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Kulatá a půlkulatá výročí
v roce 2010

V letošním roce oslaví svá výročí narození:
10. ledna oslaví 70 let pan pplk. v. v. Milan Šturch z Blanska.
24. ledna oslaví 75 let pan pplk. v. v. Jaroslav Braun z Boskovic.
9. března oslaví 85 let pan plk. v. v. Ing. Josef Kabourek z Letovic.
7. července oslaví 85 let pan plk. v. v. Ing. Antonín Dvořák z Váţan.
8. července – 65 let pan nprap. v. v. Miloslav Plevač ze Svitávky.
14. července – 85 let pan plk. v. v. Ing. Zdeněk Zahradníček z Adamova.
21. srpna – 80 let pan pplk. v. v. Miroslav Češka z Adamova.

Jmenovaným přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let ţivota.

2010
Udrţované písemné spojení s naším členem a přítelem

plk. v. v. Ing. Otou Ţáčkem

2010

.
Ve čtvrtek 18. února 2010, po soutěţi v bowlingu, jsme se sešli, na pozvání
oslavenkyně v salonku restaurace Sýpka, abychom společně popřáli

pani Marii Jurčíkové
k jejímu 70. výročí narození,

které bylo 29. prosince 2009. Všichni jsme popřáli oslavenkyni s drobnými dárky, hlavně hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let ţivota.
Také jsme se všichni společně vyfotografovali na památku společného setkání při oslavě. Ještě
jednou před přípitkem, Václav Švec oslavenkyni za nás všechny popřál a za popěvku „ Ţivio,
mnoga léta ţivio“ jsme připili na zdraví, červeným vínem.
Potom jsme přijali pozvání k pohoštění a ochutnali výborné tvarohové koláče, které napekla
pani Anděla Nejedlá pro oslavenkyni. Marie přečetla došlá přání a pan Ing. Josef Ševčík, pobavil všechny přečtením nových vtipů.
Čas rychle ubíhal při besedě o zajímavostech, kávě, vínku, pivu a zákuscích.
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Ve čtvrtek 18. března jsme se sešli v restauraci a herně v Blansku, abychom pokračovali v naší celoroční soutěţi. Při této akci jsme zároveň popřáli našemu obětavému členu plk. v. v. Ing. Josefu Ševčíkovi k jeho svátku. Všichni jsme Josefovi přáli
hlavně hodně štěstí a zdraví. Zároveň jsme Josefa vyfotografovali v kruhu účastnic
soutěţe a V. Švece. Společně jsme ochutnali výborné sněhové trubičky, které, přinesl.
Josef je velmi obětavý člen našeho KVD v Blansku i přesto ţe sám jiţ ze zdravotních důvodů nesoutěţí tak pokud můţe, přijde mezi nás a zapisuje výsledky soutěţících. Velmi si váţíme jeho pěknému přístupu k soutěţi a kolektivu.

2010

Ve středu 31. 3. odpoledne K. Kopecký a V. Švec navštívili našeho člena, v nemocnici
v Blansku nemocného plk. v. v. Ing. Josefa Ševčíka.
Setkání, bylo jak pro nemocného tak pro příchozí příjemné, ale raději by se setkali
při jiné radostnější události. Popřáli Josefovi brzké uzdravení a vyřídili pozdravy od všech členů našeho
společného Klubu. Jiţ se jarní počasí zlepšuje a tak abychom společně vyrazili do přírody, podívat se
jak se probouzí a všichni načerpali mnoho sil do dalších dnů.
Věříme, ţe se brzy uzdraví, s tímto přáním jsme se rozloučili. A popřáli jeho uskutečnění v co nejkratší době. Taktéţ toto přání vyjádřila jeho dcera s manţelem, který nás s Josefem
vyfotografoval.
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V úterý dne 6. 4. 2010. v 13,30 hod., se scházíme v sále Galerie města Blanska k 20. výročí založení organizace SVO/VSR Blansko. Přítomno bylo 9 členů, 3 omluveni pro nemoc, 1 neomluven, Z pozvaných
hostů byl přítomen: předseda KR VSR Brno, tajemník ÚR VSR Praha v jedné osobě, plk. v. v. Ing. Vladimír
Horák a za ČSOL bratr B. V. Vladík.
Slavnostní shromáždění zahájil předseda ÚzR VSR Blansko pan pplk. v. v. Karel Kopecký, přivítal
hosty, uctili jsme památku členů, povstáním, při čtení jmenného seznamu. Přednesl „Referát“, následovalo vyjádření hostů. Předseda předal „Čestné uznání ÚzR VSR Blansko“ panu plk. v. v. Václavu Švecovi
za příkladné vedení KVD Blansko a obětavou práci jak pro KVD, tak pro ÚzO VSR. Dále předal blahopřání
ÚzO VSR Blansko panu pplk. v. v. Milanu Šturchovi, který 10. ledna oslavil 70. narozeniny.
Následovala přestávka s občerstvením, prohlídka společné několikadílné Kroniky VSR a KVD
Blansko.
Shromáždění pokračovalo řešením organizačních záležitosti ÚzO VSR Blansko. Navržená změna
předsedy ÚzR pro zdravotní důvody nebyla schválena, ale všichni členové budou předsedovi pomáhat.
Byl také schválen jako delegát na 12. CK v Praze dne 12. 10. 2010. Také oznámil, že zaslal písemnosti za
20. let organizace do archivu v Olomouci.
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V sobotu 10. dubna 2010. Byl slavnostně odhalen v Brně, po velké obětavé námaze členů výboru
ČSOL pod vedením Jana Krumla, Sdružení čs. zahraničních letců 1939 – 1945 a dalších občanů. Také naše
organizace ÚzO VSR Blansko a KVD Blansko se zapojili v letech 2008 a 2009 příspěvky do sbírky na pomník
a podstavec. Přes oznámení našim členům o době slavnostního odhalení pomníku, došlo k tomu, že se od
nás mnoho členů neúčastnilo. Příčinnou byl pravděpodobně jejich zdravotní stav. Věřím tomu, že podle
možností své přítomnosti v Brně toto místo navštíví a se zájmem si dílo prohlédnou a uctí památku na našeho druhého prezidenta. Pomník stojí, před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v ulici Veveří.
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Znovu se scházíme v úterý 2. 3. v sále Galerie města Blanska při plánovaném Klubovém dni. Schází se nás
málo, nejdříve jsme navštívili probíhající výstavu výtvarníka Miroslava Štofa.
Se zájmem jsme ji prohlédli a rozmlouvali nad tímto vystaveným dílem, pak jsme pokračovali v besedě při kávě a hrách karetních her.
Jistě všichni účastníci tohoto klubového dne, budou rádi vzpomínat, na odpolední dobu takto příjemně
zažitou. Velmi rádi využíváme možnosti navštívit probíhající výstavy v Galerii.
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Páteční ráno 30. dubna odjíţdí skupinka zájemců v 8,31 hod. z Blanska vlakem do Brna. Vyuţívají poslední den moţnosti navštívit výstavu „Zlato Inků – 1000 let prokletí.“ Z nádraţí se vydávají
pěšky na hrad Špilberk, neboť nají hodně času do zahájení prohlídky výstavy. Cestou se zastavují u
stánků s ovocem a zeleninou na Zelném trhu, pak pokračují směrem na hrad. Na hradě se setkávají
s těmi, co přijeli osobními auty. Celkem se sešlo 17 osob a pan Jurčík nás před vstupem vyfotografoval.
U stánku s občerstvením někteří si dají kávu a společně čekají na zahájení prohlídky, která začíná
v 11,30 hod. Kaţdý účastník prohlídky výstavy, obdrţel prospekt a pracovní sešit na poznámky o výstavě.
Výstava je instalována v několika místnostech, dřívější hradní věznice. Průvodkyně nás provedla
všemi místnostmi uspořádané výstavy a velmi obsáhle nás informovala o původní říši Inků a zhotovování
různých vystavovaných předmětů. V závěru prohlídky jsme zhlédli ve video sále zajímavý program o této
říši, ţivotě a nálezech.
Rozcházeli jsme se plni nových poznatků a dojmů. Ti, kteří odjíţděli vlakem, cestou na nádraţí
se zastavili v restauraci pod hradem na obědě. Sice jiţ bylo ke druhé hodině, ale kaţdý si vybral podle
chuti a zdravotních moţností. Jiţ v 14,29 hod. spokojeni odjíţděli vlakem domů.
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V sobotu 8. května v 9,30 hod., se scházíme společně s občany města a okolí před
pomníkem Rudoarmějce v Blansku za zvuků koncertující městské hudby, abychom společně
uctili památku bojovníků a obětí za osvobození naší vlasti. Deštivé ráno vystřídalo slunečné
počasí pro průběh celé vzpomínkové oslavy. Čestnou stráž držel pan pplk. v. v. Soldán F.,
por. v. v. Babáš L. společně se zástupci „Junáka“ a členy voj. aktivistů, kteří se účastní
v posledních letech všech vzpomínkových oslav ve městě.
Zazněl slavnostní pochod, pro příchod k pomníku. Zástupci města a společenských organizací pokládají kytice k pomníku, za ÚzO VSR a KVD Blansko pan plk. v. v. V.
Švec. Po státní hymně v 10 hod., se ujal slova místo starosta města Blanska pan J. Král,
který ve svém projevu k 65. výročí osvobození, upozornil na význam obětí pro osvobození
naší vlasti a zajištění mírového života.
Na závěr koncertuje hudba, účastníci oslavy rozmlouvají o problémech současného dění ve společnosti, postupně se loučí a spokojeni s průběhem uctění obětí a bojovníků
II. sv. války, se rozchází domů.
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Jako kaţdoročně v květnových dnech, tak i letos jsme uspořádali pro členy VSR,KVD a hlavně
jejich manţelky v úterý 11. 5. v 13,30 hod. oslavu „Dne matek“. Sešli jsme se v 13,30 hod., v sále Galerie města Blanska. Předseda ÚzO VSR K. Kopecký všechny přivítal a seznámil s programem.
Následovalo, vystoupení dětí z MŠ Dvorská, které bylo velmi pěkné a dojemné, odměňované
potleskem ihned po ukončení dílčích vystoupení dětí. Po skončení vystoupení dětí, předseda jim poděkoval, předal učitelkám kytičku a sáček s čokoládovou odměnou pro děti.
Vzhledem k tomu, ţe v Galerii se dnes nekonala ţádná výstava, předseda VSR, pozval maminky
ke stolům s připraveným občerstvením. Nová předsedkyně KVD Blansko pani Marie Jurčíková, přípitkem na zdraví zahájila druhou část programu. Předala dárek od KVD, panu V. Švecovi a poděkování
za dlouhá léta řízení KVD, za výbornou obětavou práci. Celý průběh oslavy fotografoval pan O. Jurčík. Přípravu oslavy, průběh zajišťoval K. Kopecký, V. Švec, L. Babáš a zařízení občerstvení pani M.
Jurčíková a pan O. Jurčík.
Po ukončení oslavy, spokojené s průběhem a vzájemném setkání ţen, se rozcházeli domů.
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Středeční ráno 18. května, odjíždí dva členové ÚzO VSR Blansko pan pplk. v. v. Karel Kopecký a pan plk. v. v. Václav Švec, na pozvání ředitele KVV Brno pana pplk. Ing. Miroslava Zeleného
k předání vyznamenání MO ČR „Záslužný kříž AČR“ III stupně, bylo jim uděleno dne 8. května
2010. Na základě návrhů ÚzO VSR Blansko a tajemníka ÚR VSR Praha.
V budově KVV Brno je velmi srdečně přivítala, pani prap. Bc. H. Bézová. Kromě našich členů, byl pozván i pan JUDr. Jan Kux, člen ČSOL Brno. Všem třem ředitel přečetl rozkaz MNO č.
39/2010 o udělení vyznamenání za příkladnou službu a velmi významnou, obětavou činnost ve výslužbě přispívající k úctě armády. Toto předání fotografoval pan Ing. Hrnčiar z KVV Brno. Celý průběh předání vyznamenání na KVV Brno, byl velmi slavnostní a důstojný.
V závěru předání vyznamenání, ředitel KVV Brno rozmlouval s vyznamenanými o zážitcích
ve službě v armádě, způsobu ukončení služby a významné činnosti ve výslužbě.
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Dnes 2. července před desátou hodinnou se scházíme společně s občany
města Blanska u pomníku „Zborováka“. Sešlo se nás z ÚzO VSR Blansko málo.
Onemocnění velké části našich členů zapříčinilo, že jsme se účastnili jen čtyři. Jediný v uniformě byl por. v. v. L. Babáš, který s členem ČSOL držel čestnou stráž.
Slunečné počasí a změna organizace oslavy členy ČSOL Blansko zajistilo velmi
pěkný průběh. Fotografoval, pan Jiří Šrámek.
Úvodem oslavy starostka města Blanska pani PhDr. Jaroslava Králová
všechny srdečně přivítala a předala slovo bratru Bohuslavu Páralovi, který promluvil
o významu této válečné bitvy pro vznik samostatné ČSR a armády, obětech tohoto
válečného střetnutí. Následovalo položení kytic k pomníku jednotlivými organizacemi. Za ÚzO VSR a KVD Blansko provedl předseda ÚzR VSR pan pplk. v. v. K.
Kopecký.
Bratr B. Páral předal „ČESTNÉ UZNÁNÍ ČSOL“ starostce města pani
PhDr. J. Králové a předsedovi ÚzR VSR Blansko panu pplk. v. v. K. Kopeckému
- ZA ZÁSLUHY O OBNOVU A ŠÍŘENÍ LEGIONÁŘSKÝCH TRADIC. Také K. Kopecký předal bratru B. Páralovi „ČESTNÉ UZNÁNÍ ÚR VSR“ – za práci pro VSR
Zazněla státní hymna. Na závěr se rozloučila pani starostka poděkováním
za účast s přáním, hodně štěstí a zdraví pro příští setkání.
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Navţdy opustil naše řady

2010

člen ÚzR VSR a RKVD Blansko

pan plukovník v. v. Ing. Josef Ševčík
zemřel po těţké nemoci v pondělí 9. srpna 2010, ve věku nedoţitých 82. let.
Rozloučení s vojenskými poctami měl v pátek 13. srpna v 15 hod. v kapli a u hrobu ve Spešově. Místopředseda ÚzR VSR Blansko pan plk. v. v. Václav Švec se rozloučil u hrobu krátkým projevem, kde
vyzdvihl hlavně jeho pěkný vztah ke kolektivu, armádě a obětavou práci pro ÚzR VSR a KVD.
Připomněl ocenění jeho kladných vlastností, vyznamenáním MNO ČSSR a ÚR VSR v Praze.

Čest jeho památce!

2010

Páteční večer 24 září, odjíţdí skupina 10 našich členů auty a vlakem do Brna. Na výstavišti v pavilonu „Z“ vystoupí sovětský vojenský soubor „ALEXANDROVCI“. Škoda, ţe program začíná večer ve 20 hodin, v odpolední době zájemců by bylo více. Vstupenky zakoupilo KVV Brno.
Do pavilonu jsme přišli dost brzy, to nám umoţnilo si vybrat dobrá místa. Vystoupení souboru bylo překrásné, všem se líbilo. V programu vystoupili hosté, Petra Janů a Aleš Brichta.
Vraceli jsme se domů plni pěkných dojmů, všechny se podařilo umístnit do osobních aut,
tak cesta domů byla rychlejší.
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Velmi pěkné slunečné odpoledne v úterý 12 října ve 14 hodin se scházíme v sále Galerie města Blanska
na našem výročním shromáždění členů KVD.
Jednání zahájila nová předsedkyně společného Klubu pani Marie Jurčíková, nejdříve přivítala zástupce ředitele KVV Brno, pana mjr. Radomíra Kinca a prap. Romana Jančiára. Povstáním a minutou
ticha jsme uctili památku členu Klubu. Ve svém projevu vyhodnotila jednotlivé akce od minulého shromáždění v r. 2009. Podala návrh nové rady KVD, seznámila s oslavenci roku 2010 a s plánem akcí KVD
v dalším období.
Pan mjr. R. Kinc seznámil se situací KVV Brno a rozkazem MO o způsobu péče o voj. důchodce a
rehabilitované. Předal dar panu nprp. v. v. Miroslavu Plevačovi, který z oslavenců roku 2010 se dostavil.
Ostatním třem oslavencům dar předá předsedkyně.
Následovala přestávka s občerstvením a možností prohlídky několikadílné Kroniky.
Po přestávce promluvil předseda ÚzR VSR Blansko pan pplk. v. v. K. Kopecký, který hodnotil příkladnou práci jednotlivých předsedů KVD Blansko od prvního až po současnou velmi aktivní pani Marii
Jurčíkovou, seznámil s ÚzO VSR Blansko, velkým podílem členů na založení KVD a jejich obětavou práci.
Byla zvolena rada KVD Blansko: pani Marie Jurčíková, pani Anděla Nejedlá, pani Miroslava Štouračová, pan por. v. v. Ladislav Babáš, pplk. v. v. Karel Kopecký, pan plk. v. v. Václav Švec.
Zástupci KVV Brno odpovídali na dotazy členů Klubu až do závěru shromáždění.
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Ve čtvrtek 21. října o desáté hodině začíná soutěţ. Na základě našeho pozvání přijeli zástupci ÚzO VSR, KVD
z Vyškova a KVD z Bučovic. Soutěţ zahájila předsedkyně KVD Blansko pani M. Jurčíková a pan prap. R. Jančiár
za KVV Brno. Pan F. Soldán seznámil nás s průběhem soutěţe. Na stolcích, bylo připraveno sladké občerstvení,
tvarohové koláče od pani A. Nejedlé, řezy od pani J. Švecové a roláda od pani V. Kopecké.
Soutěţ probíhala velmi soutěţivě a zábavně. Nejlepší výsledky u ţen: 1. místo 134 bodů -pani Baslerová, 2.
místo 123 bodů pani Švecová, 3. místo 108 bodů pani Kopecká, všechny z KVD Blansko. Muţi: 1. místo 197 bodů
pan Soldán, 2. místo 163 bodů pan Nikl, 3. místo 121 bodů pan Kraus zase všichni z KVD Blansko. Hostům se moc
nedařilo, KVD Bučovice, nejlepší ţena dosáhla 4. Místo 104 bodů pani Chovancová, u muţů 6. místo 100 bodů pan
Hanák. Z Vyškova u ţen 9. místo 67 bodů pani Bartoníková a muţi 7. místo 96 bodů pan Klusák.
Soutěţ navštívil místostarosta MěÚ. Blansko pan Lubomír Toufar, který přinesl ţenám růţičku, všem hostům z Vyškova a Bučovic, propagační dárky o Blansku a okolí.
Všichni jsme zasedli ke společnému obědu. Předsedové pozvaných KVD, hodnotili celou soutěţ velmi dobře
s přáním se zase za rok ve zdraví sejít. Závěrem pani M. Jurčíková, pan prap. R. Jančiár, všem poděkovali za účast
v soutěţi a popřáli hodně štěstí, zdraví do dalších společných akcí.
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Tak jako kaţdý rok, tak i ve čtvrtek 28. října společně s občany města Blanska se scházíme před
radnicí, abychom uctili tento významný den. Přicházíme oděni podle moţností i v historických uniformách. Příjemné slunečné podzimní počasí při koncertování městské hudby, dává této oslavě větší důstojnost. Čestnou stráţ drţeli u pomníku plk. v. v. V. Švec, pplk. v. v. K. Kopecký společně s členy Junáka Blansko a členy Klubu vojenství Blansko.
Skupina představitelů města Blanska, zástupce KVV Brno pan mjr. Kinc, členové ÚzO VSR,
ČSBS a ČSOL Blansko přichází k pomníku za zvuků slavnostního pochodu a poloţením květů vzdávají čest všem, kteří se zaslouţili o vznik samostatné republiky. Za ÚzO VSR Blansko tento slavností
úkon vykonal por. v. v. L. Babáš a plk. v. v. A. Basler.
Po státní hymně místostarosta pan Toufar přednesl slavnostní projev, kde rozebral význam
osobností a obětí pro vznik našeho samostatného státu.
Na závěr oslavy koncertovala městská hudba, rozmlouvali jsme o budoucích moţnostech pořádání oslav významných dnů státu.
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Na základě pozvání ÚzO VSR Znojmo, odjíţdí v pátek 29. 10. vlakem do Brna, druţstvo ve
sloţení Karel Kopecký, Jiří Korabečný a Václav Švec. Zde je čekají na starém autobusovém stanovišti před
hotelem „GRAND“, dvě druţstva z ÚzO VSR Brno a v 07,00 hod. společně odjíţdí mikrobusem do
Znojma.
Na střelnici jsou včas, přebor zahájil v 09,00 předseda ÚzO VSR Znojmo, všechny srdečně
přivítal, zvláště druţstvo ze Slovenska, seznámil s průběhem přeboru a popřál výborné výsledky ve střelbě.
Naši z 8 druţstev dosáhli umístění 119 body na 3 místo. V jednotlivcích obsadil J. Korabečný
s výsledkem 68 bodů, 4 místo. Toto umístění našich soutěţících je velmi dobré i přes jejich zdravotní
potíţe v tomto roce.
Po občerstvení, které pořadatelé zajistili pro soutěţící, jsme se rozloučili s přáním hodně štěstí a
zdraví, abychom se za rok zase všichni setkali.
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Ve čtvrtek 4. listopadu máme sraz v 10 hodin na parkovišti u hotelu „Voroněţ“. Zde jiţ nás
očekával
Autodopravce pan Sítař se dvěma mikrobusy, aby nás zavezl do Bratislavy. Také od KVV Brno
pan prap. R. Jančiár se vstupenkami.
Počasí nám přálo, tak doba přepravy s prohlídkou krajiny za okny mikrobusů, nám uběhla
velmi rychle i s přestávkou u benzínového čerpadla.
V Bratislavě nás čekal kolega se studii našeho člena KVD Blansko Ing. Františka Komárka,
pan Ing. Pavlo Prokop, aby nám pomohl s prohlídkou hradu, města a měl jiţ zamluvené občerstvení
v útulné restauraci, pro celý náš zájezd. Hned po příjezdu jsme se občerstvili výborným obědem.
Prohlédli jsme si Bratislavský hrad, výstavu historických zlatých církevních předmětů, překrásně mistrovsky ozdobené. Z ochozů hradu nás velmi zaujal pohled na vody veletoku „Dunaj“
s mosty a lodním provozem. Sjeli jsme mikrobusy si prohlédnout město s historickými budovami a
zajímavostmi, včetně Radnice.
Večer, jsme zhlédli v SIBAMAC aréně vystoupení „KAREL GOTT a EVA URBANOVÁ“,
které se všem líbilo. Velmi spokojeni z vystoupení známých umělců jsme po 22 hodině odjíţděli domů.
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Na základě pozvání ÚzO VSR Vyškov, scházíme se u nádraţí Blansko úterní ráno 9. listopadu
v 06,30 hod., abychom společně odjeli po domluvě osobními auty do Vyškova. Shází se nás jen 7 soutěţících. V Sebranicích nás čeká pani A. Nejedlá, tak nás budou dvě druţstva do soutěţe.
V domě dětí a mládeţe ve Vyškově nás jiţ očekávali a na stolech měli připravené malé občerstvení pro soutěţící. Pracovníci posádky Vyškov, kteří po odborné stance zabezpečovali průběh střelby ve
sklepení domu, nás informovali o bezpečnostních zásadách při střelbě, organizaci a popřáli samé výborné
výsledky. Škoda, ţe nepřijeli soutěţící z Bučovic, měli dnes zrovna zájezd. Soutěţ proběhla bez závad.
Moc se nám nedařilo, soutěţní druţstvo K. Kopecký, V. Švec, Ing. F. Komárek a Ing. Z. Sedlák, bylo 3 a druţstvo pani M. Jurčíková, A. Nejedlá, pan O. Jurčík a J. Korabečný bylo na 4 místě.
Snad příště to bude lepší. První dvě místa měli soutěţící z Vyškova.
Po vyhodnocení soutěţe jsme se odebrali na oběd do nedaleké restaurace na výborný Segedínský guláš, který si většina soutěţících vybrala a po rozloučení s přáním hodně štěstí, zdraví a mnoho
úspěchů do dalších dnů, tak abychom se všichni zase za rok sešli. Spokojeni jsme akce odjíţděli domů.
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Dne 11. listopadu 1918 11,01 hodin podepsal francouzský maršál Ferdinand Foche v ţelezničním
vagónu v Compiégne na řece Marně příměří s poraţeným Německem císaře Viléma.
V novodobé České republice je datum 11. listopadu jako „Den válečných veteránů“ připomínající oběti válečných konfliktů poprvé vzpomenuto v roce 2001.
Také v Blansku v tento den roku 2010. a tuto hodinu se sešli představitelé města, členové
ÚzO VSR, ČSOL, ČSBS, občané Blanska a zástupce KVV Brno pan prap. R. Jančiar, aby si
připomněli oběti všech válek a uctili památku bojovníků, kteří nezištně, bez váhání nasazovali
ţivoty za svobodu své vlasti. Zástupci uvedených organizací poloţili kytice k památníku padlých
vojáků, na náměstí Svobody v Blansku. Po státní hymně pan npor. v. v. Jiří Tomeš, jednatel
ČSBS přednesl výstiţný projev, v němţ rozebral situace ve druhé světové válce, kde také bojoval.
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V sobotu 13. 11, se skupinka našich důchodců zúčastnila Festivalu otevřených sklepů na Kyjovsku. Navštívili jsme Kyjov, Bzenec, Vracov. Vlkoš a Milotice. Všude
jsme ochutnávali, dobré vínko. V Bzenci jsme se zúčastnili zahájení hodů. Počasí
nám přálo, všem se to líbilo a ve zdraví jsme se vrátili domů.
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Pro zájemce o drezůru koní a lidí tohoto souboru, zakoupilo KVV Brno vstupenky. Středeční
odpoledne 24. listopadu, odjíţdí skupinka zájemců o vystoupení souboru, vlakem do Brna. Jsou
v hledišti asi hodinu před zahájením programu, který je určen na 18,00 hod. Některé číselné označení sedadel, nesouhlasilo s čísly na vstupenkách. Nepomohli ani pořadatelé, tak obsadili jiná volná sedadla. Výhled byl dobrý.
Vystoupení cvičených koní i odváţné cvičení artistů, salta za jízdy, přeskoky za jízdy z koně
na jiného koně vyvolalo bouřlivý potlesk. Zvláště, cvičení poníků na houpací desce, se dětem moc líbilo. Také zajímavé dějové variace vystoupení účinkujících v krojích dávalo obraz o národních zvyklostech.
Ještě ve vlaku jsme rozmlouvali o zajímavostech vystoupení jak koní, artistů a celém programu, doplňovaném ozdobným osvětlením při vystoupení. Spokojeni, trochu unaveni jsme se vraceli domů.
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Páteční odpoledne 26. listopadu, odjíždí tří členové ÚzO VSR Blansko navštívit dlouhodobě nemocného pana plk. v. v. Ing. K. Hovorky, který je v péči u své dcery v Brně. Sraz mají v 13,30 hod. u
vlakového nádraží v Blansku. Osobním autem pana A. Přikryla odjíždí do Brna, K. Kopecký a V. Švec.
Po krátkém hledání, nachází dům v ulici Charbulova 81. Jsou již očekáváni, po pondělní telefonické domluvě s A. Přikrylem. Úsměv na tváři nemocného Karla, ukazuje radost z návštěvy. Rozmlouvali o novinkách a zážitcích při dřívějších i současných akcích Klubu. Také mnoho času zabrala informace o dění v organizaci VSR Blansko a CK VSR, která proběhla 15. listopadu v Praze. Karel se o tyto
informace velmi zajímal. Káva málem vychladla, přes časté upozorňování hovořících, pani domu, která připravila i občerstvení.
S přáním, hodně štěstí, zdraví se Karlem rozloučili, popřáli mnoho úspěchů v léčení obtíží, poděkovali za občerstvení pani Z. Ratajové a přislíbili, podle možností další návštěvu. Byla už tma, když
se vraceli do Blanska.
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Víkendové a sváteční vstupenky nám na tuto výstavu zakoupilo KVV Brno, ţe můţeme ji navštívit
podle osobních moţností a potřeb. Tak mohl kaţdý zde si vše dobře prohlédnout a nebyl omezen časem, jak to většinou je u společných návštěv.
Byli jsme překvapeni obsáhlostí výstavy, která nám umoţnila částečně nahlédnout do tradic a
způsobu ţivota obyvatel himálajských zemí, Nepálu, Bhútánu, Tibetu a Indie. Promítané filmy
v několika kabinkách nás velmi zaujali, také různé rituální činnosti a předměty spojené s druhem víry.
Obdivovali jsme obrázky, které vyfotografoval cestovatel pan Ing. Rudolf Švaříček. Byla moţnost si
zakoupit knihy, pojednávací o dobrodruţných poznávacích cestách z těchto zemí. Také jsme měli
moţnost ochutnat čaje v pěkně upravené výstavní čajovně.
Při prohlídce čas rychle utíkal, jiţ za tmy, obohaceni poznatky z výborné výstavy jsme se
spokojeni vraceli domů.
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Přijali jsme pozváni KVD Bučovice k zábavné soutěţi nazvané“ Mikulášský bowling“.
Ve čtvrtek 9. 12., časně ráno odjíţdí několik členů KVD Blansko do Bučovic. Čtyři jedou vlakem,
F. Soldán, V. Švec a manţelé Kopeckých. Osobním autem manţelé Štouračovi, B. Baslerová a A. Nejedlá.
Scházíme se v místě soutěţe, ve sportovním zařízení restaurace „Hájek“, v půl deváté, tak ţe
vedoucí soutěţe pani B. Straková spolu s panem prap. R. Jančárem a zástupcem od 74. lopr. Bučovice
mohli přesně v 9. hod., zahájit soutěţ.
V úvodu nás velmi srdečně přivítali a seznámili s programem celé akce. Na stolech měli připravené výborné zákusky k občerstvení soutěţících v průběhu soutěţe. Zvláštnosti drah, snad mohou být
příčinnou, ţe se nám moc nedařilo. Hodnocení, bylo do pátého místa u muţů a ţen. Z muţů získal 4.
místo F. Soldán se 120. body a z ţen pani Miroslava Štouračová, 5. místo s 97. body. Po vyhodnocení
soutěţe následoval výborný oběd. Ihned po obědě, ti co přijeli vlakem, se rozloučili s přáním se setkat ve
zdraví v roce 2011. Pro pestřejší závěr setkání, přišel i Mikuláš s doprovodem anděla a čerta.
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Scházíme se v restauraci„U Filků“ v Dolní Lhotě úterní slunečné ale chladné odpoledne
28. prosince ve 14 hod. Někteří přichází pěšky procházkou, mnozí jedou vlakem, autobusem nebo
osobním autem, kaţdý podle osobních a zdravotních moţností. Vyzdobený, příjemně vytopený sál,
jistě přispěje k výborné náladě účastníků tohoto setkání členů společného KVD, i přes oznámenou
změnu pouţívání náhradní vody, na toaletách pro poruchu v přívodu z vodovodní sítě.
Setkání zahájila předsedkyně společného KVD pani Marie Jurčíková přípitkem na zdraví,
přála všem příjemné pobavení na tomto setkání při oslavě ukončení roku 2010. Předala slovo panu F.
Soldánovi, aby seznámil s výsledky sportovní soutěţe „Bowling r. 2010“ nejlepším, společně předali
„Diplom“.
Výsledky ţeny:
1. Věra. Kopecká 5183 bodů
2. Anděla. Nejedlá 5068 bodů,
3. Blanka. Baslerova 4922 bodů
muţi:

1. František. Soldán 7787 bodů
2. Lumír. Nikl 6704 bodů
3. Václav. Švec 5712 bodů
Kaţdý měl moţnost nahlédnout do záznamů bodů o průběhu soutěţe.
Následovalo výborné pohoštění připravené restaurací. Potom, při kávě, víně nebo pivu, sladkých koulích, které přinesla pani M. Pátkova. Vyprávěním vtipů, různých historek, O. Jurčíkem a F.
Komárkem, čas rychle ubíhal. Za okny jiţ byla tma.
Z důvodu odjezdu vlaků a autobusů jsme se loučili s přáním hodně štěstí, zdraví, mnoho
úspěchů v příštím roce a příjemných záţitků při akcích KVD.
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vítězky bowlingu ţeny

vítězové soutěţe v bowlingu

Společná zábava při loučení s rokem 2010

