VOJÁCI SPOLEČNĚ
Mediální platforma ASOCIACE „Vojáci společně“ z.s.

VYCHÁZÍ 29. ČERVNA 2018

Křest brožury Bojovali za svobodu
Program jednání 127. zasedání Prezidia ASOCIACE
„Vojáci společně“ z. s. dne 20. 6. 2018
Dne 20. 6. 2018 se uskutečnilo pod záštitou gen. ředitele LOM Praha pana
Ing. Romana PLANIČKY 127. zasedání Prezidia ASOCIACE „Vojáci společně“ z.s.
Jedním z důležitých bodů programu byl křest didaktické pomůcky, s názvem Bojovali
za svobodu, která je určená k výchově k vlastenectví. Obsahuje i stejnojmenné DVD
s autentickými rozhovory válečných veteránů II. světové války. Didaktická pomůcka vyšla
ve spolupráci s Odborem školství a mládeže MHMP.

Zasedání Prezidia AVS probíhalo dle následujícího programu:

I. část jednání:
1) Zahájení 127. Prezidia, přivítání veteránů
II. světové války, kteří se podíleli na zpracování
didaktické pomůcky k výchově vlastenectví,
přivítání hostů.

plk.v.v. Ing. Koštíř

2) Informace o zpracování didaktické pomůcky,
poděkování zpracovatelům.

plk.v.v. Ing. Koštíř
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3) Křest didaktické pomůcky.

plk.v.v. Ing. Koštíř
Mgr. Lenka Němcová
ředitelka OŠ MHMP

4) Udělení Čestného odznaku AVS za aktivní činnost

plk.v.v. PaedDr.Novák

a za podporu činnosti.
5) Vzájemná beseda.
6) Společný oběd.
7) Ukončení I. části jednání.

plk. v.v. PaedDr. Novák

II. část jednání :
1) Rozhodnutí Prezidia AVS k další činnosti.

plk.v.v. PaedDr. Novák

2) Organizační otázky.

plk.v.v. Ing. Koštíř

3) Různé.

členové Prezidia

4) Závěr zasedání.

plk. v.v. PaedDr. Novák

Křest didaktické pomůcky - Bojovali za svobodu.
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Předání Čestného odznaku AVS řediteli Vojenské zdravotní pojišťovny ČR panu
Ing. Josefu Diesslovi.

Ředitelka OŠ MHMP paní Mgr. Lenka Němcová spolu se specialistkou školství
PhDr. Evou Houdovou.
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Ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny ČR.

plk.v.v. PaedDr. Ján NOVÁK v.r.
Prezident AVS

Střelecká soutěž o odznak KVAS
Ke 100. výročí republiky Československé vyhlásil Svaz vojáků v záloze České
republiky z. s. střeleckou soutěž o odznak KVAS (Kvalifikace armádního střelce). Soutěž je
určena pro členy střeleckých spolků a neorganizované držitele zbrojních průkazů. Pro získání
odznaku je nezbytné splnění 4 střeleckých cvičení Armády České republiky a prokázání
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bezpečného ovládání zbraní (vlastních). To bude možné na otevřených soutěží pořádaných
SVZ ČR v průběhu roku 2018.
V prvním čtvrtletí se soutěž úspěšně rozběhla a setkává se se zájmem široké střelecké
veřejnosti. První odznaky již byly uděleny po splnění střeleckých cvičení.

Plk. v. v. Ing. Svatopluk Senevič
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Představení Vojenské historické skupiny
Zpravodajské brigády
Na podzim 2017 uzavřela svou organizační činnost Vojenská historická skupina
Zpravodajská brigáda, která se do té doby jako organizovaná složka pravidelně zúčastňovala
všech akcí spojených s udržováním historické paměti našeho zahraničního a domácího
odboje, které jsou pořádány jak Ministerstvem obrany, tak ČSOL nebo ČSBS a SDOP. Byla
také aktivní složkou AVS. Ukončení činnosti souvisí s tím, že drtivá většina jejích bývalých
příslušníků dnes již není mezi námi a doposud žijící příslušníci z vážných zdravotních příčin
nejsou nadále schopni plnit své dosavadní funkce. Podobně jako to bylo v případě HS PTP.
Neúprosně postupující čas si vyžádal své. Zmiňme se tedy alespoň v krátkém přehledu o její
historii a úloze, jakou sehrála ve vojenském domácím odboji.
Podobně jako odboj v jiných zemích okupované Evropy plnila i u nás Zpravodajská
brigáda důležité úkoly – podrobné mapování vojenských objektů, jejich charakteru, síly
obsazení, pohybu vojsk, politické a hospodářské situace, výrobních kapacit a programů
jednotlivých objektů zbrojního průmyslu atd.
Předsunuté oči a uši, paměť jednotlivých řadových zpravodajců vykonávaly v té době
mnohé z toho, co už je dnes vyhrazeno účinným prostředkům moderní zpravodajské
technologie.
Vznik brigády sahá do roku 1939, kdy Veleslav Wahl, pověřený organizováním
zpravodajské organizace složené z řad mladých vlastenců přímo Dr. E. Benešem před jeho
odletem do Londýna, zakládá odbojovou skupinu. Postupně dochází k jejímu sloučení
s podobnou skupinou Zbojník založenou v r. 1940 dvanácti skauty z pražské vodácké Pětky,
k níž patřil např. L. Mareda nebo Jaromír Klika-Bob, pozdější velitel 4. roty, nebo v Kanadě
před dvěma roky zesnulý Karel Rohlíček, pozdější velitel jedné z čet.
V průběhu své další činnosti tato organizace měla krycí zkratku ZB, z níž pak vzniká
pojmenování Zpravodajská brigáda, která byla považována v londýnském řídícím centru
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vedeném plk. Františkem Moravcem za jednu z významných složek vojenského domácího
odboje. To ji v průběhu války také úkolovalo.
Od samého počátku organizace měla za svůj cíl kromě systematické zpravodajské
práce i postupnou přípravu na bojové vystoupení, k němuž se trvale po celou dobu své
odbojové činnosti ilegálně připravovala za pomoci vojenských instruktorů z řad bývalých čsl.
důstojníků nebo poddůstojníků polním průzkumnickým výcvikem, zastřeným sportovní
nebo turistickou činností apod. Své členy získala např. z řad bývalých skautů nebo sokolů
a od počátku byla organizačně formována jako bojový útvar Československé armády
(družstva, čety, roty, prapor), k jejímž demokratickým tradicím se programově hlásila.
Všichni členové po důkladném předběžném prověření skládali vojenskou přísahu
podle příslušného řádu Československé armády a zavazovali se, že budou i s nasazením
vlastního života bojovat za osvobození své vlasti od hitlerovských okupantů.
Z této početní vojenské odbojové skupiny vyrostl do konce války prapor o síle 700
bojovníků, který přes napojení na ilegální radiostanice (např. z paravýsadku Calcium –
vysílačky Anna, Milada, poslední pak od února 1945 Platinum – Pewter, jehož velitelem byl
kap. J. Nechanský a radistou čet J. Klemeš, povýšený posléze do hodnosti gen.) odeslal
do Londýna několik tisíc zpráv, které byly londýnským centrem vysoce hodnoceny. Předmět
zpráv byl vždy před odesláním i několikrát prověřován. Ke kvalitě zpráv přispívalo i to,
že velká část členů pracovala v rámci totaleinsatzu v různých podnicích zbrojního průmyslu,
v technische nothilfe nebo v luftschutzu, odkud přinášeli zpravodajsky cenné a potřebné
informace.
K početnímu růstu ZB dochází zejména v letech 1943 – 1944, kdy před tím byly
v důsledku heydrichiády a činnosti gestapa zdecimovány významné bojové organizace jako
byla Obrana národa nebo PVVZ, s nimiž ZB byla ve styku. Je charakteristické pro tuto dobu,
že mladí přes teror okupantů hledali cestu k odboji, aby nahradili ty, kdo podlehli v boji. Tato
skutečnost se týká pochopitelně i jiných odbojových organizací. Po přerušeném spojení s ON
a PVVZ se postupně V. Wahlovi, který se stal velitelem celé organizace, podařilo
přes Ladislava Maredu, později člena štábu brigády, navázat styk s odbojovou organizací
na Nasavrcku a přes ni s R 3 a jejím vojenským vedením. Díky tomuto propojení mohlo dojít
ke značné aktivaci systematické zpravodajské činnosti, která byla soustředěna hlavně
na Prahu a okolí, ale pronikla i na jihozápad Čech. Vznikají další roty, kde v čele jedné z nich
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stál organizačně a velitelsky velmi schopný Josef Hyhlík-Zepo. Od té doby veškeré
oboustranné spojení s Londýnem probíhalo přes R 3 a její spojovací možnosti
zprostředkované paravýsadky.
Vedení R 3 se pak díky spolupráci se ZB dostalo do přímého kontaktu s Prahou,
s ilegálními odbory nebo i jinými odbojovými organizacemi, s nimiž brigáda postupně
navázala styk, což vytvořilo předpoklady k sjednocení odboje a ke vzniku a utváření České
národní rady. Členem vojenské části rady se stal i V. Wahl. Během r. 1944 a na počátku
r. 1945 se pak k 1. praporu připojily další skupiny – ZB Toledo npor. Míly Káše a ZB Železo
jako 2. a 3. prapor.
Organizovanost, ukázněnost příslušníků a osvojení přísných konspiračních pravidel
vedly k tomu, že se gestapu nepodařilo proniknout do jejich řad a likvidovat je. Významnou
roli sehrála Zpravodajská brigáda při přípravě Pražského povstání, kdy se jí podařilo
přes slídění a přísná kontrolní opatření ze strany nacistů uskutečnit přesun parašutistů
Nechanského a Klemeše do Prahy, kteří pak zprostředkovali bezprostřední spojení s Košickou
vládou. Svou významnou roli pak sehrála brigáda v průběhu samotného povstání, kdy její
příslušníci bojovali na různých místech Prahy např. Nám. Republiky, Masarykovo nádraží,
Smíchov, Zlíchov. Jeden z členů brigády, K. Rohlíček, se zasloužil spolu s dalším
spolubojovníkem z řad ZB o likvidaci jednoho z pancéřů SS útočících na Staroměstské nám.
na Starou radnici. Příslušníci ZB Toledo pod vedením M. Káše sehráli významnou roli
v bojích Na Jezerce, u Národního muzea, rozhlasu. Někteří členové ZB přinesli v povstání
i své oběti na životech.
Po skončení války z pověření Ministerstva obrany plnila ZB jako vojenská jednotka
do června 1945 úkoly při ustavování státní správy v západním pohraničí osvobozené ČSR.
Politický vývoj po únoru 1948 a skutečnost, že ZB představovala součást demokratického
masarykovského křídla odboje, se podepsaly na osudu mnohých příslušníků. Veleslav Wahl
byl v r. 1950 spolu s J. Nechanským v politickém procesu odsouzen a popraven. Oba byli
po roce 1989 plně rehabilitováni. Další (např. Josef Hyhlík-Zepo, po rehabilitaci v roce 1989
povýšený do hodnosti brig. gen.) prošli po politických procesech vězením a nucenými
pracemi, někteří odešli za hranice, jiní byli šikanováni. O ZB se nesmělo psát nebo jen velmi
opatrně a na okraji. Podobně jako o příslušnících vojenského zahraničního odboje na Západě.
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K plné rehabilitace a ocenění významu Zpravodajské brigády pro domácí odboj došlo
až po roce 1989. Tehdy se také mohli žijící příslušníci brigády svobodně zorganizovat
a vytvořit oficiální historickou skupinu a zapojit se tak do aktivní činnosti při nejrůznějších
akcích souvisejících s udržováním památky a tradic našeho zahraničního a domácího odboje
z dob II. světové války. Její příslušníci jako přímí účastníci vojenského domácího odboje jsou
organizačně zařazeni mezi válečné vojenské veterány. V době války měl každý své krycí
osobní číslo s uvedením jmen jejich nositelů - jsou ve Vojenském historickém ústavu a rovněž
i ve sborníku „Pravdou ke svobodě“ věnovaném činnosti brigády.
Bylo by dnes třeba daleko více učinit něco pro seznámení širší veřejnosti s tou
kapitolou našeho domácího odboje, která byla dlouhou dobu zamlčována. Tato skutečnost
se totiž odráží ve psaní a naprosto zkresleném tvrzení některých našich současných publicistů
o tom, jako by tehdejší mladá válečná generace nebyla schopna vystoupit svým odbojem
proti okupantům, což je v plném rozporu s historickou skutečností.
Mgr. Pavel Tučný

Valná hromada Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu ČR
Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR se konala dne
29. května 2018 na Univerzitě obrany v Brně, v prostorách Klubu UNOB. Bilancovala roční
činnost Asociace a poskytla prostor pro diskuzi o aktuálních bezpečnostních otázkách. Valná
hromada se dále zaměřila na obranný průmysl, který v souvislosti se stále se zhoršující
světovou bezpečnostní situací nabývá na významu. Za ASOCIACI „Vojáci společně“ z. s.
se zde zúčastnil jako její delegát genmjr. Ing. Ladislav Minařík.
Děkujeme za pozvání!
Plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř
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Prezident – prezidentem?
Za 4 roky budeme opět volit.
Náš kandidát pracovně – podpis Memoranda s maďarskou asociací.

Náš kandidát s rodinou.

Přemýšlejte . . .
Plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř
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Vojenské lesy se starají
Vznikne atlas hnízdního rozšíření ptáků Libavé?
Jedním z pilířů našich znalostí o ptácích jsou tzv. atlasy hnízdního rozšíření,
které shrnují poznatky o výskytu jednotlivých druhů ptáků na určitém území. Můžeme být
hrdí na to, že ČR patří k několika málo „ornitologicky vyspělým“ zemím Evropy,
které takové národní atlasy mají už ze tří různých mapovacích období. Naši ornitologové
mapovali ptactvo v letech 1973 – 77, 1985-89 a 2001-03. V letošním roce pak budou finišovat
práce na již čtvrtém Atlasu hnízdního rozšířené ptáků ČR 2014-2017.

Plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř
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S vojenskou jste on-line
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Plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř
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Aviantická pouť Pardubice
100 let od vzniku Českoslovenka
Aviatická pouť Pardubice se konala 2. a 3. června 2018. Byla poutavá, zajímavá
a uchvacující!
Genmjr. Minaříkovi děkujeme za VIP vstupenky.
MO ČR a Svazu letců ČR děkujeme za dopravu.
Jeden z důkazů krásného sportovního zážitku:

Plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř
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Pro vaši informaci – dvojka končí

Plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř
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Umět se orientovat v pražském metru
Na žádost některých z vás poskytujeme mapu metra.

Plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř
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PARTNEŘI
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Vážený pane šéfredaktore,
blahopřejeme! Poutavé a zajímavé, děkujeme za zasílání.
Za naše členy a organizace,
plk. v. v. Ing. Jaroslav Koštíř.
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Něco pro usmání

Paní Kropáčková přijde do prodejny zeleniny a přeje si:
Dejte mi, prosím, kilo brambor.
„Menší, nebo větší,“ ptá se prodavačka.
„Raději malé, ty velké bych neunesla.“
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IMPRESUM
Dokument připravila Mgr. Hana Padevětová ve spolupráci s autory článků.
Za obsahovou stránku odpovídají autoři článků.
Uzávěrka dne 12. června 2018. Distribuce – červen 2018.
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