2013
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Oslavenci 2013
pan pplk.

v. v. Ing. Barák Vladimír

pani Anděla

z Doubravice n/Svit.

5. ledna, oslaví 75let

Nejedlá

16. ledna, oslaví 70 let,

ze Senetářova

pani Pátková Marie

z Blanska.

pani Řehořková Soňa
4. února, oslaví 80 let,
pani nprp. v. v. Fialová Eva
1. dubna, oslaví 80 let,
pan mjr. v. v. Čech Karel
2. dubna, oslaví 85 let,
pan plk. v.v. RSDr. Pátek Jaroslav
4. dubna, oslaví 80 let,
pan plk. v. v. Ing. Sedlák Zdeněk
8. dubna, oslaví 80 let,
pan plk. v. v. Stříž Jan
24. května, oslaví 8Olet,
pan por. v. v. Babáš Ladislav
20. srpna, oslaví 75 let,
pan pplk. v. v. Přikryl Antonín
2. října, oslaví 65 let,
pan pplk. v. v. Hrubý Jindřich
14. října, oslaví 85 let,

z Olomučan.

30. ledna, oslaví 85 let,

z Blanska.
z Blanska
z Blanska.
z Doubravice n/Svit.
z Kořence.
z Blanska.
z Blanska.
z Blanska.

Jmenovaným oslavencům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do dalších roků života.

2013

Středeční dopoledne 16. ledna 2013., před desátou hodinou se schází
členové společného KVD v sále Galerie města Blanska. Hned po příchodu připravují rozmístění stolů a židlí a občerstvení obložené chlebíčky, které přivezl
obětavý člen pan František Komárek z Rudky u Kunštátu.
Jednání zahájil předseda KVD Blansko pan pplk. v. v. Ing. Jaroslav
Štourač, nejdříve všechny přivítal, zhodnotil klubové akce Blansku, účast
v soutěžích u pořádajících klubů z Bučovic a Znojma. Podal návrh do diskuze na
členy nové rady KVD. Předal slovo zástupci KVV v Brně panu nprap. R. Jančiárovi, který nejdříve omluvil pozvaného ředitele pana plk. Ing. L. Lacinu a informoval o změnách v péči o voj. důchodce a jejich kluby. Přivezl i dárky MO ČR
pro oslavence roku 2013, které předal předsedovi, neboť musel odejít plnit nutné
služební úkoly. Současná hospodářka klubu pani Miroslava Štouračová, přednesla správu o hospodaření. Následovalo vystoupení K. Kopeckého, který připomenul historii o založení společného KVD v Blansku a v závěru svého vystoupení předal „Čestné Uznání ÚR VSR Praha“, udělené 25. 9. 2012.,
plk. v. v. A. Baslerovi. Za jeho dlouholetou obětavou práci pro VSR.
Po diskuzi byla zvolena nová rada společného KVD ve složení:
pplk. v. v. Ing. J. Štourač, pplk. v. v. K. Kopecký, pani A. Nejedlá, plk. v. v.
Ing. Z. Sedlák a plk. v. v. V. Švec. Předseda předal dary přítomným oslavencům roku 2013, ostatním je předá osobně nebo poštou a ukončil jednání
s přáním hlavně hodně štěstí, zdraví, abychom se mohli setkávat na akcích společného KVD.

2013

Čtvrteční dopoledne 17. ledna před desátou hodinou se schází účastníci celoroční klubové soutěže v bowlingu na druhém soutěžním dnu roku 2013. Restaurace Bowling Blansko
ulice Dvorská.
Po ukončení dvouhodinové soutěže pozvala pani Anděla Nejedlá na společný oběd
a oslavu sedmdesátého výročí narozenin.
V úvodu oslavy předseda KVD pan pplk. v. v. Ing. Jaroslav Štourač, přál za celý společný klub hlavně hodně štěstí, zdraví do dalších roků, jenom samé příjemné zážitky a výborné výsledky v Bowlingu. Předal dárek členů společného KVD. Následovala přání ostatních s drobnými dárky.
Všichni pozvedli číše vína s cinkotem sklenic, připili na zdraví do dalších mnoha roků
šťastného života, a zasedli s přáním dobré chuti ke společnému obědu. Při kávě a zákuscích,
které Anděla připravila, setrvali při vyprávění zážitků delší dobu.
Odjezdy autobusů je donutili k rozloučení s přáním hlavně štěstí, zdraví pro další příjemná setkání při plánovaných klubových akcích.

2013

Středeční dopoledne před desátou hodinou 6. února sešla se neúnavná skupina
členů společného klubu znovu k pokračující celoroční bowlingové soutěži. Po dvouhodinové soutěži pani Marie pozvala všechny k oslavě svého 85. životního výročí.
V úvodu předseda KVD pan pplk. v. v. Ing. J. Štourač přál, hlavně hodně štěstí,
zdraví, mnoho životního elánu, spokojenosti do dalších roků příjemného života a také samé výtečné výsledky v soutěži. Předal dárek
za KVD. Následovali ostatní s přáním a drobnými osobními dárky.
Po přípitku s popěvkem, „Živio, živio, mnogá léta živio“a přání dobré chuti zasedli ke společnému obědu a posezení s vyprávěním různých zábavných zážitků, při
kávě se zákusky, koule, které oslavenkyně upekla.
Velmi neradi se loučili s přáním hlavně hodně štěstí a zdraví do dalších dnů, abychom se radostně všichni mohli scházet při různých klubových akcí.

2013

konaná 12. března 2013.
Scházíme se v sále Galerie města Blanska v úterý před 13 hodinou a
upravujeme sestavu stolů a židlí pro předpokládaný počet členů.
Schůzi zahájil předseda K. Kopecký, nejdříve všechny členy srdečně přivítal a seznámil s programem schůze, jenž byl jednomyslně schválen. Povstáním při čtení seznamu vzdali čest 15 členům, kteří nás navždy opustili. Jednání
je přítomno 6 členů, 3 omluveni, výroční jednání je schopno se usnášet.
Předseda přednesl zprávu o činnosti rady, upozornil na změny MO ČR
v péči o vojenské důchodce a informoval o udělení ocenění za práci pro VSR.
Hospodář V. Švec, seznámil se stavem v pokladně a předpokládanými výdaji
v r. 2013. Po diskuzi při kávě bylo 83,3 % schváleno usnesení, kde mimo jiné je
schváleno ukončení činnosti ÚzO VSR Blansko k 31. 12. 2013 a potvrdilo ve
funkcích radu VSR Blansko pro dořešení všech úkonů potřebných dle stanov
VSR.
Předseda ukončil jednání a přál všem hlavně štěstí, zdraví a mnoho příjemných zážitků při akcích společného KVD Blansko.

2013

Úterý 26. března, schází se v Galerii města Blanska několik členů společného
KVD. Z důvodu výstavy probíhající v sálech, je umožněno využít menší místnost,
která pro šest osob vyhovuje. Dnes přišel i Karel Čech, aby v kruhu klubových přátel,
kteří se zde v plánovaných klubových dnech schází, oslavil své výročí. Byl všemi radostně přivítán.
Přípitkem na zdraví s přáním mnoha roků radostného a příjemného života toto
stvrdili. Rozběhla se zábavná rozmluva o zážitcích z doby služby v armádě, krušných
zážitcích roků po politickém propuštění ze služby a omezování. Také rozmlouvali o
zážitcích na akcích klubových a předpokládané budoucnosti klubů, při kávě a zákuscích, které také přinesl oslavenec Karel.
Čas rychle ubíhal tak z důvodů odjezdu autobusů se rozloučili s přáním hlavně hodně zdraví a mnoho příjemných zážitků do dalších roků života a poděkovali
Karlovi za pohoštění. Také mu přáli mnoho možností pro setkávání na plánovaných
klubových dnech a akcích.

2013

Čtvrteční večer 28. března přijíždí osobními auty několik zájemců ze
společného KVD Blansko do obce Kunštát, aby shlédla vystoupení bavičů K.
Šípa a J. Náhlovského v místním kulturním zařízení. Vstupenky jim zajistilo
KVV Brno.
Velmi rychle se všem podařilo obsadit svá místa v hledišti sálu. Za několik minut baviči zahájili vystoupení humorem jim vlastním. Scénky a vtipy
byly ihned oceňovány potleskem. Pořízený snímek mob. telefonem je velmi
špatný, schopný fotoaparát Karel nechal doma. Tak všem zůstanou v paměti
jen získané vjemy sluchové a zrakové, které se nedají slovy přesněji vyjádřit na
stránkách listů naši kroniky.
Čas pro zábavné vystoupení velmi rychle uběhl. A již tu byl bouřlivý
závěrečný opakující se potlesk, který končí celý program. Nastává vzájemné
rozloučení a plni dojmů odjíždí temnou nocí do známého prostředí svých domů, bytů a již se těší na další společnou klubovou akci.

2013

Středeční dopoledne 4. dubna před desátou hodinou, schází se účastníci této soutěže a vzájemně se vítají se zdravou soutěživou náladou.
Za KVV Brno byl přítomen pan Jiří Vojtěšek, soutěž zahájil s přáním mnoha
úspěchů. Po rozlosování pořadí a drah řídícím soutěže Františkem Soldánem, přesně
v 10 hodin začíná zábavné soutěžení. Všichni se zájmem sledují výsledky hodů i ti, kteří
nesoutěží a přišli jen mezi nás se pobavit.

Na stupně vítězů podle celkových výsledků dosáhli:
Muži:

Ženy:
1
2
3

382 bodů
Věra Kopecká
Blanka Baslerová 326 bodů
315 bodů
Anděla Nejedlá

1
2
3

František Soldán
Karel Kopecký
Lumír Nikl

472 bodů
402 body
383 bodů

Předseda J. Štourač, předá Diplom nejlepším po zhotovení za čtrnáct dnů při další
celoročně probíhající klubové soutěži.
Již se všichni těší na další klubové setkání při další soutěži a přejí si hodně štěstí,
zdraví a celkovou životní svěžest do dalších jarních dnů.

2013
Navždy opustila řady společného Klubu vojenských důchodců mnohaletá a odpovědná hospodářka KVD, obětavá, výborná předsedkyně a kamarádka

pani Marie Jurčíkova
zemřela po vážné nemoci v pátek 5. dubna 2013

Rozloučili jsme se naposledy v úterý 16. dubna
ve smuteční obřadní síni města Blanska.

Čest její památce!

2013

OSLAVA KULATÉHO VÝROČÍ NAROZENÍ
Ve čtvrtek 18. dubna po soutěžních dvou hodinách celoroční klubové bowlingové soutěže nás pozval k oslavě dožitých osmdesátin.

pan plukovník v. v. Ing.

Zdeněk Sedlák

narozený 8. 4. 1933
Jeho pozvání jsme všichni přijali ihned po ukončení soutěže, ve které také oslavenec dosahuje velmi dobrých výsledků a po úvodním přání předsedy KVD pana pplk. v. v.
Ing. J. Štourače, který zároveň předal klubový dárek. Také i všichni ostatní přicházeli
přát mnoho zdraví, štěstí a radostí do dalších roků života s drobnými dárky.
Následoval přípitek na zdraví s přáním dobré chuti k dnešnímu slavnostnímu obědu, po kterém jsme při kávě a zákuscích rozmlouvali o zážitcích ze služby v armádě a
současném zvláštním přístupu vlády k vysloužilým vojákům. Také o zážitcích
z klubových akcí a možnostech další činnosti do druhého pololetí.
Velmi neradi jsme se loučili, ale odjezdy autobusů nás k tomu nutili. Poděkovali
jsme Zdeňkovi za pohoštění s přáním hodně zdraví, abychom se mohli všichni stále radostně setkávat nejen při všech klubových činnostech.

2013

Středeční večer 17. dubna před devatenáctou hodinou několik zájemců členů společného KVD přišlo na toto vystoupení bavičů v Blansku.
Vstupenky jim zajistilo KVV Brno.
Do sálu přišli mezi prvními účastníky a velmi rychle našli svá místa,
neboť vše bylo organizátory velmi
dobře připraveno.
Zábavné vystoupení umělců bylo zahájeno přesně v 19,30 hod., bylo
v průběhu jednotlivých scének oceňováno potleskem. Než se nadáli, byla přestávka, kdy bylo možné v předsálí se občerstvit. Také druhá část veselých scének velmi rychle uběhla a již tu byl závěr s předáním květin účinkujícím a bouřlivým závěrečným potleskem.
Plni dojmů ze zábavného vystoupení umělců se vraceli různými dopravními prostředky nočními ještě chladnými ulicemi do tepla domů a bytů.

2013

Ve středu 8. května jsme se sešli s občany města Blanska, jako každý rok
u pomníku Rudoarmějce před desátou hodinou za zvuků koncentrující blanenské
hudby, abychom uctili památku a zásluhy bojovníků, podílejících se na osvobození. Slunečné dopoledne přispělo zdárný průběh oslavy.
Čestnou stráž u pomníku drželi mladí blanenští skauti. Přesně v deset hodin zástupci města v čele starosta města Blanska pan Ing. Lubomír Toufar, pan
Ing. Bc. Jiří Crha a pan Ing. Doc. Jaromír Roučka, za KVV Brno pan nprap. R.
Jančár a za ÚzO VSR pan pplk. v. v. K. Kopecký položili k pomníku věnec, květiny a vzdali čest. Všichni přítomni občané při zvucích státní statní hymny ČR uctili
památku všech bojovníků pro osvobození od okupantů. Starosta pan Ing. L. Toufar přednesl projev, ve kterém rozebral význam a důležitost tohoto státního svátku a zásluh bojovníků na všech frontách, v závěru zazněl souhlasný potlesk.
Účastníci oslavy při zvucích koncentrující hudby rozmlouvali o různých
otázkách patřící k významu tohoto státního svátku, než se postupně rozloučili
s přáním hodně zdraví pro další setkání také při vzpomínkových oslavách významných dnů státu.

2013

Jako každý rok, tak i letos uspořádal společný klub v úterý 21.
května o 14,00 hod. v sále Galerie města Blanska oslavu svátku matek.
Několik členů přišlo dříve, aby vše na zdárný průběh oslavy připravilo.
Předseda KVD pplk. v. v. Ing. J. Štourač a předseda ÚzO VSR pplk. v. v. K. Kopecký vítali
přicházející, děti z MŠ Dvorská pod vedením ředitelky pani Evy Ehrenbergerové a učitelky pani Zdeňky Sochorové. Ihned po krátké přípravě zahájili nacvičené vystoupení skládající se různých scének, básniček a písniček, které se všem líbilo a bylo v průběhu oceňováno potleskem. Po skončení vystoupení
předseda předal učitelkám kytičku s poděkováním. Dětem za jejich umění, šikovnost pani Anděla Nejedlá, pani Miroslava Štouračová předala od KVD čokolády a žlutá kuřátka, která vytvořila šikovná pani
Marie Pátková.
Nastala druhá část oslavy, předseda společného KVD J. Štourač v úvodu svého projevu pohovořil o tradici oslav svátku „Dne matek“, poděkoval za obětavou péči o rodiny a přál jim hodně štěstí,
zdraví a mnoho úspěchů, radostí v tak záslužném životním poslání. Společně s panem plk. v. v. Ing.
Františkem Komárkem předali ženám kytičku. Všichni pozvedli číše na stálé zdraví všem ženám
s přáním dobré chuti ke skromnému občerstvení k této oslavě z vlastních zdrojů klubu. Předseda klubu
předal pěknou kytici květů od členů klubu nprp. v. v. pani Evě Fialové, která 1. 4. 2013. oslavila ve
zdraví své osmdesáté výročí narození a přál jí hlavně hodně štěstí, zdraví, pohodu do dalších roků.
Všichni potom při kávě vyprávěli o životních zážitcích jak minulosti tak o současných. Také o receptech
kuchařských a zkušenostech pěstitelských na vlastních zahrádkách.
V důsledku odjezdu autobusů jsme se neradi loučili s přáním hodně zdraví, abychom se všichni
mohli stále setkávat na plánovaných akcích společného klubu.

2013

Čtvrteční dopoledne 6. června před desátou hodinou se schází soutěžící v Restauraci Bowling
v Blansku, aby porovnali dovednosti a výsledky v porážení kuželek a také se pobavili v kruhu klubových přátel i nehrajících.
Přesně v deset hodin začala soutěž řízená obětavým Františkem Soldánem, za vzájemného povzbuzování hrajícími a také přihlížejícími. V průběhu soutěže se všichni občerstvovali podle své chuti,
čajem, kávou, čokoládou i pivem.
Na stupně vítězů dnešního soutěžního dne dosáhli:
Ženy: 1) A. Nejedlá – 368 bodů.
Muži: 1) F. Soldán – 443 bodů.
2) B. Baslerová – 337 bodů.
2) Z. Sedlák – 339 bodů.
3) V. Kopecká – 305 bodů.
3) O. Jurčík – 325 bodů.
Ostatním se dnes tak nedařilo, ale snaha zlepšení u všech jistě neopadá a zábavné soutěžení neodchází.
Na závěr soutěžního dopoledne většina účastníků poobědvala chutné menu připravené ve
zdejší kuchyni a velmi spokojeni i s dnešním příjemným dnem se loučili s přáním se ve zdraví nadále setkávat.

2013

Slunečné dopoledne 2. července před desátou hodinou se scházíme
s občany města Blanska a okolí, před pomníkem Československého legionáře
v parku u ulice Svatopluka Čecha. Čestnou stráž u pomníku drželi společně se
zástupci Klubu vojenství Blansko por. v. v. L. Babáš a plk. v. v. V. Švec.
Za zvuků hudby reprodukovaného chorálu „ Hoši od Zborova“, starosta města pan Ing. L.
Toufar a zástupci ČSOL, VSR a SČBS položili k pomníku kytice květů a vzdali čest. Zazněla Československá hymna a následně předseda jednoty ČSOL Brno 2, bratr Bohuslav Páral všechny přivítal, ve svém projevu vyzdvihl význam této bitvy a hrdinství všech bojovníků. Na závěr poděkoval
všem za účast s přáním hlavně štěstí, zdraví abychom všichni oslavili nejen sté výročí.
Ozvučení připravil výborně jako každoročně pan J. Jeřábek ředitel KS města Blanska, fotografoval „DENÍK“/ Jan Charvát.

2013

Úterní odpoledne 23. července, před třináctou hodinou se scházíme v sále Galerie města Blanska.
Po nutných úpravách sálu pro jednání, předseda K. Kopecký všechny srdečně přivítal zvláště hosta člena
ČSSD pana Ing. K. Krause. Přítomno 6. členů, omluveno 5. Po seznámení s programem dnešního jednání,
povstáním uctili památku těch členů, kteří se dnešního dne nedožili.
Předseda přednesl zprávu o činnosti ÚzR, hospodaření a informoval o plnění usnesení z 12. 3. 2013.
F. Soldán přečetl e-mil, zaslaný 7. 7. 2013. KR VSR Jižní Morava. Po diskuzi ke všem problémům organizace
schválili usnesení z dnešního jednání, které mimo jiné zahrnuje vše nutné a potřebné, že 5. členů ruší členství ve VSR z různých důvodů. Po zrušení ÚzO VSR Blansko k 31. 12. 2013., šest členů přechází k ÚzO Brno od
1. 1. 2014.
Na závěr jednání předseda všem poděkoval za účast, aktivitu při dnešní schůzi a přál všem hlavně
zdraví, štěstí do další činnosti v životě.

2013

Navždy odešel kamarád
člen naší ÚzO VSR Blansko

pan pplk. v. v. Engelbert Hrnčíř
Zemřel po krátké těžké nemoci v neděli 25. srpna 2013. ve věku nedožitých 77 let.

Se zesnulým, jsme se rozloučili v úterý 3. září ve 13 hodin ve
smuteční obřadní síni města Blanska.

Čest jeho památce!
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který 20. srpna oslavil své 75. výročí narození
Sešli jsme se 27. srpna v sále Galerie při plánovaném klubovém dni, k řešení běžných
klubových dění a zahrát si karetní hry. Zároveň místopředseda ÚzO VSR v Blansku plk. v. v.
V. Švec oslavenci předal dar MO AČR vzhledem k tomu, že se nemohl účastnit předání při
výročním shromáždění společného KVD 16. ledna 2013.
Předseda ÚzR VSR v Blansku K. Kopecký oslavenci přál hlavně hodně štěstí, zdraví a
mnoho životních sil. Také oslavenci poděkoval za práci pro VSR a společný klub. Zvláště za
práci s uváděním činnosti společného klubu na stránkách internetu a ozdobné zpracování
stránek „Kroniky klubu“. Předal písemné blahopřání ÚzR VSR Blansko.
Číší vína připil oslavenci na zdraví a zasedli k besedě o zážitcích z aktivního vojenského života a následků po politickém propuštění ze služby státu, při kávě zvládli ještě několik
karetních her. Velmi neradi se loučili, ale přáli si navzájem hodně zdraví, abychom se mohli
nadále scházet.
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konaná 10. září 2013.
Scházíme se před třináctou hodinou v sále Galerie města Blanska. Po krátké přípravě sálu a všeho
potřebného pro jednání, předseda K. Kopecký všechny srdečně přivítal a seznámil s programem.
Minutou ticha jsme uctili památku zemřelých členů, kteří se dnešního jednání nemohou účastnit.
Předseda ve svém referátu upřesnil současný stav organizace VSR a ÚzO Blansko, která má k dnešnímu
dni má 10. členů, přítomno je 6. a omluveno pro nemoc 3., 1. člen pro pracovní úkoly. Seznámil
s obsahem jednání, KR VSR JM ze dne 3. 9. 2013. Seznámil s činností rady, plnění usnesení z 12. 3., 23.
7. 2013. a rozhodnutí členů o členství ve VSR. Zvláště poděkoval A. Baslerovi, L. Babášovi a F. Soldánovi
za účast při vojenském rozloučení 3. září s panem pplk. v. v. Engelbert Hrnčířem v obřadní města Blanska. Seznámil s příspěvkem do diskuze při Aktivu VSR v Praze 15. 10. 2013.
Po bouřlivé diskuzi při šálku kávy, sladkém oplatku, bylo jednomyslně schváleno usnesení a předseda všem přál hlavně zdraví, štěstí a mnoho životních sil.
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Středeční ráno 11. září na devátou hodinu se sjíždíme různými dopravními prostředky do obce
Jedovnice k zastávce autobusů, kde nás již očekávala pani Andělka Nejedlá s manželem Pavlem. Před
započetím vycházky jsme se zastavili zahřát se čajem, kávou a zákuskem ve zdejší cukrárně. Láďa Skoták, který si netroufá s dvěma holemi ji absolvovat, že zde počká na příjezd autobusu, aby jej zavezl ke
známé ze studií na místní průmyslové škole.
Sluníčko se ještě schovávalo za mraky, ale je důležité, že již nepršelo. Procházkovým tempem
jsme pokračovali obdivováním změn, ke kterým došlo za roky od poslední návštěvy těchto míst. Vyprávěním životních zážitků nám nenáročná cesta rychle ubíhá. Pani Marie Pátkova na okrajích lesů nacházela
různé houby a nechala si určit jejich užitkovost kolem jdoucími houbaři. Zastavili jsme se také u památníčku mladým závodníkům, kterým nehoda vzala život. Pokračovali jsme k cíli vycházky „Restauraci
Barachov“, zde si všichni účastníci vycházky dali chutný oběd.
Loučili jsme se po tak nenáročné pěkné klubové akci s přáním hodně štěstí a zdraví, abychom se
nadále mohli setkávat.
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Slunečné pondělí 28. října před desátou hodinou se scházíme s občany
města Blanska před radnicí, na náměstí Svobody za zvuků koncertující městské
hudby.
Po odbití desáté hodiny na radniční věžičce, odchází od radnice zástupci
městské rady, ÚzO VSR Blansko a ČSOL Blansko. Za zvuků pochodu jdou
k pomníku, kde drží čestnou stráž příslušníci organizace Junáka, aby položili kytice květů a vzdali čest všem, kteří se zasloužili o vznik ČSR.
Starosta města pan Ing. L. Toufar se ujímá slova a ve svém slavnostním
projevu rozvádí zásluhy osobností, podílející se svou obětavostí pro vznik ČSR.
Potlesk ocenili souhlas s předneseným slavnostním projevem, zazněla státní
hymna.
Starosta poděkoval za účast při tomto státním svátku a přál hlavně zdraví
nejen pro účast na oslavách státních svátků.

2013

Pondělní 11. 11., je slunečné, chladné a větrné dopoledne. Před jedenáctou hodinou se setkáváme společně s pozvanými občany města Blanska v parku u
ulice Svatopluka Čecha, abychom uctili významný den „Den válečných veteránů“
Za zvuků pochodu z reproduktorů ozvučení, které každoročně obětavě zabezpečuje ředitel KS města Blanska pan J. Jeřábek, přichází skupina zástupců
městské rady Blansko, ÚzO VSR Blansko, ČSOL Blansko a ČSBS Blansko
k pomníku Legionáře. Zde položili kytice květů a vzdali čest.
Předseda ÚzO VSR Blansko pplk. v. v. K. Kopecký všechny srdečně přivítal a požádal o slovo npor. v. v. pana Jiřího Tomeše. Který ve svém projevu hovořil o spolubojovnících za druhé světové války a současných veteránech válečných
konfliktů v různých státech světa. Po projevu zazněla státní hymna.
Oslavu významného dne ukončil K. Kopecký, poděkoval panu Tomešovi za
projev zaměřený k tomuto významnému dni a všem ostatním za účast. Také přál
všem hodně štěstí, zdraví a mnoho životní síly nejen pro účast na oslavách státních svátků a významných dnů státu v Blansku.
Fotografoval pan Stanislav Mrázek z redakce Zpravodaje města Blanska.
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Čtvrteční dopoledne 19. prosince před desátou hodinou se schází skupinka zdatnějších
členů našeho společného klubu v Restauraci Bowling Blansko. Po běžných přípravách se přesně v 10,15 hodin rozbíhá zábavné klubové soutěžení s vzájemným povzbuzováním.
Čas soutěže velmi rychle ubíhá a již je konec. Dva Františkové Soldán a Komárek sčítají
výsledky hodů, vypisují „Diplomy“ pro nejlepší. Ostatní se přestěhovávají k již prostřeným stolům slavnostního obědu a obsazují svá místa. Předseda společného klubu Ing. Jaroslav Štourač
pozvedá číši vína k přípitku také i ostatní se připojují. Štěstí, zdraví, mnoho úspěchů v příštím
roce 2014, si navzájem přejí s přiťuknutím číší. Také přání dobré chuti k dnešnímu obědu slavnostnímu.
Po obědě předává předseda „Diplom“ nejdříve nejlepším ženám:
Ženy:
místo
1
2
3

Jméno
Počet bodů
Kopecká Věra
4 426
Baslerová Blanka
4 306
Nejedlá Anděla
4 264
Muži:

místo
1
2
3

Jméno
Soldán František
Kopecký Karel
Švec Václav

Počet bodů
6 255
4 671
4 537

Zazněl potlesk všech za výkony s přáním, aby se dařilo všem ještě lépe v soutěži roku
2014. Při kávě a zákuscích, věnečcích, které připravila obětavá Anděla Nejedlá, jsme strávili
vyprávěním různých klubových zážitků, pěstitelských ze zahrádek a dalších ze života, příjemné
odpoledne.
Snímky fotografické střídavě pořizovali pánové: O. Jurčík a K. Kopecký.
Nastal čas vzájemného loučení s přáním hlavně štěstí, hodně zdraví a životní síly nejen
pro příští rok.
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