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VĚRA & SPARTAN HAMMER
Pasivní sledovací systém Věra-S/M na významné
zahraniční akci znovu potvrdil své schopnosti

DISPEČEŘI AFGHÁNSKÉHO NEBE
Více než dvě stovky letů denně musejí odbavit řídící
letového provozu na letišti v Kábulu

www.volareza.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Čína

– 9 dnů –

26 350 Kč
Thajsko
– 17 dnů –

od 26 840 Kč
Kuba

– 13 dnů –

od 34 980 Kč

ZAHRANIČNÍ

DOVOLENÁ

2007

Láká vás exotika dálek? Zavítejte s námi na kubánské Varadero – jedno z nejkrásnějších
letovisek Karibiku. • Navštivte s námi kolébku východní civilizace Čínu, která Vám
otevírá svou pohostinnou náruč. Malý okruh Čínou je velkým zážitkem pro každého, kdo
tuto úžasnou zemi navštíví. • Vydejte se do Thajska, navštivte vnitrozemí a odpočiňte
si na bělostných plážích ve stínu kokosových palem nebo využijte nabídku jako ušitou
na míru vašim představám
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10
tel.: 973 201 629, 973 201 623
e-mail: zahranici@vlrz.cz

Praporce, zástavy, prapory, korouhve a standarty
naší armády
Základní řád (Zákl-1):
„Bojový prapor je symbolem vojenské cti
a statečnosti, připomíná každému vojákovi
povinnost sloužit vlasti
a bránit ji proti vnějšímu napadení.“

BOJOVÝ PRAPOR
102. PRŮZKUMNÉHO PRAPORU
Výsadkový 102. průzkumný prapor vznikl koncem roku 2003. Jeho předchůdcem byl
115. průzkumný prapor, respektive 11. průzkumný prapor. V prosinci 2003 se sloučil
s 2. průzkumným praporem Strašice, 4. průzkumným praporem Bechyně a 7. průzkumným praporem Kroměříž. Nově vytvořený 102. průzkumný prapor Prostějov je podřízen
Velitelství společných sil v Olomouci a je jediným průzkumným praporem naší armády.
Tato jednotka již téměř dva roky vytváří základ českého kontingentu v misi ISAF v severoafghánském Fajzabádu.
Jednotka obdržela bojový prapor v pátek 6. května 2005 na prostějovském náměstí
T. G. Masaryka z rukou zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, ředitele Stálého
operačního centra generálmajora Emila Pupiše. Bojový prapor propůjčil prezident
České republiky Václav Klaus při příležitosti 60. výročí ukončení druhé světové války
v Evropě. „Nechť propůjčené bojové prapory připomínají vojákům těchto vojenských
útvarů povinnost připravovat se k obraně České republiky, bránit ji proti vnějšímu
napadení a plnit úkoly, které pro Českou republiku vyplývají z rozhodnutí mezinárodních
organizací, jichž je členem, a z jejích mezinárodních smluvních závazků ke společné
obraně proti napadení,“ píše se v rozkaze, který nabyl účinnosti 8. května 2005.
Průzkumný prapor je zároveň nositelem historického názvu „Generála Karla Palečka“.
Text: Vladimír MAREK, foto: archiv jednotky

Mobilní protiletadlový komplet Roland z výzbroje
ozbrojených sil Slovinska byl jedním z mnoha
nejrůznějších systémů, které se účastnily velkého
mezinárodního specializovaného testovacího cvičení
Trial Spartan Hammer 06 v Řecku. Důležitým
„protihráčem“ pozemních, námořních i vzdušných
bojových prostředků se na zmíněné akci stal český pasivní
sledovací systém Věra-S/M.
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