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Během velmi zajímavé neformální be-
sedy Mons. kardinál Duka vzpomněl
na klíčové historické události spojené
s křesťanstvím v českých zemích
a také na své dětství a mládí. Otec
Mons. kardinála Duky, pan František
Duka, patřil ke členům Svazu česko-

SETKÁNÍ
ZÁSTUPCŮ
SVAZU DaP
AČR 
S MONS.
DOMINIKEM
JAROSLAVEM
KARDINÁLEM
DUKOU, OP

slovenského důstojnictva
a za druhé světové války
působil jako zbrojíř 311.
československé bombar-
dovací perutě britského
Královského vojenského
letectva. 
Zástupci Svazu Mons. kar-
dinála Duku informovali
o aktivitách Svazu v minu-
lých letech i v současnosti
a o plánech do budoucna.
Děkujeme Mons. kardiná-
lovi Dukovi za milé přijetí

18 Odhalení nového pomníku
obětem 1. světové války ve
Valašském Meziříčí na Den
válečných veteránů 11. listo-
padu 2018

Ivan Lamprecht

20 Na Vítkově se uskutečnil
slavnostní nástup Armády ČR
u příležitosti Dne válečných
veteránů

Redakce

21 Habasův život se psy
Ivan Černý

22 Bulletin čs. jednotek 
v Tobruku 1941

i jeho sekretáři panu Petru Karasovi
za zprostředkování setkání.

mjr. v z. František Tyl, 
1. místopředseda Svazu DaP AČR

DNE 5. PROSINCE 2018 PŘEDALI ZÁSTUPCI SVAZU DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ AČR, PŘEDSEDA
PLK. V.V. SVETOZÁR PLESNÍK A 1. MÍSTOPŘEDSEDA MJR. V Z. FRANTIŠEK TYL, STŘÍBRNOU
PAMĚTNÍ MEDAILI KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU MONS. DOMINIKU JAROSLAVU KARDINÁLU
DUKOVI, OP, NA ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM. PŘI TÉTO SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOSTI ZÁSTUPCI SVAZU
OCENILI POMOC MONS. KARDINÁLA DUKY SVAZU A VYJÁDŘILI PODĚKOVÁNÍ ZA JEHO LIDSKOU
ODVAHU ZA BÝVALÉHO REŽIMU I V SOUČASNÉ NEKLIDNÉ DOBĚ I ZA CELOŽIVOTNÍ NEÚNAVNOU PRÁCI
PRO ČESKÝ NÁROD.

Vážení členové Svazu důstojníků a praporčíků AČR, 
vážení příznivci, vážení podporovatelé, přátelé,
náš Svaz v letošním roce oslavil a na slavnostním shromáždění si
dne 29. listopadu připomněl 100leté  výročí svého založení.
Uvedené výročí je nedílně spjaté se vznikem Československé

republiky a Československé  armády.  Svaz
důstojníků a praporčíků AČR je právním
nástupcem a pokračovatelem Svazu
československého důstojnictva a Svazu
československých rotmistrů z let 1918 – 1949.
Činnost obou uvedených svazů byla znovu
obnovena založením Svazu důstojníků
a praporčíků Armády České republiky dne 
27. 5. 1993 jako občanského sdružení, jehož
účelem bylo navázat na odkaz obou
historických svazů.

Členové našeho Svazu se podíleli na přípravě a provedení  něko-
lika mezinárodních konferencí Gamingské iniciativy, sportovních
a střeleckých soutěží. Na základě obětavé práci členů Svazu,
podpoře a spolupráci se  státními  organizacemi  a soukromými
subjekty si náš Svaz posílil svou pozici důvěryhodného partnera,
který si kvalitou své práce na domácí i mezinárodní scéně získal
další příznivce a podporovatele, což nás zavazuje k tomu,
abychom v tomto pozitivním trendu pokračovali i nadále.

Svaz DaP AČR jako  člen  Asociace vzpomínek A.R.MI., česko-
italské asociace se každoročně podílí  na společných setkáních
a ceremoniích na vojenském hřbitově v Milovicích k uctění
památky padlých italských vojáků  z I. světové války a vojáků
několika dalších  národností.

Chci poděkovat všem členům za jejich obětavou práci pro Svaz
a tím i pro celou naší společnost. Velké poděkování patří také
všem příznivcům a podporovatelům, kteří  napomáhají našemu
Svazu k jeho činnosti.

Všem přeji do nového roku, pevné zdraví, rodinné pohody a hlavně
lidského porozumění pro další práci, která nás může naplnit
uspokojením a radostí.

plk. v. v. JUDr. Svetozár Plesník
předseda ÚR Svazu důstojníků a praporčíků AČR

SLOVO PŘEDSEDYSLOVO PŘEDSEDY

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

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

mjr. v. z. Ing. František TYL 
1. místopředseda ÚR SvazDaP AČR, z.s. 

člen redakční rady MILITARY FORUM

mjr. v. v. JUDr. Radim J. Marušák

Ivan ČERNÝ
publicista, historik

Carla Cizova
viceprezidentka, LIGA LIBE
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Shromáždění se zúčastnila na pozvání
předsedy Svazu řada významných
osobností - genmjr. Ing. Jan Kaše - náčelník
Vojenské kanceláře prezidenta republiky,
brig. gen. Mgr. Lenka Šmerdová -
poradkyně náčelníka GŠ AČR,   LtCdr. G. F.
Imbalsano - president Svazu italských
záložních důstojníků a čestný prezident
Gamingské iniciativy, ředitel kanceláře
policejního prezidenta Policejního prezidia
Mgr. Miloš Bednařík, plk. gšt. PhDr. Eduard
Stehlík - ředitel odboru péče o válečné
veterány MO, Ing. Josef Diessl - ředitel
Vojenské zdravotní pojišťovny, RNDr. Jiří
Hynek - prezident Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu, brig. gen.
Mgr. Jakub Frydrych - ředitel Národní
protidrogové centrály PČR, ředitelů Letecké
služby PČR plk. Ing. Tomáš Hytych, plk.
Mgr. Zdeněk Šiman – ředitel útvaru pro
ochranu prezidenta ČR, plk. gšt.  Štefan
Kovács - vojenský přidělenec Slovenské
republiky v ČR,  pplk. Ing. Zdeněk Dvorský
- zástupce velitele posádky Praha, plk. v.v.
Ing. Emil Kulfánek - 1. místopředseda

a organizacemi. Ukázala na probíhající
změny v armádě. Plk. gšt. PhDr. Eduard
Stehlík zdůraznil, že příslušníci Svazu DaP
AČR vždy v průběhu existence
samostatného státu prokázali lásku k vlasti.
Vzpomenul velikost osobnosti bývalého
předsedy mjr. v.v. Rostislava Konečného.
V této souvislosti poukázal, že pro úspěch
je důležitá kromě vizí a plánů především
aktivní činnost lidí. V nich je základ zdaru
a proto musí být ve vedení každého spolku
dobří "lídři", jednotlivci schopní jednat
s lidmi a spojovat je k plnění daných cílů.
Proto v závěru svého vystoupení popřál
Svazu dostatek dobrých lídrů.
LtCdr. G. F. Imbalsano připnul na prapor
Svazu stuhu Svazu italských záložních
důstojníků jako výraz dobré spolupráce
a hodnocení činnosti Svazu DaP AČR na
mezinárodní úrovni.
V souladu s programem shromáždění bylo
předáno předsedou Svazu DaP AČR plk.
v. v. Plesníkem, za přítomnosti genmjr.
Ing. Kašeho a brig. gen. Mgr. Šmerdové 42
medailí Svazu DaP AČR, z toho 14
stříbrných a 28 bronzových, za mimořádné
zásluhy o rozvoj a propagaci Svazu DaP
AČR ve společnosti a v rámci EU a NATO.
Z toho 23 členům Svazu DaP AČR a 19
zástupcům MO, GŠ AČR, MV, Policejního
prezidia, součinnostních složek,
zahraničním zástupcům a zástupcům firem
dlouhodobě podporujících činnost Svazu.
Na závěr slavnostního aktu předal předseda
Svazu českých letců plk. v.v. O. Pelčák  za
rozvoj součinnosti mezi svazy medaili Svazu
ČL předsedovi Svazu DaP AČR  plk. v.v.
JUDr. Plesníkovi.
Slavnostní shromáždění bylo zakončeno
přátelským posezením u rautového
pohoštění.

HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ KE STO LETŮM
SVAZU DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ
V ČESKÉ REPUBLICE

Úvodní slovo ke slavnostnímu shromáždění
Svazu DaP AČR dne 29. 11. 2018.

Vznik samostatného československého
státu 28. října 1918 byl od začátku
existenčně spojen s otázkou zabezpečení
své svrchovanosti a obrany. Vytváření
československé armády probíhalo za chodu
a výrazně se do něho promítly boje
s německými separatisty koncem roku
1918, boje s polskou armádou o Těšínsko,
s Maďary o území Slovenska
a o Podkarpatskou Rus v roce 1919.
Ochranu hranic nové republiky až do roku
1919 zajišťovaly dobrovolné oddíly, složené
především z příslušníků tělovýchovných
jednot Sokola. Armáda na bázi typizovaných
útvarů vzniká po zrušení posledních
dobrovolných oddílů v roce 1920. Její
základ tvořili čsl. legionáři postupně se
vracející z ciziny. Přípravu obyvatel
k obraně tak plně zabezpečoval pouze Svaz
československého důstojnictva, který byl
ustanoven  v květnu 1920 v Praze po
zrušení Svazu čsl. důstojníků založeného
v listopadu 1918 a Podpůrného

a vzdělávacího svazu důstojníků vzniklého
v květnu 1919 s úkolem očisty
důstojnického sboru, demokratizace
armády a podpory republikánské formy
státu. Na rozdíl od předešlých Svazů byl
Svaz čsl. důstojnictva apolitický a jeho
účelem bylo hájit a povznášet význam
a čest důstojnického stavu, pěstovat
a podporovat v širší veřejnosti zájmy
o brannou přípravu. Jím prosazovaná
dobrovolná branná výchova
v tělovýchovných a polovojenských
organizacích za řízení vojáků v záloze
narážela zpočátku na neujasněnost
způsobu a rozsahu výchovy, později na
nezájem politických stran a pocit
přehnaného militarismu u širší veřejnosti.
Teprve v roce 1937 byl přijat zákon
o povinné branné výchově. V listopadu 1918
vznikl i Svaz československých rotmistrů,
který na základě svého účelu od svého
založení spolupracuje se Svazem čsl.
důstojnictva a aktivně se podílí na přípravě
k obraně vlasti.
Po roce 1938 se Svaz čsl. důstojnictva
transformoval na Podpůrný svaz bývalých
československých důstojníků. Svoji činnost
omezil na sociální a podpůrnou oblast. V té
době měl Svaz 19333 členy ve 147
pobočkách, disponoval poměrně rozsáhlým
majetkem, vlastním knihkupectvím,
Štefánikovým spolkovým domem
a spotřebním družstvem Arma. Podobný
osud potkal i Svaz čsl. rotmistrů. Jejich
Podpůrný svaz vykazoval v březnu 1939
počet 9656 členů.
Krátce po osvobození republiky byl v květnu
1945 znovu obnoven Svaz čsl. důstojnictva.
Z důvodu zajištění široké spolupráce
a účasti obyvatel při obraně státu
a úspěšného plnění úkolů stanovených
zákonem č. 184 o branné výchově z roku
1937, byl dekretem prezidenta republiky ze

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100 LET ZALOŽENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100 LET ZALOŽENÍ 
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Českého svazu bojovníků za svobodu, plk.
v.v. Ing. Oldřich Pelčák - předseda Českého
svazu letectví a další zástupci součinnost-
ních složek a firem podporujících činnost
Svazu DaP AČR.
Shromáždění bylo zahájeno  příchodem

členů předsednictva shromáždění - předse-
dy Svazu DaP AČR  plk. v.v. JUDr. Svetozára
Plesníka, genmjr. Ing. Kašeho, brig. gen.
Mgr. Šmerdové, LtCdr. G. F. Imbalzana, plk.
Mgr. Bednaříka, Ing. Diessla plk. gšt.
PhDr. Eduarda Stehlíka a RNDr. Jiřího
Hynka. Poté čestná stráž za doprovodu
chorálu přinesla do sálu českou vlajku
a prapor Svazu DaP AČR. Po odchodu
čestné stráže sálem zazněly slovenská
a česká hymna. Vlastní shromáždění zahájil
úvodním slovem předseda Svazu DaP AČR
plk. v.v. JUDr. Plesník, v němž přivítal
všechny přítomné, zdůraznil účel
shromáždění a poděkoval za dlouholetou
podporu Svazu firmám: LOM TRADE
PRAHA, a.s., Vojenská zdravotní pojišťovna
ČR, Manner, a.s., Matrix, a.s. Po jeho
vystoupení moderátor programu vyzval
přítomné k vzdání pocty minutou ticha
všem příslušníkům Svazu, kteří se
podíleli na jeho vzniku a rozvoji
a nemohou se již jednání zúčastnit.
V následujícím bodu programu plk. v.v.
Ing. Václav Pisinger vystoupil s historickým
ohlédnutím na vznik a vývoj Svazu až do
dnešní doby.
Kpt. v.v. Ing. Ivan Lamprecht zhodnotil
v navazujícím vystoupení úlohu Svazu na
evropské úrovni a jeho vztah
k bezpečnostní situaci v ČR, EU a v rámci
NATO.
V následujících pozdravných vystoupeních
zaznělo: genmjr. Ing. Kaše vyřídil pozdrav
všem od pana prezidenta Miloše Zemana,
zdůraznil, že si spolupráce se Svazem DaP
AČR váží a že aktivitu členů Svazu je nutno
podporovat. Poděkoval všem za úsilí
vynakládané pro Svaz. Brig. gen.
Mgr. Lenka Šmerdová pozdravila účastníky
shromáždění jménem velení AČR.  Ocenila
spolupráci Svazu s ostatními spolky

Dne 29. listopadu 2018 
se velkém sále MO v Praze
konalo slavnostní shromáž-
dění při příležitosti 100 let od
založení Svazu důstojníků
a praporčíků Armády České
republiky, nad kterým převzali
záštitu: prezident republiky
ČR, předseda Poslanecké
sněmovny PČR, předseda
vlády ČR, ministr obrany
a policejní prezident.
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dne 27. 10. 1945 sloučen Svaz čsl.
důstojnictva se Svazem čsl. rotmistrů,
Svazem národních střeleckých brigád
a Svazem čsl. záložníků v nově vzniklý Svaz
brannosti.
Ve dnech 20. - 25. února 1948 však byli
přední funkcionáři Svazu brannosti
pozatýkáni, krajská velitelství, kanceláře,
výcviková střediska a sklady zbraní byly
obsazeny příslušníky pohotovostních pluků
SNB a příslušníky Lidových milicí a veškerá
sportovně branná činnost byla zastavena.
Zákonem ze dne 11. května 1949 byl pak
Svaz brannosti oficiálně zrušen a veškerý
jeho majetek byl převeden na stát,
respektive vojenskou správu.
Veškerá branně sportovní, zájmová i branně
výchovná činnost byla od listopadu 1951 na
základě zákona č. 92/1951 Sb., o branné
výchově, prováděna potom v dalších 40
letech nově vytvořeným Svazem pro
spolupráci s armádou - Svazarmem,
vybudovaným podle sovětského Svazu pro
spolupráci s armádou, letectvem
a námořnictvem (DOSAAF). Jeho řízení,
zaměření i kontrolu plně zabezpečovala
komunistická strana. Dne 24. 3. 1990 se
Svazarm přetransformoval na Sdružení
technických sportů a činností.
Myšlenka obnovy nepolitického Svazu
důstojníků a praporčíků přichází až po
sametové revoluci, s příchodem
demokracie, s budováním armády na
nových principech a podle vzoru západních
armád i armády 1. republiky, ale především
po rozdělení Československa na dva
samostatné státy. Svaz DaP AČR vznikl jako
pokračovatel Svazu čsl. důstojnictva
a Svazu čsl. rotmistrů z let 1918-1949
formou občanského sdružení dne 27. 5.
1993 s cílem naplnit odkaz obou zrušených

ZNGŠ genpor. Ing. Jiřího Balouna poprvé za
svou existenci vlastní prapor. Ten se stal
pro každého člena Svazu výrazem cti,
hrdosti a existence Svazu.  Osobní aktivitou
předsedy Svazu se zlepšilo finanční
zabezpečení svazové činnosti, projevující se
v pravidelném vydávání svazového časopisu
Military Forum, v možnostech kvalitního
zabezpečení jednání GI v Praze, možnosti
odměňování členů i nečlenů Svazu, občanů
ČR i významných zahraničních pracovníků
a institucí za zásluhy o rozvoj a propagaci
Svazu a armády ČR ve společnosti, v rámci
EU a NATO i v poskytování finanční podpory
pobočkám na uspokojování potřeb členů.
V oblasti mezinárodní spolupráce bylo
navázáno na nastolený trend. Svaz svojí
aktivitou při řešení stanovených témat na
jednotlivých zasedáních GI a kvalitním
zabezpečením zasedání v Praze získal
u spolupracujících partnerů respekt
a uznání. Důkazem toho bylo i zvolení
mjr. v.v. JUDr. Radima Marušáka v roce
2017 presidentem GI na dvouleté období.
Úzká spolupráce je udržována i s Italským
národním svazem záložních důstojníků
prostřednictvím společné Asociace vzpo-
mínek Milovice. Pietní akt na mezinárodním
vojenském hřbitově v Milovicích se stal
tradiční vzpomínkou na padlé italské vojáky
i vojáky jiných národností během obou
světových válek na území České republiky.
Akce je vždy prováděna za účasti vedoucích
představitelů GŠ AČR, velvyslanců obou
zemí a zástupců samosprávy města.
Pobočka Tábor úspěšně rozvíjí spolupráci
se střediskem Freyung Okresní skupiny
Svazu vojáků v záloze Bundeswehru Passau
formou recipročních účastí svých zástupců
na mezinárodních střeleckých soutěžích
v Táboře a ve Freyungu, účastí zástupců
Svazu na mezinárodním dvoudenním
pochodu přes území SRN, Rakouska a ČR
v oblasti Šumavy. Pobočka Valašské
Meziříčí dlouhodobě spolupracuje se
Slovenským svazem protifašistických
bojovníků Martin a Žilina při oslavách SNP.
Díky aktivitě převážné většiny členů
poboček a především podpoře vojenských
útvarů a zařízení a dobré součinnosti

s orgány státní správy a samosprávy na
daném teritoriu působnosti je činnost svazu
pestrá a vytváří tak podmínky k uspokojení
zájmů a potřeb všech našich členů.  Kvalitní
organizací, materiálním zabezpečením
a otevřením prováděných akcí pro širokou
civilní veřejnost se nám daří kromě dobré
reprezentace Svazu a armády, získávat nové
členy a v neposlední řadě i napomáhat
pozitivnímu chápání AČR v daném regionu.
Organizováním různých pravidelných akcí
pro mládež pobočkami - jako střelecká liga
základních škol v Táboře, přispívá Svaz
i k branné výchově mládeže. Vedení Svazu,
jakož i příslušníci poboček aktivně vstupují
do společenského a veřejného života
a posádkových akcí v regionech. Svojí
účastí na pietních aktech, výstavách
s vojenskou tématikou, celoarmádních
akcích jako Bahna, Cihelna aj., na
koncertech Ústřední vojenské hudby či
slavnostních shromážděních a nástupech
útvarů, se členové Svazu významně podílejí

na pozitivním vnímání armády a zacho-
vávání vojenských tradic. V posledním
období se nám daří ke zlepšení kvality
prováděných akcí využívat finančních
příspěvků na vyhlášené projekty orgány
samospráv a krajských úřadů.
Dovolte mi na tomto místě proto
poděkovat za dlouholetou podporu
a vstřícnost při řešení našich potřeb
veliteli Velitelství vojenské policie Tábor
plk. gšt. PhDr. Romanu Bisovi, bývalému
a současnému veliteli 42. mpr. Tábor
plk. v z. Ing. Martinu Špičákovi a pplk.
Ing. Davidu Cekulovi, ředitelům KVV Zlín
plk. Ing. Petru Potykovi, plk. gšt.
Ing. Radku Hennerovi a bývalému
veliteli posádky Lipník n. Bečvou pplk.
v.v. Ing. Josefu Barešovi. Za dlouholetou
podporu činnosti i propagaci armády
poděkování patří starostovi města Tábor
Ing. Jiřímu Fišerovi, starostovi Města
Lipník Ing. Miroslavu Přikrylovi,
starostovi města Milovice a poslanci
Parlamentu ČR Ing. Milanu Pourovi,
hejtmanovi Zlínského kraje Jiřímu
Čunkovi, tajemníkovi Krajského úřadu
Jihočeského kraje Mgr. Petru
Soukupovi, továrníku panu Janu
Prantlovi a Mgr. Vladimíru Váchovi,
řediteli správních a centrálních činností
EON - distribuce.

Jako následovníci a pokračovatelé
prvorepublikových Svazů čsl.
důstojnictva a čsl. rotmistrů dnes
můžeme slavit 100 let existence
s prohlášením, že jejich odkaz
čestně plníme a budeme jej naší
činností naplňovat i v následujících
letech. 

Václav Pisinger

Svazů. Jeho účelem bylo a je i v současné
době uspokojování zájmů a potřeb svých
členů, podílet se na přípravě obyvatel
k obraně vlasti, formování pozitivního
veřejného mínění o ozbrojených silách ČR
a nutnosti alianční obrany, dbát na
zachování vojenských a historických tradic.
Pokusy tehdejšího vedení získat zpět
hmotný majetek našich předchůdců však
nebyly na základě daných zákonných
podmínek akceptovány. Prvním předsedou
se stal plk. v.v. Václav Prokeš. Jeho
zásluhou za podpory NGŠ gen. Karla Pezla,
plk. Josefa Bílka a dalších důstojníků
i náladou v armádě Svaz rozšiřoval svoji
působnost do stále více posádek, získával
širší členskou základnu a rozvinul svoji
aktivitu i na mezinárodní úrovni. V roce
1999 byl Svaz přijat do mezinárodního
sdružení "Gamingská iniciativa",
sdružujícího 10 středoevropských
národních organizací záložních důstojníků,
jejichž cílem je příprava záloh k plnění
různých bezpečnostních úkolů v závislosti
na vývoji mezinárodní situace.  Ve stejném
roce se Svaz stává členem Mezispojenecké
konfederace záložních důstojníků (CIOR).
Jako jediný zástupce České republiky mezi
34 členskými státy se podílel na realizaci
politiky sdružení rezervistů NATO až do
roku 2008, kdy byl vystřídán Asociací
záložních brigád. Vstup naší republiky do
NATO, přijetí nové obranné strategie i nové
koncepce výstavby armády v roce 2003
a její realizace v následujících letech měly
za následek značné reorganizační
a redislokační změny v armádě. Snižování
počtů osob i techniky, redislokace útvarů
a zařízení, zrušení nejen řady vojenských
posádek, ale i zrušení OVS, to vše se
zákonitě odrazilo také ve Svazu DaP AČR

v postupném rušení poboček a snižování
počtů členů. V roce 2010 nahradil plk.
Prokeše ve vedení Svazu plk. gšt. Ing. Petr
Lužný. Nedlouho po jeho nástupu
provedená přeregistrace členské základny
uváděla již pouze 36 poboček a pokles
početního stavu členů z 3000 na 275. Další
snižování počtů poboček, časté personální
změny velitelů posádek a útvarů v rámci
probíhajících reoredi- změn, mající
negativní vliv na podporu činnosti
existujících poboček, ale především vnitřní
nejednotnost názorů na další svazovou
činnost zavedly Svaz do krize. Ta trvala,
i přes obměnu předsedy Svazu v roce 2011
mjr. v z. Františkem Tylem, až do jara roku
2013. V tomto roce byl nejprve v červnu
pověřen a v listopadu zvolen do čela vedení
Svazu valnou hromadou mjr. v.v. Rostislav
Konečný. Jeho zásluhou za podpory členů
předsednictva kpt. v.v. Ing. Ivana
Lamprechta, pplk. v z. Ing. Miroslava
Tlamichy a pplk. v.v. Dr. Miroslava Fehéra
byla dána Svazu jasná vize, zaveden vnitřní
řád a systém práce ve vedení Svazu.
Nastolená aktivita nové Ústřední rady se
odrazila nejen v činorodé práci podřízených
6 poboček, ale i v plnění úkolů na
mezinárodní úrovni v rámci GI. Velikost ega
mjr. v.v. Konečného dokazuje skutečnost,
že vyvedl Svaz z krize a že nastolený způsob
práce pokračoval i po jeho náhlém úmrtí
v říjnu 2016. K velkým úspěchům Svazu
v této době patří i zpracování multimediální
pomůcky k výuce historie na středních
a základních školách. Pracovnímu týmu pod
vedením genmjr. v.v. Ing. Stanislava
Chromce, CSc. se v roce 2013 podařilo
uzavřít a do praxe na cca 5000 základních
a středních školách uvést pomůcku "Česká
společnost v novodobé Evropě - osudy,
vazby, vzdálení, sjednocování 1914 - 2009".
Po nabytí platnosti zákona č. 89/2018 Sb.,
nový občanský zákoník, byl Svaz důstojníků
a praporčíků AČR k 1. 1. 2014 registrován
u příslušného soudu jako zapsaný spolek. 
Od 1. 12. 2016 vykonává funkci předsedy
Svazu plk. v.v. JUDr. Svetozár Plesník. Svaz
od jeho zvolení díky aktivní činnosti všech
svazových organizačních složek a udržo-
váním spolupráce členů předsednictva
Svazu s vedoucími funkcionáři MO, GŠ, MV,
Vojenské kanceláře prezidenta republiky,
Policejního presidia, Českého svazu
bojovníků za svobodu, Hasičského
záchranného sboru, Vojenského spolku
rehabilitovaných, Svazu vojáků v záloze,
Obce legionářské, Českého svazu letců,
s Magistrátem hl. města Prahy a společen-
skými organizacemi dosáhl svého zviditel-
nění. Svaz navázal spolupráci i s nadačním
fondem na pomoc zraněným novodobým
válečným veteránům, policistům a hasičům
(Regi Base I) a v červnu letošního roku
založeným spolkem Liga lidskoprávní
bezpečnostní, zastřešující petice za
zachování práv legálních držitelů zbraní.
Dne 1. 7. 2017 Svaz převzal z rukou 1.

MiP 4-2018_Sestava 1  12.12.18  19:19  Stránka 6



9

4  I 2018

8

Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

V sobotu 6. října 2018 se na Mezinárodním vojenském
hřbitově v Milovicích jako každoročně konalo slav-
nostní uctění památky padlých ve světových válkách.
Na tomto milovickém hřbitově odpočívá více než 6 000
padlých vojáků, z toho 5 276 italských, což je nejvíce
italských vojáků pohřbených mimo území Itálie. Tato
slavnostní shromáždění organizuje italské velvyslanec-
tví v Praze ve spolupráci se starostou města Milovice
a poslancem Parlamentu České republiky Ing. Milanem
Pourem. Na těchto slavnostních shromážděních se
také podílí Svaz důstojníků a praporčíků Armády České
republiky jako člen česko-italské Asociace vzpomínek
padlých v Milovicích (A.R.MI.)

Letošního slavnostního shromáždění se zúčastnilo přibližně 200
účastníků. Italské zastoupení v průvodu vedl J. E. Aldo Amati,
velvyslanec Itálie v České republice a početní členové italských
horských myslivců (Alpini). Město Milovice zastupoval jeho
starosta Ing. Milan Pour, Armádu České republiky zastupoval
genmjr. Jaromír Zůna, Svaz důstojníků a praporčíků AČR vedl
předseda Ústřední rady Svazu plk. v.v. Svetozár Plesník, kterého
doprovázeli místopředsedové Ústřední rady Svazu
mjr. v z. František Tyl a mjr. v.v.  Radim J. Marušák. V čestné řadě
Svazu byl rovněž LtCdr. Giuseppe Filippo Imbalzano,
místopředseda A.R.MI. Průvod dále tvořili členové Společnosti
přátel Itálie, zástupci vojenského a špitálního Řádu svatého
Lazara jeruzalémského v českých zemích a zástupci dalších
místních organizací. V tomto roce 100. výročí ukončení první
světové války umístili zástupci italských horských myslivců ke
každému kříži na hřbitově rudou růži.
Za zvuku pochodové skladby a účasti čestné stráže Armády ČR

nastoupili k centrálnímu pomníku hřbitova velitelé regionálních
jednotek italských horských myslivců se svými prapory a za nimi
kráčeli vojenští věnconoši se zástupci jednotlivých organizací,
kteří u hlavního pomníku položili své věnce a kytice a poklonili se
památce padlých. Nato zazněly hymny Italské republiky a České
republiky, poté rovněž opakovaně v podání ženského pěveckého
sboru. Následně předstoupil před přítomné účastníky piety
italský vojenský zástupce, který přednesl projev úcty padlým
a poděkování přítomným. Poté před přítomnými vystoupil
starosta města Milovice a poslanec Parlamentu České republiky
Ing. Milan Pour, který ve svém projevu připomněl historii hřbitova
a ocenil italskou stranu za její dlouhodobou aktivitu při
organizování těchto slavnostních shromáždění a udržování Muzea
památníku. Vysoce ocenil zejména osobní příspěvek J. E. Alda
Amatiho, velvyslance Italské republiky, při organizování těchto
každoročních shromáždění, spolupráci s italským Svazem
horských myslivců, kterému kondoloval v souvislosti s úmrtím
jeho dlouholetého náčelníka. Také ocenil spolupráci s LtCdr.
Giuseppem Filippo Imbalzanem a Italským národním svazem

záložních důstojníků,
UNUCI, při organizaci těchto
pietních akcí.
Jako každoročně město
Milovice nabídlo účastníkům
této akce malé občerstvení.

mjr. v.v. JUDr. Radim
J. Marušák

PAMÁTKY 
VE SVĚTOVÝCH 
NA MEZINÁRODNÍM  
HŘBITOVĚ 

UCTĚNÍ
PADLÝCH
VÁLKÁCH

VOJENSKÉM
V MILOVICÍCH
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Petice proti odzbrojení reaguje na
„zákazovou, proti-zbraňovou“ směrnici EU
komise (SMĚRNICE EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/853 ze
dne 17. května 2017, kterou se mění
směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole
nabývání a držení zbraní), která ve jménu
boje proti terorismu odzbrojí absurdně
nikoli pachatele, leč pouze a jen slušné
a zákona dbalé legální držitele zbraní.
Proto se proti této směrnici vzedmula obří
vlna občanského odporu (zastřešeného
pod výše uvedenou peticí a LIGOU LIBE),
jakož i byla podána žaloba na neplatnost
směrnice k Evropskému soudnímu dvoru
ze strany naší republiky. 
Na kulatém stole se historicky poprvé
setkali zástupci ministerstev obrany
a vnitra, zástupci obou komor
parlamentu, ústavní právník, odborná
veřejnost. Došlo ke konstruktivní diskusi
nad několika tématy. Prvým z nich byl
postup ohledně tzv. mininovely (Sněmovní
tisk 92/0, část č. 1/10 Novela zákona
o střelných zbraních,
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?
O=8&CT=92&CT1=0), přičemž bylo

zúčastněnými dohovořeno, že mininovela
bude nadále vyřazována z jednání schůzí
poslanecké sněmovny, a to až do doby,
než bude Evropským soudním dvorem
rozhodnuto o námi podané žalobě.
Rozsudek se očekává na jaře roku 2019.
Dalším diskutovaným tématem byly 4
nově vznikající zákony, tvořené
Ministerstvem vnitra ČR: 1.nový zákon
o zbraních („základní“, „implementační“,
„vyjímající“), 2.samostatný zákon
o munici, 3.zákon o nakládání se
střelnými zbraněmi a střelivem
v některých případech ovlivňujících
vnitřní pořádek a bezpečnost České
republiky („nadstavbový zákon“),
4.doprovodný změnový zákon, kdy tyto 4
zákony uceleně, komplexně a systémově
nahradí stávající zbrojní legislativu. Jejich
vyhotovení se očekává na jaře roku 2019.
Posledním a nejvíce klíčovým
diskutovaným tématem bylo tzv. „ústavní
zakotvení práva na zbraň“, pro obranu jak
sebe, tak také země. Intenzivně se
diskutovalo o tomto případném zakotvení
– zda jej cílit do ústavního zákona, do
Listiny základních práv a svobod, či zda

dokonce toto
zakotvení není
potřeba tím, že již
dnes Ústavní
zákon č. 110/1998
Sb. obsahuje
takové ustanovení
ve svém článku 3,
odstavci 2 (2)
Státní orgány,
orgány územních
samosprávných
celků a právnické
a fyzické osoby
jsou povinny se
podílet na
zajišťování
bezpečnosti České
republiky. Rozsah

povinností a další podrobnosti stanoví
zákon). K tomuto bude zpracován
kvalifikovaný posudek od přítomného
ústavního právníka. Dále proběhla široká
diskuse o tom, jak nejlépe legislativně
a procesně ošetřit vznik a následný
systém tzv. branně-bezpečnostních rezerv
státu tvořených legálními držiteli zbraní,
kteří by pod patronací příslušných složek
státu mohli být využíváni při vyčerpání
složek policejních a armádních.
Zúčastnění byli dále informováni, že došlo
k zastavení prací nad tzv. vládním
nařízením (Návrh nařízení vlády
o technickém provedení některých zbraní,
https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNB3GEMJ4E). 
Kulatý stůl proběhl v konstruktivní
a věcné atmosféře. Byly přijaty konkrétní
závěry, jakož i další plány včetně dalších
setkání formou kulatého stolu či
obdobně. Sestava zúčastněných z řad
nejvyšších představitelů země svědčí
o tom, že celospolečenská i politická
debata o této problematice se značně za
léta posunula a věcná argumentace
probíhá pouze a výhradně fakticky -  tedy
jen a pouze ohledně zachování našeho
celkového, vysoce funkčního
a příkladného systému. 
Hlavnímu organizátoru kulatého stolu,
předsedovi PS PČR, který se tématu
věnuje dlouhodobě a systematicky, jakož
i všem ostatním zúčastněným, náleží po
právu velké poděkování – neboť již sama
skutečnost, že se o tomto tématu veškeří
tito zástupci mezi sebou na jednom místě
vůbec baví a diskutují, je už sama o sobě
velkým vítězstvím a velice významným
posunem, který by ještě před několika
lety nebyl myslitelným. 

Carla Cizova, viceprezident, LIGA LIBE

Dne 9. října 23018 se uskutečnil kulatý stůl, organizovaný předsedou PS
PČR Radkem Vondráčkem, na téma „Zakotvení ústavního práva držet zbraň
pro obranu státu“. Tato událost navázala na dřívější signaci Petice proti od-
zbrojení (iniciované LIGOU LIBE, www.ligalibe.cz) ze strany právě předsedy
dolní komory parlamentu, tak také ze strany prezidenta a premiéra země.
Petice proti odzbrojení do dnešního dne ručně stvrdilo na 200 000 petentů.

Dne 28. října 2018 si položením věnců ke hrobu Nezná-
mého vojína na Čestném dvoře Národního památníku
v Praze na Vítkově připomněli sté výročí vzniku samostat-
ného československého státu - ministr obrany Lubomír
Metnar, zástupci armády v čele s náčelníkem Generálního
štábu AČR generálporučíkem Alešem Opatou, prezident
Miloš Zeman a jeho slovenský protějšek Andrej Kiska,
předseda vlády České republiky Andrej Babiš a předseda
slovenské vlády Peter Pellegrini, nechyběli veteráni a čle-
nové vojenských spolků a řada dalších hostů.KULATÝ STŮL: ZAKOTVENÍ

ÚSTAVNÍHO PRÁVA DRŽET
ZBRAŇ PRO OBRANU STÁTU

Pietní akt zahájila Čestná stráž AČR, 
která za doprovodu chorálu Ktož sú boží
bojovníci přinesla na Čestný dvůr
památníku historické armádní prapory.
Poté vojenské jednotky pozdravil 
ministr obrany Lubomír Metnar
s náčelníkem Generálního štábu AČR

generálporučíkem Alešem Opatou.
Věnce k hrobu Neznámého vojína nejdříve
položili prezidenti obou zemí, které
následovali také český a slovenský
premiér. Poté přistoupil ministr Metnar
s generálem Opatou, zástupci církví
a veteráni.

Minutou ticha pak všichni přítomní uctili
památku vojáků padlých v boji za
svobodu a nezávislost. Pietní akt ukončilo
vystřelení několika čestných salv za
zvuků trubky a odnesení historických
praporů.

Redakce

PIETNÍ AKT NA VÍTKOVĚ 
U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ
VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
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Po vzniku NATO byly tyto plány, většinou
ve formě deklarací a vizí bez konkrétních
kontur, opakovaně předkládány
a zamítány, protože stále narážely na
zásadní problémy, zejména vzájemnou
nedůvěru národních států, ale
i legislativní problémy (EU není státem),
na otázky financování a na otázky
komplementarity s NATO. S postupující
integrací EU se plány na vytvoření SEA
opakovaly stále častěji. 
Koncem 80. let 20. století vznikla
francouzsko-německá brigáda, která byla
začleněna do jednotky EUROCORPS.
Diskuse o SEA nabrala na obrátkách
v roce 2014. K vytvoření jednotné armády
EU vyzval předseda EK Jean-Claude
Juncker a předseda parlamentního výboru
Bundestagu pro zahraniční politiku
Norbert Röttgen. Podle Junckera tím, že si
EU pořídí vlastní armádu, dá Rusku na
srozuměnou, že má „vážný zájem na
zachování hodnot Evropské unie“.
Německá ministryně obrany Ursula von
der Leyenová k tomu uvedla, že prý
v dohledné budoucnosti bude EU
potřebovat svou vlastní armádu kvůli
ukrajinské krizi. 

V srpnu 2016 podpořil myšlenku vzniku
SEA mj. i tehdejší premiér Bohuslav
Sobotka. V září roku 2016 Francie
a Německo připravily návrh na
modernizaci evropské obrany, který
předpokládá vytvořit jednotné velící
středisko, zorganizovat sdílení materiálně
technických zdrojů a zavést společný
satelitní sledovací systém. EK předložila
30. listopadu 2016 Evropský obranný plán
a Evropská rada v prosinci téhož roku se
shodla na potřebě upevnit evropské
obranné kapacity. O rok později došlo
k založení Evropského obranného fondu
a aktivaci článku PESCO. Dne 13.
listopadu 2017 podepsali ministři obrany
a zahraničí dvaceti tří států EU dokument
„Oznámení o trvalé strukturované
spolupráci“ týkající se společného
systému obrany EU. Dokument
nepodepsaly Portugalsko, Malta, Dánsko,
Irsko a Velká Británie. 
Brexit odstartuje systémové změny
euroatlantického prostoru. USA a Velká
Británie na jedné straně a EU na straně
druhé. Integrace vojensko-průmyslových
komplexů Německa a Francie, k nimž se
připojuje také průmysl severní Itálie,

evropské tajné služby, jakési evropské
FBI či CIA. Hovoří se o nutnosti společné
organizace, která by vyhodnocovala
dostupné informace. To se v rámci
Europolu děje již nyní, ovšem vytvoření
nějaké společné evropské tajné služby
bude narážet na nedůvěru mezi
jednotlivými státy a jejich tajnými
službami. Dost těžko by pak jednotlivé
národní tajné služby rekrutovaly
spolupracovníky, když by bylo obecně
známo, že jejich identita bude přístupná
ostatním členským státům EU. Tajné
služby jsou informačním a operačním
servisem svých vlád, tvoří jejich „oči
i uši“. Předmětem sporu jsou i otázky, kdo
by takovou službu úkoloval a kontroloval
a zda by nebyla zneužita EK proti
neposlušným členským státům EU. 
V Institutu bezpečnostních studií
francouzského ministerstva obrany
(Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale vznikla před několika lety
pracovní skupina, která navrhla podíl
počtu vojáků členských států do SEA ve
výši 0,03% populace (pro ČR 3000
vojáků) a finanční podíl ve výši 0,3 – 0,4
% z HDP (pro ČR 20 mld. Kč – rok 2017).
V případě Německa by se jednalo
o 24.000 vojáků, celkem by se jednalo
v EU o cca 150.000 vojáků. Z těchto čísel
je zřejmé, že by v ČR po takové delimitaci
zbyli vojáci pouze na ostrahu GŠ a pro
účast v misích NATO. Pro srovnání - za
Protektorátu Böhmen und Mähren reálný

počet vojáků Vládního vojska v době jeho
vzniku činil 5 940 (max. tabulkový stav
byl 7000 vojáků). 
Vytvořením SEA by některé členské státy
de facto rezignovaly na existenci svých
národních armád a pomyslné klíče od
generálních štábů by předaly do Bruselu.
Již nyní národní armády nejsou schopny
ubránit vlastní území ani pokrýt
armádami státní hranice, v případě
realizace projektu SEA by v ČR národní
armáda trpěla finanční a personální nouzí.
Již tak napjaté rozpočty na obranu by byly
alokovány do Bruselu. Generální tajemník
NATO Stoltenberg oznámil v září 2017, že
aliance žádá od zemí EU přispívat na
obranu více a „EU v žádném případě
nemůže nahradit NATO v kolektivní
obraně…“. S ohledem na to, že jen čtyři
země aliance odvádějí do vojenského
rozpočtu více než 2 % HDP, je
nepravděpodobné, že členské státy EU
najdou finanční a lidské zdroje pro SEA. 
Jeden ze zakladatelů EU Jean Monnet
napsal „Lidé musí být přivedeni

Plány na vytvoření Společné evropské armády (SEA) se pravidelně objevují
od samého počátku vzniku sjednocené Evropy po druhé světové válce.
Prvním doložitelným projektem byl plán tehdejšího francouzského premiéra
Reného Plevena koncem z roku 1950 na vznik Evropského obranného
společenství, který však narazil na odpor gaullistických politiků. Později se
dostala tato myšlenka i do unijních dokumentů. Článek 42 Smlouvy
o Evropské unii stanoví významnou vojenskou integraci v rámci EU. 

vytváří svojí ekonomickou strukturou
útvar připomínající Římskou říši Karla
Velikého.
V roce 1998 vznikl projekt na vytvoření
leteckého a kosmického holdingu EADS
sloučením německé firmy Daimler-Benz
Aerospace AG, francouzské Aérospatiale-
Matra a španělské CASA (Construcciones
Aeronáuticas SA). Jedním z akcionářů
EADS a spoluvlastníkem EADS je
americký investiční fond Vanguard.
V roce 2016 německá Kraus-Maffei
Wegmann GmbH & Co. KG (KMW)
a francouzská státní společnost Nexter
Systems SA založily společný holding,
který se bude specializovat na výrobu
obrněných vozidel, tanků
a dělostřeleckých zbraní. Tento
konglomerát bude pod kontrolou
největších amerických investičních fondů
The Vanguard Group a Black Rock. 
V roce 2017 byla oznámena  fúze
francouzské státní společnosti Naval
Group s největší italskou vojensko-
námořní společností Fincantieri. Obě
společnosti se již v minulosti podílely na
stavbě lodí pro francouzské námořnictvo.
Mají v plánu modernizaci torpédoborců
třídy Horizon. Společnost Naval Group
opět kontrolují investiční fondy The
Vanguard Group a Black Rock.
Vytvoření tohoto evropského vojensko-
průmyslového komplexu tak probíhá pod
kontrolou USA, které budou využívat
budoucích inovací evropské obrany
a ekonomicky se na nich podílet.
Objevují se i návrhy na vytvoření společné

k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi
děje. Toho lze docílit postupnými kroky.
Každý krok je maskován, jakože má
ekonomický důvod, ale ve skutečnosti
nezvratně vede k federaci,“ a dále
„sebereme moc politikům a dáme ji
úředníkům. A protože politici nám tu moc
nedají najednou, tak jim ji budeme brát
salámovou metodou. Napřed jim
sebereme uhlí a ocel, pak domácí obchod,
poté zahraniční a nakonec obranu. A už
nebude cesta zpátky.“ Po stále silnějších
pokusech EK oklešťovat práva národních
států, diktovat nařízení a směrnice, které
jsou státy povinny implementovat do
svého právního řádu, aniž by se k tomu
vyjádřili jejich občané, a vnucovat
migranty, panuje hluboká nedůvěra vůči
centralizaci kontinentu. Nově přicházejí
projekty na SEA v situaci, kdy některé
velké státy EU nebrání své hranice před
migranty – v rozporu s evropskými
úmluvami – a navíc kritizují a šikanují ty,
které tak činí (Maďarsko), či se přímo
vměšují do vnitropolitického uspořádání
(Makedonie). Opakovaně se vrací tlak na
přerozdělování migrantů, kteří znamenají
bezpečnostní, kulturní a zdravotní riziko,
do nových států EU, pod hrozbou sankcí,
odebrání dotací a odebrání hlasovacích
práv v EU. 
Sociální systémy západních států kolabují
pod náporem migrantů na sociálních
dávkách a na druhé straně armády států
EU trpí nedostatkem vojáků. Proto
některé z nich již uvažují o náboru cizinců,
jak např. uvedl v červenci 2018 armádní
expert německých sociálních demokratů
Karl-Heinz Brunner. Logicky se nabízí
otázka, zda např. Bundeswehr obnoví
neblahou tradici zahraničních jednotek
Wehrmachtu a Waffen SS a zahájí nábor
muslimských vojáků. 
Za dvacet let bude v Německu, ve Francii
a Nizozemsku díky vysoké natalitě
a slučování rodin migrantů nadpoloviční
většina muslimů a ti s využitím
demokratických procedur zásadním
způsobem překreslí politické mapy. SEA
pod vedením muslimy ovládaného

SSPPOOLLEEČČNNÁÁ  EEVVRROOPPSSKKÁÁ  AARRMMÁÁDDAA
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Německa a Francie, vybavená
sofistikovanými zbraňovými systémy, by
se stala černou můrou pro státy střední
a východní Evropy. EK by získala
mocenský nástroj k prosazování svých
federalizačních plánů silou.  
Muslimští migranti jsou ve velké většině
vycvičení vojáci, to je jediná jejich
kvalifikace, kterou mohou uplatnit na
evropském trhu práce. Migrační krize tak
působí dojmem hybridní války, kdy jsou
na území protivníka infiltrováni vycvičení
vojáci, kteří v příhodný okamžik dostanou
zbraně a pokyny, co dělat. Kolaps Evropy
popsal ve své knize „Tábor svatých“ Jean
Raspail již před padesáti lety.
Muslimští vojáci budou vedeni islámskou
ideologií, která jim velí zabíjet bezvěrce
a ignorovat mezinárodní úmluvy o vedení
války. Ze zkušeností z 2. světové války
vyplývá, že muslimští vojáci jednotek SS
(velký muftí jeruzalémský Mohamed Amín
al-Husajní zdůrazňoval ideologickou
shodu nacismu a islámu) byli sice
mizernými frontovými vojáky, ale zato
úspěšnými vrahy bezbranného civilního
obyvatelstva. Náboženské masakry na
Balkáně ve 40. a 90. letech 20. století
jsou toho důkazem. Právě tato zkušenost
velí k opatrnosti vůči projektům SEA. Ta
by totiž mohla být úspěšně použita jako
policejní složka k potlačování odporu

v jednotlivých státech
EU. Lákadlo potlačit
rebelii v členských
státech EU silou by bylo
pro EK příliš velké.
Během předvolební
kampaně takovou
možnost zmiňoval
i kandidát na prezidenta
Michal Horáček.
Muslimové
v uniformách SEA by
ochotně vyvražďovali
bezvěrce v jednotlivých
státech EU. Logickým
vyústěním těchto
dragonád by byla
celoevropská občanská
válka, při které by proti
sobě stály složky SEA
na jedné straně
a občané národních
států s částmi policie
a armády. Sen
o demokratické Evropě
by se rozplynul jako
pára nad hrncem.
Bruselští předáci také
uvažují o nasazení SEA
na „ostrahu“
Schengenské hranice
a to i proti vůli států,
kde tato hranice leží.
Pak by následoval
nekončící příliv
migrantů, kteří by byli

vítáni svými souvěrci v uniformách. 
Je třeba položit otázku, co je EU a na
jakých myšlenkových základech vznikla.
Co je evropská integrace? Přechodové
stadium na cestě ke globálnímu systému?
Souručenství národních států stejného
civilizačního genotypu? Odezva na
americkou výzvu? Nové mocenské
uspořádání na kontinentě? Ekonomická
a bezpečnostní nutnost? Důsledek
rozpadu bipolárního světa?  Je

sjednocování Evropy proces, který
Evropany připravuje o část jejich
suverenity, anebo to je proces, který
jejich suverenitu posiluje? Současný vývoj
EU odráží historické vzory „Kerneuropy“
(jádra Evropy, které tvoří Německo
a Francie, rozdělení zemí EU na ty, které
pokročily v sjednocovacím procesu, a na
„eurozaostalé“, např. země V4 atd.)
a „Mitteleuropy“ (projekt Friedricha
Naumanna z roku 1915, počítající
s dominancí Německa v podunajském
prostoru). Podle Johna Laughlanda
(monografie „Znečištěný pramen“)
a autorů Christophera Bookera a Richarda
Northa („Skryté dějiny evropské integrace
od roku 1918 do současnosti“) EU vznikla
v hlavách nacistických a vichystických
plánovačů před koncem 2. světové války

(zejména Walter Hallstein, Fritz Ter Meer,
Carl Wurster, Gaetano Martino, Antoine
Pinay, Jean Monnet, Altiero Spinelli a Carl
Friedrich Ophüls) (1). Na konferenci
Berlínské unie průmyslníků v roce 1942
odezněly referáty na téma: “Vývoj
k evropskému hospodářskému
společenství”, “problémy evropské měny”
apod.
Projekt EU je kompilátem vize „Nové
Evropy“ Adolfa Hitlera a pochybných
projektů „Nového evropského člověka“
Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho.
Ten ve své knize „Praktický idealismus“
stanovuje za cíl svého boje proti
národním státům nahradit původní bílé
obyvatelstvo Evropy novou kříženou
rasou. Obyvatelé budoucích „Spojených
států evropských“ již nebudou podle
Kalergiho původními národy Starého
kontinentu, ale bude to druh zvířeckých
"podlidí" vzniklých míšením ras. Podle
jeho teorie je nezbytné „křížit“ evropské
národy s Asiaty a Afričany, aby vzniklo

multietnické stádo snadno ovladatelné
elitami u moci, zbavené národních
kořenů, schopné pracovat, ale neschopné,
aby ze svých řad generovalo vůdce
odporu.  Nacisté postavili Kalergiho teorie
v roce 1933 mimo zákon, ale vzhledem
k selektivnímu pronásledování nacistické
ideologie po válce se podle mediálně
frekventované teorie „nepřítel mého
nepřítele je mým přítelem“ dostala
Kalergiho ideologie v EU do „kursu“
a akcelerována stále stejnými donátory je
krok za krokem realizována. O tom svědčí
vedle propagace míšení Evropanek
s Afričany i cena Coudenhove-Kalergiho,
která je každé dva roky udělována
významným evropským politikům. Jednou
z nositelek ceny je Angela Merkelová,
„matka migrantů“. 
Abychom se vyhnuli uvedeným rizikům, je
nutno místo vytvoření SEA vedle důsledné
národní migrační politiky a spojeneckých
vazeb na základě rovnoprávnosti
posilovat národní armády tak, aby byly

dostatečně početné, vyzbrojené
a schopné spolu s vycvičenými
a ozbrojenými zálohami bránit území
svých států a jeho obyvatelstvo. Příprava
musí být jak fyzická, tak psychologická
a musí začít už ve škole, vojenská tradice
1. republiky nesmí být zapomenuta. Proto
je třeba urychleně vybudovat systém
výcviku občanů ve vojenských
dovednostech a připravit veškeré
podmínky pro jejich vystrojení
a vyzbrojení v případě potřeby.
A v neposlední řadě jasně odmítnout
odzbrojení zákona dbalých občanů
(tradice soukromého držení zbraní
v českých zemích sahá až do doby
husitských válek). Staré římské heslo „Si
vis pacem, para bellum“ platí i v dnešní
době. 

mjr. v z. Ing. František Tyl

Walter Hallstein, nacistický právník, člen asociace nacistických “Ochránců zákona,” voják
Wehrmachtu a člen NSDAP 1933 – 45, Fritz Ter Meer, vedoucí manažer IG Farben, odsouzený
Norimberským tribunálem na sedm let, Carl Wurster, člen dozorčí a správní rady firmy
DEGESCH, výrobce Cyklonu B, Gaetano Martino, MD, člen Mussoliniho fašistického hnutí, Jean
Monnet, obchodník s koňakem, diplomat a poradce prezidenta Roosevelta, Antoine Pinay, člen
„Národního výboru režimu Vichy“ Altiero Spinelli, italský komunista a dogmatik, Carl Friedrich
Ophüls, nacistický právník a Hallsteinův poradce. Poznámka grafika: Hallsteinovo jméno nese
Hallsteinova doktrína – směr zahraniční politiky Spolkové republiky Německo zastávaný
v letech 1955 až 1969. Tato doktrína hlásala, že Spolková republika Německo bude jako jediný
stát zastupovat zájmy Německa v mezinárodní sféře, a že navázání diplomatických styků
s Německou demokratickou republikou bude ze strany Spolkové republiky považováno za
diplomaticky nevlídný krok. Tento směr byl opuštěn nástupem Willyho Brandta a jeho
Ostpolitik.
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Dne 29. 9. 2018 (Obr. č. 1) pobočka
Tábor vyslala na střeleckou soutěž
"Memoriál mjr. i. m. Vávrů a ppor. i. m.
Martínka", pořádanou Obcí legionářskou
v Jindřichově Hradci, 3 družstva. Celkově
se soutěže zúčastnilo 27 družstev.  Mise
byla velmi úspěšná. Družstvo ve složení
npor. v.v. PhDr. V. Sluka, Mgr. D.
Ďásková, M. Ďásek v kategorii "Hosté"
skončilo 2. (celkově 16.);  PhDr. Sluka
zvítězil v kategorii ve střelbě z pistole
s nástřelem 76 bodů, Mgr. Ďásková
skončila ve střelbě z útočné pušky Bren
s nástřelem 89 bodů druhá (celkově 4.).
Družstvo nprap. v z. Hopfinger, plk. v.v.
Ing. Pisinger, npor. Bc. Valerián
v kategorii "Střelecké kluby" skončilo 5.
(celkově 8.), přičemž  Hopfinger  skončil
ve střelbě z obou zbraní s nástřelem 166
bodů 8. v kategorii a celkově 9.,
Ing. Pisinger s nástřelem 91 bodů
z pistole skončil v kategorii i celkově
jako 2., z obou zbraní s nástřelem 158
bodů celkově 16.

Dne 1. 10. 2018 se zástupci veteránklubu
zúčastnili "Jízdy veteránů v Táboře
a v jeho okolí". Akci pořádá každoročně
SPŠ Tábor.

Ve dnech 5. - 7. 10. 2018 se v rámci
rozšíření vzájemné spolupráce s Okresní
skupinou Svazu vojáků v záloze BW
Freyung poprvé zástupci pobočky
zúčastnili mezinárodního dvoudenního
pochodu přes tři země. Akce se konala již
jako 23. ročník tradičně v prostoru
Altreichenau -Třístoličník - Plechý - Plešné
jezero - hraniční přechod s Rakouskem
1/10 - Třístoličník - Altreichenau a v okolí
Freyungu.  Všech cca 150 účastníků
muselo prokázat fyzickou i psychickou
zdatnost.

Dne 13. 10. 2018 příslušníci pobočky
v rámci akce, pořádané PDA Tábor,
navštívili v divadle Studio DVA v Praze
muzikál, který dobyl svět - "Evita".
Výkony herců - Radky Fišarové, Petera
Strenáčika a Karla Rodena zanechaly
v každém návštěvníkovi představení
hluboké umělecké zážitky.

Ve dnech 19. - 20. 10. 2018 (Obr. č. 2) se
zúčastnilo družstvo pobočky ve složení
Čech, Hopfinger, Ing. Pisinger prestižní
mezinárodní střelecké soutěže " Zlatý lev
2018" v Chebu.  V kategorii „Střelecké
kluby" obsadilo z 28 družstev 10. místo,
v celkovém pořadí 200 zúčastněných
družstev skončilo na 47. místě.  Plk. v.v.
Pisinger s nástřelem 95 bodů z pistole
skončil v kategorii na 4. místě.

S nástřelem 181 bod
z obou zbraní (Pi vz. 75
a Sa vz. 58 - vkleče)
skončil na 6. místě
v kategorii a celkově 23.
Podle stanovených kriterií
získal II. výkonnostní
třídu.

Dne 28. 10. 2018 (Obr.
č. 3) předseda pobočky
plk. v.v. Ing. Václav
Pisinger spolu s npor.
v z. Mgr. Alešem Christem
položili za účasti
představitelů města,
posádky Tábor a zástupců
politických stran a hnutí
v regionu při příležitosti
oslav 100. výročí vzniku
republiky u památníku na

Křižíkově náměstí v Táboře kytici se
stuhou.

Dne 2. 11. 2018 (Obr. č. 4) se konal na
Žižkově náměstí v Táboře při příležitosti
oslav 100 let vzniku československého
státu slavnostní nástup útvarů posádky
Tábor. Nástupu se zúčastnili představitelé
MO, GŠ, politického a společenského
života regionu a široká veřejnost. Po pře-
letu 2 letounů Grippen velitel posádky
plk. gšt. PhDr. Bis předal hlášení veliteli 
4. brigády rychlého nasazení plk. gšt.
Ing. Romanu Náhončíkovi.  Po projevech
starosty města Tábor Ing. Štěpána Pavlí-
ka, velitele posádky plk. gšt. PhDr. Bise
a zástupce MO plk. gšt. PhDr. Stehlíka
dekoroval starosta města Tábor bojový
prapor 42. mechanizovaného praporu
stuhou města. Po předání pamětních
odznaků a medailí Za službu v ozbroje-

ných silách vybraným příslušníkům
posádky, vykonaly nastoupené útvary
slavnostní přehlídku, kterou zakončilo
defilé hlavní současné techniky útvarů
a historické techniky ČSLA, dodané naším
veteránklubem. 

Dne 11. 11. 2018 (Obr. č. 5) položil
předseda pobočky plk. v. v. Ing. Václav
Pisinger  spolu s npor. v z. Mgr. Alešem
Christem v rámci pietního aktu ke Dni
veteránů za účasti představitelů města,
posádky Tábor a zástupců politických
stran a hnutí v regionu u památníku
obětem obou světových válek kytici se
stuhou.

Ve dnech 15. 10. - 15. 11. 2018 (Obr. č. 6)
byla otevřena ve spolupráci Velitelství
Vojenské policie Tábor, PDA Tábor a po-
bočky Tábor Svazu DaP AČR v prostoru
knihovny PDA Tábor výstava "Českoslo-
venské četnictvo okresu Tábor 1918 -
1945". Autorem výstavy byl člen pobočky
npor. v. z. Mgr. Aleš Christ. Výstavu











ŽIVOT POBOČKY TÁBOR 
V OBDOBÍ ZÁŘÍ - PROSINEC 2018



shlédli kromě "táboráků" i příslušníci
útvarů připravujících se na pražskou
přehlídku v posádce Bechyně.

Dne 24. 11. 2018 (Obr. č. 7) na střelnici
Žíšov pří-slušníci střeleckého klubu
zorganizovali další zdokonalovací nácvik
střelby z vlastních a zapůjčených zbraní. 

Dne 4. 12. 2018 předseda pobočky Tábor
plk. v. v. Ing. Václav Pisinger  v doprovodu
plk. gšt. Ing. Miroslava Kotěšovce předal
panu továrníku Janu Prantlovi v Žirovnici
bronzovou medaili Svazu DaP AČR, která
mu byla udělena předsedou Svazu DaP při
příležitosti 100 let založení Svazu DaP za
dlouholetou materiální podporu pobočce
Tábor a propagaci armády na veřejnosti
i v zahraničí.

Václav Pisinger



MiP 4-2018_Sestava 1  12.12.18  19:19  Stránka 16



19

4  I 2018

18

Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

U příležitosti oslav 100. výročí
vzniku samostatného Českoslo-
venska ve Valašském Meziříčí
byl v městském parku na ulici
Králova na místě bývalého
městského hřbitova odhalen
nový památník připomínající
místní vojáky, kteří padli za 
1. světové války. Podstavec
pomníku zdobí tři žulové desky
se jmény padlých z Valašského
Meziříčí a Krásna nad Bečvou.

Slavnostní akt se uskutečnil v neděli
11. listopadu 2018 v 11 hodin, v den,
kdy přesně před 100 lety skončila
první světová válka. Tento den již kaž-
doročně slavíme jako Den válečných
veteránů. Nový památník odhalili zá-
stupci města Valašského Meziříčí za
přítomnosti starosty města Roberta
Stržínka, místostarostky Zdislavy Od-
strčilové, členů Armády ČR, Sokola,
Československé obce legionářské,
Svazu důstojníků a praporčíků AČR,
Českého svazu bojovníků za svobodu,
Českého svazu ochránců přírody
a také veřejnosti. 
„Jsem moc rád, že Valašské Meziříčí
splnilo svůj historický dluh. Památník

ODHALENÍ NOVÉHO POMNÍKU OBĚTEM 
1. SVĚTOVÉ VÁLKY VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
NA DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
11. LISTOPADU 2018

obětem první světové války v našem
městě dlouhá léta chyběl. V tuto chvíli
se nachází na důstojném místě a při-
pomíná necelou stovku obětí. Do bu-
doucna tady necháme vyrýt jména
dalších občanů Valašského Meziříčí
a Krásna, kteří padli během těžkých
bojů v období 1. světové války“ vyjá-
dřil starosta města Robert Stržínek. 
Slavnostní akt byl zahájen Dechovou
hudbou města. Poté byly předneseny
proslovy zástupců města a historika
Zdeňka Pomkly. Nový památník v zá-
věru vysvětili farář Sboru českobratr-
ské církve evangelické Daniel Heller
a farář Římskokatolické farnosti Pavel

Stefan. Poté následovalo položení pi-
etních věnců vedení města, Svazu důs-
tojníků a praporčíků AČR a Českého
svazu bojovníků za svobodu k památ-
níku. Slavnostní akt byl zakončen če-
skoslovenskou státní hymnou.
Nový památník tradičního tvaru v po-
době jehlanu je vyroben z božanov-
ského pískovce. Autorem díla je
kameník Karel Pařenica. Celková
výška je 4,5 metru.  Seznam padlých
na žulových deskách sestavil historik
a archivář Zdeněk Pomkla ze Státního
okresního archivu ve Vsetíně. 

Ivan Lamprecht 
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„Přesně před sto lety skončila první
světová válka. Do té doby nejkrvavější
konflikt s miliony padlých vojáků. Tento
enormní počet obětí vedl světovou veřej-
nost k tomu, aby podpis příměří začala
uctívat jako Den válečných veteránů.
Dnešní den a symbol vlčího máku se
posléze stal připomínkou všech vojáků,
kteří se stali obětí ozbrojeného konfliktu,
i těch, kteří válečné útrapy přečkali. Bez
ohledu na to, v jakých barvách bojovali.

U nás v Československu to
byli především legionáři,
díky nimž jsme získali svoji
samostatnost. A odbojáři,
kteří nasazovali své životy
v boji proti nacistickému
reži-mu. Dnešní den je
rovněž oslavou vojáků,
kteří nasazovali a nasazují
své životy v za-hraničních
operacích. Díky jejich
profesio- nalitě toto
zahraniční angažmá

výrazně zvýšilo prestiž
české armády, ale
přineslo také své oběti.
Během plnění
služebních úkolů za
hranicemi země již
zahynulo 28 vojáků,“
řekl ministr obrany
Lubomír Metnar 
Po slavnostním
nástupu bezprostředně
navazovalo setkání ve
Slavnostní síni
Národního památníku.
Během něho udělil
ministr obrany dvěma
osobnostem Záslužný
kříž ministra obrany
České republiky II.
stupně, patnácti
Záslužný kříž ministra
obrany České republiky
III. stupně, z toho pěti
osobám in memoriam.
Mezi vyznamenanými

byli vojáci v aktivní službě – váleční
veteráni, vojáci ve výsluž-bě, příslušníci
národního boje za osvobo- zení a zástupci
civilních i vojenských oborů a odborností.
Záslužný kříž ministra obrany ČR II.
stupně obdržel například velitel 10.
strážní roty kapitán Viktor Patia.

„Pro Čechy a Slováky představoval rozpad
monarchie splnění jejich snu. Na jeho
uskutečnění měli největší podíl českoslo-
venští legionáři. Česká republika si tuto

událost připomíná hned v několika souvis-
lostech. Při výročí vzniku samostatného
Československa, jako konec první světové
války, při oslavách budování vlastní česko-
slovenské armády a od roku 2001 jako
Den veteránů. Na legionářský odkaz nava-
zují tradice současné armády. Naši vojáci
působí v zahraničních misích na mnoha
místech světa a stávají se tak novodobými
válečnými veterány. Připomínka 11. listo-
padu je zejména dnes velice aktuální.
Lokální konflikty a terorismus nám připo-
mínají, že život  v míru a svobodě není
samozřejmostí a cena za něj je vysoká.
Udělejme vše pro to, aby se na mrtvé
všech válek nikdy nezapomnělo,“ zdůraznil
ve svém projevu armádní generál Aleš
Opata. Součástí slavnostního aktu bylo
i vystoupení Vojenského uměleckého
souboru Ondráš a pěveckého sboru
Karlovy univerzity.

Redakce

Den válečných veteránů
Tradice Dne veteránů se váže k 11. listopadu
1918. Tehdy v 11:01 hodin podepsal maršál
Foche v železničním vagónu v Compiégne na
řece Marně příměří s poraženým Německem
císaře Viléma. Tímto příměřím bylo v koneč-
ném důsledku rozhodnuto o ukončení 1.
světové války – největší a nejstrašnější války,
jakou kdy lidstvo poznalo. Toto datum se
stalo, na paměť obětem války, v demokratic-
kých zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem
veteránů“. Francie iniciovala tento den jako
Den padlých nebo Den příměří již v roce
1919. Během krátké doby se pak vzpomínka
na padlé rozšířila i v Severní Americe jako
Den vzpomínek či Den veteránů.
V novodobé České republice bylo datum 11.
11. jako Den válečných veteránů připomína-
jící oběti válečných konfliktů poprvé vzpome-
nuto v roce 2001. Hlavní pietní akt se tehdy
uskutečnil v Národním památníku v Praze na
Vítkově.
Den válečných veteránů je příležitostí veřej-
ně si připomenout československé vlasten-
ce, kteří ve dvou válečných apokalypsách,
ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až
1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy
za svobodu své vlasti, za obnovení státní
suverenity. V neposlední řadě je i vzpomín-
kou na tzv. novodobé válečné veterány, kteří
zahynuli či byli zraněni během nasazení
v zahraničních operacích.

Neodmyslitelným symbolem Dne válečných
veteránů je červený květ vlčího máku.

NA VÍTKOVĚ SE USKUTEČNIL SLAVNOSTNÍ
NÁSTUP ARMÁDY ČR U PŘÍLEŽITOSTI DNE
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

HABASŮV ŽIVOT 
SE PSY

Dne 11. listopadu
2018 se na Čestném
dvoře Národního
památníku v Praze
na Vítkově
uskutečnil
slavnostní nástup
příslušníků AČR
u příležitosti Dne
válečných veteránů.
Této již tradiční
akce, která se
v České republice
koná od roku 2001,
se zúčastnili ministr
obrany Lubomír
Metnar, náčelník
Generálního štábu
AČR armádní
generál Aleš Opata,
zástupci diploma-
tického sboru, významní představi-
telé státní správy a samosprávy,
církví, veteránských organizací,
vojenských spolků a další čestní
hosté. V průběhu slavnostního
ceremoniálu byly položeny věnce
k uctění památky válečných obětí.

Tara, Rek, Buck a ti druzí „Knížku „Zloděj psů“
jsem napsal z čisté touhy vrátit svým čtyřnohým
kamarádům to, co dávali po celý život mně –
pocit přátelství a sounáležitosti…“, svěřuje se
autor čtenáři na počátku rukopisu, který svými
příběhy místy humornými, místy až k pláči
a především napínavými, i svou kvalitou živého,
čtivého Urbanova jazyka, mimořádně vyčnívá
v haldě domácích i překladových titulů na prohý-
bajícím se předvánočním knihkupeckém trhu.
Jedná se o deset příběhů, kde jsou hlavními hr-
diny „nejlepší přátelé člověka“, které svázány
v raneček pod lákavým titulem Zloděj psů zazna-
menávají životní cesty vodáka, cestovatele, mu-
šera i trapera v jedné osobě – Josefa Urbana,
zvaného kamarády i parťáky z trailů Pepáč nebo
také Habas. Za všechny jeho charakteristiky platí
nejvíce slova Daniela Krzywoně, filmového reži-
séra: „Ten kluk je londonovským typem dobro-
druha, kterému sudičky nadělily dar psaní
a vyprávění. Je dobrodruhem, který se o sebe umí
spolehlivě postarat při bloudění v divočině Alja-
šky, po ztroskotání na divoké himálajské řece
i v ohrožení života v zemích zmítaných válečnými
konflikty. Dobrodruha, který se krátce po krizi
otřepe, dá si panáka a na břehu řeky napíše
báseň…“

VYPRÁVĚNÍ O PSECH A LIDECH
Prvně psa Josef Urban pohladil, když mu bylo
šest. S legendou svého života, Bojarem, poznává
obě strany mince. Záhy pochopí, jak hrozné je žít
na řetězu a od té doby se až do dneška snaží o to,
aby tomu tak v jeho okolí ani na světě nebylo.
V případě zvířecím i člověčím, neb svobodu si po-
važuje nade vše a není to fráze. Je pro ni ochoten
udělat cokoli - vybojovat, ukrást i vykoupit, třeba
za tisíc dolarů, které dal za osvobození ukrade-
ného a uvězněného psa, navíc svého! Ostatně, to
je symbolická nit, která se táhne celou autobio-
grafickou knihou vzpomínek, rámovaných manti-
nely povídky. Příběhy na sebe navazují, od dětství
a alotrií se sestrou a nejrůznějšími „čokly“, jak
něžně psí plemeno nazývá, patřících s jeho rodi-
nou (rodinami) do jedné smečky, až po dobro-
družství na divokém Balkáně, zaminovaných
polích, v horách rumunských Karpat, ba i za vel-
kou louží. To je již dospělý chlap, plaví se a ces-
tuje se synem, oba propadlí divočině.
Každý příběh v tzv. ich-formě (v první osobě)
uvádí Urban filosofujícími glosami, několika kur-
zívou vysázenými řádky, které následný text jaksi
předznamenávají. Jedná se o vlastní životní zku-
šenosti, a není dobré je přeskočit v touze začíst
se co nejdříve do samotné povídky. Bezesporu
bychom se nejenom ochudili o moudra zkuše-
ného člověka, ale i lépe pochopíme následující
text.
To rovněž platí o autorově doslovu, kde se Urban
svěřuje s tím, že své psy celý život spíše pozoro-
val, než jim poroučel.

„Díky nim jsem přišel na to, co má v životě oprav-
dovou cenu. Odpovědět si ale musí každý sám.
Deset psů, se kterými jsem prožil popsané pří-
běhy, mě přivedlo k Desateru přikázání podle Ha-
base. Tím prvním je: Obdaruj bližního svobodou,
je to největší dar…“
Desátým Habasovým přikázáním pak je rada:
K vrcholu jdi cestou přímou. Jdi, právě teď, pro-
tože minulost je prázdná.

FILMOVÁ VERZE
Ačkoliv představovaná kniha s ilustracemi le-
gendárního kreslíře Rychlých šípů Marko Čer-
máka spatřila světlo světa poměrně nedávno, již
o ni projevili zájem televizní filmaři a není žádným
tajemstvím, že se bude točit stejnojmenný seriál.
Pracovitý Urban tedy na určitý čas vyměnil toulky
přírodou se psy za vytrvalé vysedávání u kláves-
nice počítače, vědom si bonmotu spisovatele Ar-
nošta Lustiga, že knížky se píší (s prominutím)
zadkem. V tento čas má již ale napsaných sedm
dílů scénáře. Nadšen pak je, jako letitý bojovník
za práva zvířat, že díky jeho tvůrčím snahám TV
Prima otevřela stránky www.zlodejpsu.cz
a www.primamazlicek.cz. Ty slouží jako jakýsi in-
tegrovaný systém ochrany ve vztahu člověk
a pes, ale i jiné „zvěři“.

CURRICULUM VITAE
Josef Habas Urban (nar. 1965 v Zábřehu na Mo-
ravě), spisovatel a scénárista, je bývalý repre-
zentant ve sjezdu na divoké vodě. Po gymnáziu
vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Jeho li-
terární tvorba se prolíná s filmovou, píše scénáře
i poezii. Má za sebou práci na dvou desítkách
filmů, od dokumentů až po celovečerní. Řada
z nich byla ověnčena domácími i zahraničními ce-
nami, jako kupříkladu Habermannův mlýn v režii
Juraje Herze, který získal cenu Sazky v rámci Če-
ského lva i Státní bavorskou filmovou cenu. Na
svém autorském kontě má Urban mimo Zloděje
psů tři romány, sbírku básní i soubor cestopis-
ných povídek. Též šest audiovizuálních pořadů,
jako kupříkladu Stopy divočiny nebo Záhada ztra-
cené Archy.

Ivan Černý
Foto: archiv nakl. The Dog Trail

Současný knižní trh obohatil nový titul z produkce nakladatelství
The Dog Trail Jany Vávrové, který potěší nejenom majitele domá-
cích miláčků, ale především čtenáře milující přírodu, svobodu 
a dobrodružství. Jedná se o autobiografický rukopis Josefa
Habase Urbana, který si vydobyl spisovatelskou slávu především
románem Habermannův mlýn, který se dočkal i filmové verze.
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Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

Originál Bulletinu zapůjčil ředitel Jazzové sekce pan Karel Srp
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