím II. Všechny
účastnice turnaje
odjížděly nejen s dobrým
pocitem ze hry, ale
i z příjemně stráveného
dne a vyhraných odměn.
Obrázek č. 1

Dne 14. 6. 2018 se zástupci pobočky (Sluka, Ďásková, Seifert)
zúčastnili střelecké soutěže "O pohár ředitele KVV České
Budějovice", organizovanou pro voj. útvary a zařízení v Jčk,
kluby vojáků v záloze a pozvané hosty. Úspěchem našich bylo
5. místo Mgr. Daniely Ďáskové v kategorii žen.
Obrázek č. 2



Dne 16. 6. 2018 uspořádal nohejbalový klub 2. ročník nohejbalového
turnaje dvojic - „NOHEC CUP 2018“. Turnaje se zúčastnilo pět družstev. Za hezkého dne se bojovalo do posledního smeče. Hrálo se systémem každý s každým a tak dosažený počet bodů stanovil konečné
pořadí družstev. Vítězem se stala dvojice Cimburek Stanislav a Cimburek Jakub. Odměnou všem hráčům byla výborná nálada a skvělé
ceny.
Obrázek č. 3
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Ve dnech 6. - 7. 7. 2018 jsme se zúčastnili
mezinárodní střelecké soutěže ve Freyungu "O
pohár generála Greipla", kterou pravidelně
organizuje Okresní skupina vojáků v záloze
BW Passau. Zástupci naší delegace tvořené 11
členy pobočky Tábor, 4 příslušníky Čestné
stráže Praha a 5 příslušníky Velitelství voj.
policie Tábor opět předvedli dobré návyky ve
vedení přesné střelby na pevné i mizivé cíle z
ručních zbraní - útočné pušky G-36, pistole P-8
a kulometu MG-3.
Obrázek č. 4
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V kategorii "Hosté" jsme získali 2. - 6.
místo a za splnění střeleckých úloh
získalo podle německých předpisů
6 našich zástupců zlaté střelecké šňůry
a 2 stříbrné šňůry. Z německé strany bylo
o nás velice dobře postaráno. V rámci
této akce byly s vedoucím organizátorem
pobočky Freyung upřesněny organizační
věci účasti zástupců naší pobočky na
"Dvoudenním pochodu přes tři země",
který se bude konat 5. - 7. 10. 2018
v příhraničních prostorách Šumavy
a v okolí Freyungu.
Obrázek č. 5





Ve dnech 1. - 2. 9. 2018 příslušníci naší pobočky
zdolávali Vltavu v úseku Vyšší Brod - kemp Viking
a Viking - Český Krumlov. Velice oblíbenou akci,
pořádanou každoročně Posádkovým klubem armády Tábor poslední prázdninový víkend, negativně
ovlivnilo počasí. Na základě špatné předpovědi
odvolala svoji účast řada přihlášených, a tak se
akce nakonec zúčastnili jen ti skalní.
Obrázek č. 8 a na obálce časopisu





Dne 25. 8. 2018 uspořádal klub plážového volejbalu na vojenské plovárně
turnaj dvojic v plážovém volejbale. Zúčastnilo se jej celkem 5 týmů, z nichž tři
byly smíšené. Vítězem turnaje se stali Tomáš Novák a Zuzana Šmídová, na
druhém místě byli Pavel Maršík a Luděk Oliva a třetí skončili Robert Kosobud
a Eva Hrušková. Turnaj se povedl nejen z hlediska organizace, ale i z pohledu
počasí. Všichni účastníci se již těší na stejnou akci v příštím roce.
Obrázekč. 6 a 7
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POBOČKA
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
V PRÁZDNINOVÝCH
MĚSÍCÍCH ROKU 2018


Dne 7. 9. 2018 se dvě naše družstva - Hopfinger, Pisinger, Svoboda, Ležák a Ďásková,
Sluka, Seifert zúčastnila střelecké soutěže čtyřčlenných družstev " O pohár Svazu DaP
AČR " na střelnici Žandov u Jindřichova Hradce. Konečné umístění družstev, 13. a 16.
místo z celkového počtu 17, bylo ovlivněno náhradním a neúplným složením sestavy.
Nejlepším jednotlivcem našich byl V. Pisinger na 28. místě. Obrázek č. 9



Dne 8. 9. 2018 se konalo v Chýnově
"Setkání s armádou a IZS - Chýnov 2018".
Divácky regionálně oblíbená akce je
pořádaná městem Chýnov a posádkou
Tábor. Obsahově zajímavý program
i možnost na vlastní oči vidět a doslova si
osahat soudobou i historickou techniku
armády a IZS, přitahuje každoročně okolo
3 tisíc návštěvníků. Tento rok tomu
nebylo jinak. Návštěvníci mohli zhlédnout

odmoření osob i terénu příslušníky
Hasičského záchranného sboru
v součinnosti s ostatními složkami
IZS, seznámili se s výcvikem
služebních psů Vojenské policie,
jednotky 44. lmopr a 42. mpr
předvedly současný taktický výcvik
čet i jízdní vlastnosti současné
vojenské techniky v terénu.
Historické spolky následně
připomněly taktický výcvik v ČSLA
a boje za 2. světové války
v Bělorusku. Pohyblivé ukázky byly
doplněny statickou ukázkou techniky,
výzbroje a výstroje útvarů posádky
a blízkého okolí i jednotlivých
součástí IZS. Akce byla zakončena
ukázkou jízdních vlastností historické
techniky v terénu a možností každého
zájemce okusit jízdu terénem
předvedenou technikou. Příslušníci
našeho veteránklubu opět prokázali svoji
odbornost v ovládání techniky i v péči
o ni. Obrázek č. 10

INZERCE

Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek
SPOLEHLIVOST, S
ROFESIONALITA,
SPOLEHLIVOST,
SERIÓZNOST,
ERIÓZNOST, P
PROFESIONALITA,
TRADICE A O
TEVŘENOST
TRADICE
OTEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání
pohledávek, poskytování právní pomoci
a další činnosti dle exekučního řádu
Nucený v ýkon exekučních titulů
Posk y tování právní pomoci
Přijímání peněz , listin či jiných
movit ých věcí do úschov y
Provádění dobrovolné dražby
Sepisování exekutorsk ých
zápisů
Individuálníí přístup
k pohledávkám
Efek tivita a minimalizace
nákladu věřitele

Pravidelné informování
věřitele
Zajištěníí pohledávk y věřitelů
pomocí exekutorsk ých
zástavních práv
Možnost zpracováníí exekuční
návrhů
Rychlé v yplácení v ymožených
finančních prostředků klientů
V případě potřeby neprodlené
provedeníí mobiliárníí exekuce
či ocenění nemovitosti

Mezi klient y E xekutorského úřadu Praha 9 patří největší bankovní domy a spořitelny
v ČR, v ý znamné zdravotní pojišťovny a renomované advokátní kanceláře.
V pruběhu naší činnosti jsme ukončili již více než 35 000 exekučních řízení.
Patříme mezi zakladatele exekutorského stavu. Náš pracovní t ým t voří
profesionálové s mnohalet ými zkušenostmi a úc tou k zákonům. Klientům
pravidelně předáváme informace o stavu jejich exekučních prípadů a v ymožené
nárok y v yplácíme v nejkratší možné době. Všichni naši zaměstnanci zachovávají
při kontak tu s klient y maximální diskrétnost.
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Ko
nt a k t :
Kontakt:
E xe k u t o r s k ý ú ř a d s e s í d l e m v P r a z e 9
Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, 190 00
tel.: 266 032 031
e-mail: suchanek@exekucepraha.c z
Adresa pro elek tronické podání:
e-podatelna@exekucepraha.c z
ID datové schránk y: q jzg82q

www.exekucepraha.cz
www.exekucepraha.cz

Na závěr těchto srpnových oslav výročí
SNP a ke 100. výročí vzniku ČSR byla dne
6. září 2018 ve Valašském Meziříčí ve
výstavních prostorách zámku Žerotínů
otevřena pro veřejnost výstava o působení slovenské Partyzánské brigády Jana
Žižky – Pola ve Slovenském národním
povstání 1944-1945, uspořádaná SZPB
Trenčín spolu s naší organizací ČSBS
Valašské Meziříčí pod patronací MOČR,
jako výběr z expozice Muzea Partyzánské
brigády J. Žižky v Bánovciach nad
Bebravou. Vernisáž výstavy byla uvedena
zajímavou kvalifikovanou přednáškou
o SNP pana MUDr. Miroslava Malaye,
PhD. z Trenčína.
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Po slavnostní vzpomínce u pomníků
našich hrdinných legionářů, o níž jsem se
zmínil v jiném příspěvku, se členové naší
pobočky SDaP AČR Valašské Meziříčí
zaměřili na akce vojenského charakteru
a zdokonalení své branné připravenosti.
Vpravo: V měsíci
srpnu se členové
naší pobočky SDaP
AČR ve spolupráci
s organizací ČSBS
účastnili, i v rámci
naší přeshraniční
aktivity spolu s našimi slovenskými
přáteli ze SZPB
Martin a SZPB Žilina, oslav 74. výročí Slovenského
národního povstání. Nejprve to
byla účast Karla Trčálka, který je také
praporečníkem
Historické skupiny
1. čsl. partyzánské
brigády Jana Žižky
ve Vsetíně, na Regionálních oslavách 74. výročí SNP a 100.
výročí založení ČSR 17. 08. 2018 v obci
Sklabiňa, která byla 21. srpna 1944 vyhlášena za první osvobozené území obnovené Československé republiky.

Vlevo: Dne 27. 08. 2018 následovaly
oslavy 74. výročí SNP v Makově
s položením pietního věnce u Památníku
partyzána na česko-slovenské hranici
v Makovském průsmyku, jichž se
zúčastnili naši členové SDaP AČR spolu
s oblastní pobočkou ČSBS Valašské
Meziříčí a při této příležitosti jsme také
v rámci oslav 100. výročí republiky jako
vzpomínku na manželku TGM paní
Charlottu Garrigue-Masarykovou položili
věnec k jejímu pomníku na HutiskuSolanci.

K tomu jsme zorganizovali
dne 21. 07. 2018 střelecké
dopoledne na střelnici ve
Střelné, která leží
v malebném beskydském
údolí v blízkosti slovenské
hranice. Tuto akci, která má
u nás již několikaletou
tradici, opět vzorně připravil
náš střelecký instruktor
por. Laďa Trčka. Propozice
dávaly účastníkům možnost
zopakovat si a ověřit své
návyky při střelbě z více
různých typů krátkých
i dlouhých ručních zbraní,
používaných v době jejich
služby v AČR i ČSLA. Akce, jíž
se zúčastnilo pět členů pobočky –
Trčálek, Martinek, Dobeš, Lamprecht
a Trčka, proběhla úspěšně a přálo nám
i pěkné počasí. Ve střelbě na terč potvrdil
svým výsledkem opět své střelecké
kvality kpt. Karel Trčálek.

Nahoře: Dne 26. 07. 2018 jsme dostali
kýženou možnost zúčastnit se u nácviku
a bojové akce 71. mpr. z Hranic přímo ve
VVP Libavá. Tuto účast pro členy naší
pobočky zorganizoval a dojednal nprap.
Radim Cáb, který u tohoto útvaru
v Hranicích působí. Kóta byla dobyta, úkol
plánovaný na ranním briefingu byl
úspěšně splněn. Zúčastnilo se sedm
členů pobočky.

Dalšího dne 28. 08. 2018 naše delegace SDaP AČR a SBČS Valašské Meziříčí Ivan
Lamprecht a Alois Martinek uctila památku i francouzských padlých hrdinů ve
Slovenském národním povstání u jejich Památníku na Strečně. Při této pietní slavnosti
pořádané vedením SZPB Žilina (plk. Drotár) a městem Strečno byli přítomni spolu
s dalšími hosty i zástupci českého i francouzského velvyslanectví z Bratislavy.
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PROTIZBRAŇOVÁ
SMĚRNICE EU

Barevné foto 123RF.com

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2017/853
ze dne 17. května 2017 stanovila po vrcholně
nedemokratické proceduře nové restrikce
držení a nošení střelných zbraní. Práce na
její přípravě začaly pouhé tři dny po teroristickém útoku na redakci Charlie Hebdo
v Paříži, což svědčí o tom, že se čekalo
pouze na vhodnou záminku.
Směrnice zavazuje členské státy
v souladu s Lisabonskou smlouvou
implementovat do 18 měsíců do národní
legislativy požadavky v ní stanovené. Mezi
hlavní změny proti stávající české
legislativě patří zákaz poloautomatických
zbraní, zákaz zásobníků nad 10 nábojů
u dlouhých a nad 20 nábojů do krátkých
zbraní, nutnost registrace dosud
neregistrovaných zbraní
a znehodnocených zbraní a další
restrikce. Směrnice sice umožňuje
národní výjimky, ty ale znamenají zásadní
posun z kategorie „nárokových“ (dále jen
shall issue) do kategorie podléhající
„správnímu uvážení“ (dále jen may issue).
Pořízení samonabíjecí zbraně má záležet
na libovůli konkrétního úředníka policie
a na momentální politické situaci na
Ministerstvu vnitra. Dosud může držitel
ZP kupovat zbraně B na nákupní povolení,
které policie vydá na základě formální
žádosti, aniž by musel něco zdůvodňovat
a vysvětlovat.
Česká republika má vynikající zbraňový
zákon, který eliminuje psychicky vyšinuté
a jinak závadové žadatele o ZP
a současně umožňuje držiteli ZP nákup
zbraní dle vlastního uvážení, pakliže
splňuje podmínky pro držení ZP. Žadatel
o ZP musí projít náročnou teoretickou
i praktickou zkouškou, musí doložit
potvrzení o zdravotní způsobilosti, což
v jiných státech není pravidlem. Zákon
upravuje též bezpečné uchovávání zbraní
a umožňuje skryté nošení až dvou zbraní
najednou. ČR je i proto šestou
nejbezpečnější zemí světa.
Zákazem některých kategorií zbraní by
došlo v případě snahy státu o jejich
vyvlastnění k přesunu těchto zbraní do
ilegality, mnozí držitelé by je deklarovali
jako ztracené nebo odcizené. V případě
že stát povolí stávajícím majitelům jejich
držení a fakticky znemožní jejich nový
nákup, tak vznikne nerovnost držitelů ZP
před zákonem.
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Držení zakázaných zásobníků má
znamenat ztrátu ZP a odebrání všech
zbraní. Přitom pro samonabíjecí klony
většiny samopalů a kulometů nikdo
krátké zásobníky nevyrábí a vyrábět
nebude. To bude znamenat faktické
znemožnění střelby z těchto zbraní na
střelnici a zásadní zásah do práv jejich
držitelů. Tato restrikce nemá žádný
praktický smysl, jde výhradně o šikanu
střelců.
Přijetí směrnice by znamenalo významné
administrativní zatížení pro policejní
složky a s tím spojené finanční náklady.
Pro firmy, které zbraně vyrábějí
a obchodují s nimi, by to znamenalo
značné ekonomické ztráty či likvidaci se
značným dopadem na výběr daní
a snížení obranyschopnosti země. Stejný
dopad by měla implementace na
provozovatele střelnic. Fatální dopad by
měla směrnice na muzea a soukromé
sbírky, kde jsou uchovány historické
zbraně. Zničení těchto památek by mělo
nedozírné kulturní dopady. Spolky

vojenské historie by byly paralyzovány.
V případě, že by stát začal silou
konfiskovat soukromé zbraně, znamenalo
by to destrukci důvěry občanů vůči
státním institucím, kriminalizaci dosud
bezúhonných občanů a posílení černého
trhu se zbraněmi. Bezpečnostní situace
ve státě by se zhoršila, jak díky většímu
množství ilegálních zbraní na černém
trhu, tak díky ztrátě práva občanů mít
u sebe legálně zbraň a moci tak
zasáhnout proti ozbrojenému útočníkovi.
Zákazem některých kategorií soukromě
držených zbraní (tato směrnice znamená
pouze začátek procesu, na jehož konci
bude úplný zákaz soukromého držení
střelných zbraní, čímž se vedení EK netají)
dojde ke ztrátě schopnosti civilního
obyvatelstva zbraně ovládat. Povinná
vojenská služba byla zrušena a v případě
válečného konfliktu nebude stát
disponovat střelby znalými zálohami.
Pravidelná armáda ČR nedokáže efektivně
ubránit území státu z důvodu malého
počtu vojáků a nedostatečné výzbroje.
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Směrnice přitom vůbec neřeší to, kvůli
čemu byla původně navržena –
terorismus. Evropský parlament Evropské
komisi při projednávání směrnice
argumentoval tím,
že žádný z teroristických útoků nebyl
spáchán legální zbraní. Komise na to řekla
"no dobře, není to kvůli terorismu, ale
stejně se to musí rychle schválit".
Nechce – li stát vyvolat konflikt
s vlastními občany a přivodit si značné
komplikace, spojené s kolapsem
společenského konsensu a obrovskými
materiálními ztrátami, mohl by směrnici
implementovat inteligentně podle hesla
„vlk se nažere a koza zůstane celá“.
Většinu požadavků schválené směrnice
český zbraňový zákon již splňuje, zákaz
poloautomatických zbraní,
konvertovaných z automatických lze
vyřešit plošnými výjimkami, na které

směrnice pamatuje. Konkrétně v tomto
bodu směrnice uvádí: „v zájmu ochrany
bezpečnosti kritické infrastruktury,
obchodní dopravy, konvojů vysoké
hodnoty a citlivých prostor, jakož i pro
účely národní obrany, vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely,
a aniž je dotčen odstavec 1, mohou

AUTOŘI
ČÍSLA:
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

příslušné vnitrostátní orgány udělit
povolení pro palné
zbraně, jejich hlavní
části a střelivo zařazené do kategorie
A v jednotlivých případech výjimečně
a s náležitým odůvodněním, není-li to
v rozporu s veřejnou bezpečností
a s veřejným pořádkem“. V době, kdy se
válka proti terorismu přenesla do ulic
evropských měst, jsou všechny veřejně
přístupné prostory „citlivými prostorami“.
Co se týče „v jednotlivých případech,
výjimečně a s náležitým odůvodněním“,
tak v ČR jsou legálně zbraně dostupné
pouze držitelům zbrojního průkazu. Co je
výjimečnější než privilegium, na které
mohou dosáhnout pouze 3% obyvatel?
Stejně kreativně může postupovat

zákonodárce i v případě zcela
nesmyslného omezení velkokapacitních zásobníků a dalších bodů směrnice.
Řada států EU nepožaduje pro nabývání
zbraně zbrojní průkaz se zkouškami jako
v ČR, ale jen posouzení správním
úředníkem. Česká úprava je v tomto
přísnější než směrnice.
Pokud by tato asertivní kosmetická
úprava zbraňové legislativy, která by
neměla dopad na domácí majitele zbraní,
před EU neprošla, přestože by byli domácí
politici pevně zakleklí „v blocích“, pak
zbývá už jen zdvižený prostředník
směrem k Bruselu.
Odzbrojení civilního obyvatelstva

kpt. v. v. Ing. Ivan LAMPRECHT
místopředseda ÚR SvazDaP AČR, z.s.
předseda pobočky SvazDaP AČR Valašské
Meziříčí
člen redakční rady MILITARY FORUM
plk. v. v. Ing. Václav PISINGER
předseda pobočky SvazDaP AČR Tábor
mjr. v. z. Ing. František Tyl
místopředseda ÚR SvazDaP AČR, z. s.

znamená jasný posun k od demokracie
k totalitě. V českých zemích s velmi
dlouhou tradicí soukromého držení zbraní
k tomu došlo v moderní historii pouze
dvakrát – za nacistické okupace
a v letech vlády KSČ. V obou případech
jsme nebyli suverénním státem, ale
okupovaným územím či vazalem. Je snad
česká pozice v Evropské unii stejná jako
ve zmíněných případech?
Závěrem slova vizionáře George Orwella
„Totalitní stát může dělat velké věci, ale
jednu věc udělat nemůže: nemůže dát
dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si
ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící
na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy

chýše je symbolem demokracie. A je
naším úkolem dohlédnout, aby tam
zůstala.“
Mjr. v z. Ing. František Tyl,
místopředseda
Svazu DaP AČR
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Bulletin příslušníků Československého odboje na Středním Východě a v Africe
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Originál Buletinu zapůjčil ředitel Jazzové sekce pan Karel Srp

19

INZERCE

MiP 3-2018_Sestava 1 28.09.18 10:39 Stránka 20

