
Memoriál ppor. Petra ŠIMONKY - XIV. ročník 

V úterý 10. srpna 2021 opět po roce zažila semilská střelnice zvýšený nápor 
zájemců o problematiku válečných veteránů, vojenství a střelectví. Původně 
plánovaný jarní termín této akce byl vzhledem k přijímaným protiepidemickým 
opatřením přesunut po patřičných úpravách do tohoto prázdninového období. I 
přesto se organizátorům podařilo připravit a úspěšně realizovat již 14. ročník této 
oblíbené střelecké soutěže, kde se rádi setkávají váleční veteráni, současní i bývalí 
vojáci, vynikající i normální sportovní střelci a jejich příznivci, aby si společně užili 
možnost tohoto setkání.  

Memoriál ppor. Petra Šimonky pravidelně pořádá Liberecká krajská organizace 
Sdružení válečných veteránů ČR k připomenutí účasti našich vojáků v zahraničních 
misích a na počest vojáků naší armády, kteří při plnění úkolů v zahraničních 
mírových misích a vojenských operacích přišli o život. Účastníci memoriálu uctili 
památku těchto padlých vojáků minutou ticha.  

Letošní ročník pořádali liberečtí váleční veteráni společně s Krajským vojenským 
velitelstvím Liberec a se Svazem vojáků v záloze ČR za podpory Libereckého kraje, 
statutárního města Liberec a České střelecké nadace. Nad touto akcí již tradičně 
převzal záštitu Hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Memoriál zahájil za 

příznivého střeleckého počasí ředitel soutěže válečný veterán Ing. Karel Krátký a po 

stručných zdravicích hostů (kdy mj. pozdravil účastníky akce také místopředseda 
Sdružení válečných veteránů ČR PaedDr. Josef Pokorný) a po nezbytné instruktáži 
všech střelců při zahajovacím nástupu, se již brzy začaly ozývat první výstřely první 
směny.  

Memoriálu se zúčastnilo na 100 střelců nejen z Libereckého kraje, ale také ze 
vzdálenějších končin naší republiky - např. z Tachova, Chomutova, Berouna, 

Pardubic, Prahy,… Soutěže se zúčastnili kromě dvou desítek válečných veteránů 
také vojáci z Krajského vojenského velitelství Liberec, vojáci v záloze, aktivní zálohy, 
členové různých střeleckých klubů, klubů vojáků v záloze, sponzorů a další. 

Vlastní střelecká soutěž tříčlenných družstev a jednotlivců z pistole ráže 9 mm a 
samopalu Sa-vz.58 proběhla standardním způsobem. Střelecké disciplíny byly stejné 
jako v předchozích letech - 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 redukovaný terč na 
vzdálenost 50 metrů ve stanovených časových lhůtách.  

Souběžně se střeleckou soutěží probíhala ukázka ručních střelných zbraní 
předvedená sponzorem ARMY-ARMS Liberec, dále si všichni zájemci mohli 



prohlédnout historické vojenské vozidlo z dob 2.světové války – americký Jeep. 

Nejstarší aktivní účastník střelecké soutěže válečný veterán PhDr. Josef Falář, CSc. 
se kromě svých střeleckých povinností zabýval další aktivitou - seznamoval zájemce 
se svojí nedávno vydanou knihou „Vzpomínky na válku v Jugošce v mírové misi 
UNPROFOR“, ve které obšírně informuje o tom, co prožívali a jak vlastně žili 
příslušníci českého praporu při svém působení na území bývalé Jugoslávie v letech 

1993-1994.  

Ve střelecké soutěži, kde byly jako již tradičně dosahovány vynikající sportovní 
střelecké výsledky, si v silné konkurenci mnoha vynikajících střelců nejlépe vedlo a 
zaslouženě získalo kromě jiných cen také putovní pohár Válečných veteránů Liberec 

družstvo KVZ Tachov ve složení Juraj Gomolák, Josef Kočí a Miroslav Plaňanský 
se ziskem 811 bodů. Na druhém místě bylo se ztrátou 17 bodů družstvo KVZ Beroun 

a jako třetí se umístilo družstvo KVZ Liberec-1 se 757 body. 

Celkově nejlepším jednotlivcem se stal válečný veterán Ing. Karel Krátký 
z družstva Váleční veteráni Liberec-1 s 276 body a získal tak zaslouženě kromě 
diplomu, medaile a poháru také hlavní cenu soutěže – slavný samopal vz.61 
Škorpion ráže 7,65 mm věnovanou hlavním partnerem soutěže ARMY-ARMS 

Liberec. O dva body méně měli na druhém a třetím místě Josef Kočí z KVZ Tachov a 

Stanislav Voříšek z družstva KVZ Beroun.  

Zakončení soutěže, vyhlášení výsledků s dekorováním vítězů a předání množství 
hodnotných cen poskytnutých zejména hlavním partnerem soutěže – firmou ARMY-

ARMS Liberec a dalším významným sponzorem – pivovarem Svijany, se uskutečnilo 
přímo na střelnici za osobní účasti čestného předsedy soutěže – ředitele Krajského 
vojenského velitelství Liberec plk. gšt. Ing. Miroslava Brázdy. Opět bylo kladně 
hodnoceno, že letošní 14. ročník memoriálu se i přes všechny překážky uskutečnil a 
nebyla tak přerušena dosavadní tradice tohoto memoriálu. 

 


