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2019 -  Memoriál    
ppor. Petra ŠIMONKY 

 PIETNÍ AKCE V LIBERECKÉM KRAJI 
 

 

 

 

Krajská organizace SVV ČR Libereckého kraje 
každoročně pořádá na památku ppor.i.m. Petra 
Šimonky střeleckou soutěž. Petr Šimonka zahynul 
18. ledna 1991 v operaci Pouštní bouře v Saudské 
Arábii jako příslušník Samostatného 
Československého protichemického praporu v 

oblasti Perského zálivu.  

 

 

 Připomínáme si památku všech, kteří položili 
své životy za svobodu a demokracii, za základní 
lidské právo – právo na život v míru. Vzpomínáme 
na nevinné oběti válek. Na ty, kteří často nechápali, 
proč se bojuje, ve jménu čeho zabíjí člověk člověka 
a proč nemohou klidně žít a pracovat. 

Ročník 2019 

 

 

 



 

 

 

 

Střelecká soutěž z ručních zbraní 
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Předsednictvo SVV ČR 

Prvními novodobými válečnými 
veteráni jsou vojáci 
Československé armády, kteří 
byli parlamentem ČR v prosinci 
roku 1990 vysláni do 
ozbrojeného konfliktu v oblasti 
Perského zálivu. Konflikt se 
rozhořel v důsledku agrese 
iránského prezidenta Saddáma 
Husajna, který obsadil Kuvajt. 
Pro podporu Aliance byl vyslán 
Samostatný Československý 
protichemický prapor - téměř 200 
vojáků. Bylo to poprvé od druhé 
světové války, kdy vyjeli 
českoslovenští vojáci do 
ozbrojeného konfliktu 

Na webu nás najdete na  

www.svvcr.cz 

 

Výbor KO Libereckého kraje pod 
vedením pplk. Ing. Karla Krátkého 
uspořádal již dvanáctý ročník této 
soutěže. Jedná se o oblíbenou 
střeleckou soutěž ve střelbě 
z armádních ručních zbraní, letos 
opět s mezinárodní účastí. 
Nad touto akcí již tradičně převzal 
záštitu Hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta.  

Memoriál zahájil ředitel soutěže Ing. 
Karel Krátký. Za horkého a dusného 
předbouřkového počasí se 
memoriálu zúčastnilo na 120 

střelců nejen z Libereckého kraje, 
ale v podstatě z celé republiky.  
Kromě účastníků z Libereckého kraje 
přijeli střelci např. z Chebu, 

z Tachova, z Králova Dvora, z Prahy. 

 

Zahraniční účast tvořilo družstvo 
německých kolegů ze Žitavy. 

Účastníci memoriálu poměřili svou střeleckou zdatnost ve střelbě ze 
stejných zbraní jako v předešlých ročnících, tedy z velkorážové 
pistole CZ P-09 a samopalu Sa-vz.58, osvědčených ručních zbraní 
z produkce České zbrojovky a.s., dlouhodobě nejdůležitějšího 
českého výrobce ručních palných zbraní. 
 

Soutěže se již tradičně zúčastňují kromě válečných veteránů také 
další vojáci v činné službě, vojáci v záloze, aktivní zálohy, příslušníci 
policie, členové střeleckých klubů, klubů vojenské historie, klubů 
vojáků v záloze a další.  
 

Souběžně se střelbou probíhaly ukázky používaných zbraní a ukázky 
ručních střelných zbraní předvedené sponzorem ARMY-ARMS 

Liberec.   

Vlastní střelecká soutěž družstev a jednotlivců proběhla standardním 
způsobem, soutěžilo se podle pravidel sportovní střelecké činnosti 
Svazu vojáků v záloze ČR. Z pistole se střílelo vstoje bez opory na 
dva terče ve vzdálenosti 25 metrů, ze samopalu opět vstoje bez 
opory na dva terče na vzdálenost 50 metrů ve stanovených 
časových lhůtách.  
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Spolupořadatelé 

Akci váleční veteráni pořádali 
ve spolupráci s  
 

31. plukem radiační, 
chemické a biologické 
ochrany  

 

Svazem vojáků v záloze ČR,  

 

 za finanční podpory 

Libereckého kraje  

statutárního města Liberec 

Jablonec nad Nisou,  

 

s hlavním partnerem  

Česká zbrojovka Uherský 
Brod.  
 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=

Zb9dHHGFOrc 

Nad akcí převzal záštitu hejtman 

Libereckého kraje. 

 
 
Svět kolem nás potřebuje změny k 
lepšímu. 
 
Můžeme o nich snít a mluvit. Pokud 
ale nezačneme měnit k lepšímu věci, 
na které můžeme sami dosáhnout a 
ovlivnit je, nic se nezmění. Ani věci 
kolem nás, a už vůbec ne svět, ve 
kterém žijeme… 
 
Svět kolem nás potřebuje změny k 
lepšímu.  
 
Začít můžeme každý, a nejlépe 
hned… 

V silné konkurenci desítek vynikajících střelců si nejlépe vedla 

střelecká družstva 

 

1. místo: Českomoravská střelecká jednota  

Pavel Černohorský, Karel Šmíd a Stanislav Voříšek 

putovní pohár Válečných veteránů Liberec 

s výkonem 1089 bodů. 
 

2. místo KVZ Hodkovice nad Mohelkou 

s výkonem 1069 bodů 

 

3. místo  SSK Semily 

s výkonem 1054 bodů 

 

Martin Půta. 

 

narozen: 13. 9. 1971 v Liberci 

trvalé bydliště: Hrádek nad 
Nisou 

Hejtman Libereckého kraje 
zvolen v roce 2012 a 2016 

základní vojenská služba 

 (1990 - 1992) 

 

 

Nejlepším jednotlivcem se stal Pavel Černohorský s 372 body a získal tak zaslouženě kromě 
diplomu, medaile a poháru také hlavní cenu soutěže – 9 mm pistoli CZ P-10 věnovanou hlavním 
partnerem soutěže Českou zbrojovkou Uherský Brod. 
 

Zakončení soutěže, vyhlášení výsledků s dekorováním vítězů a předání cen se uskutečnilo v Kulturním 
centru GOLF Semily za osobní účasti čestného předsedy soutěže – velitele 31. pluku radiační, 
chemické a biologické ochrany válečného veterána plk. Ing. Karla Navrátila. 
 


