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Kulatá a půlkulatá výročí narození
2011
V letošním roce oslaví svá výročí narození:
1. února

oslaví 80 let pan pplk. v. v. Hasoň Zdeněk z Lhoty Rapotiny

13. února oslaví 75 let pan Nikl Lumír z Blanska
17. února oslaví 70 let pani Niklova Hana z Blanska
14. dubna oslaví 85 let pan mjr. v. v. Hrazdil Jaroslav z Blanska
20. dubna oslaví 70 let pani Komárkova Marie z Rudky u Kunštátu
14. května oslaví 70 let pan pplk. v. v. Ing. Trávníček František z Olešnice
11. července oslaví 85 let pan plk. v. v. Švec Václav z Boskovic
7. října oslaví 85 let pani Vykydalova Marie z Blanska
12. prosince oslaví 70 let pan pplk. v. v. Soldán František z Blanska
16. prosince oslaví 80 let pan plk. v. v. Ing. Paroulek Jan z Cetkovic
17. prosince oslaví 70 let pani Baslerova Blanka z Blanska

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

2011

Navždy opustila naše řady

členka našeho KVD Blansko

paní Marie Vykydalová
zemřela 7. února 2011 ve věku 84 let
se zesnulou jsme se rozloučili 15. února 2011 ve 14.30 hodin ve
smuteční síni Blansko

Čest její památce!

2011

Konané 8. března v sále Galerie města Blanska. Přítomno bylo 7. členů, 5. omluveno. Shromáždění zahájil předseda K. Kopecký, přivítal všechny přítomné členy a hosta
pplk. v. z. Ing. K. Krause, který vyřídil omluvu pozvaného pana Ing. L. Toufara, pro nutná
jednání vyplývající z funkce starosty města Blanska.
Minutou ticha, uctili památku zemřelých členů. Předseda přednesl referát o činnosti
rady, plnění usnesení z roku 2010 a hospodaření za toto období. Navrhl členy nové rady.
Před zahájením diskuse, Ing. K. Kraus promluvil o vzniku, spolupráci a podpoře
ÚzO VSR Blansko.
Následovala delší diskuse, také o jednoznačnosti čl. 4.17. Stanov VSR z 15. 11.
2010.
Do ÚzR VSR Blansko byli zvoleni tito členové: por. v. v. L. Babáš, mjr. v. v. K.
Čech, pplk. v. v. K. Kopecký, plk. v. v. V. Švec, výkon funkcí bude upřesněn po prvním
zasedání rady.
Usnesení, bylo schváleno, všemi účastníky shromáždění.
Na závěr výročního shromáždění předseda, poděkoval za účast, popřál hlavně
hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů ve spolupráci pro řešení všech akcí VSR.

Navždy opustil naše řady náš kamarád,
člen KVD a VSR Blansko

pan plk. v. v. Ing. Zdeněk Zahradníček
zemřel 21. března 2011, ve věku nedožitých 86 let.

Ze zesnulým se rozloučili v úzkém rodinném kruhu
v pondělí 28. března 2011, ve smuteční obřadní síni krematoria města Brna.

Čest jeho památce!

2011

16. dubna 2011 za krásného jarního počasí jsme vyjeli na "Festival otevřených sklepů" do
Mikulovské oblasti. Navštívili jsme několik vinných sklípků, ale také i sklepů v Pavlově, Dolních
Věstonicích a Horních Věstonicích.
Důvodem bylo provést ten správný vinařský košt, což se i zdařilo v hojné míře.
Navrátili jsme se ve zdraví a lze říci, že se zájezd vydařil.

2011

Čtvrteční slunečné dopoledne 28. dubna přijíždíme na autobusovou zastávku v obci Senetářov. Zde nás již očekávala pani Andělka Nejedlá,
která všechny návštěvy objektů výborně domluvila.
Společně jsme si prohlédli, expozici lidového bydlení a perleťářství. Kostel sv. Josefa z r. 1971, (architekt Ludvík Kolek), kde také
jsme byli informováni o historii obce a kostela. Procházeli jsme obcí kolem upravených kvetoucích předzahrádek domů, kde jsme obdivovali
rostliny a barevnost květů. Škoda, že žádný z účastníků vycházky nefotografoval. Koupili jsme jen pohledy.
V místní restauraci „U topolů“ jsme se občerstvili a obohaceni o
nové poznatky, velmi pokojeni jsme odjížděli autobusy do svých domovů.

2011

Jako každý rok, tak i letos 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.
Po státní hymně následovalo položení věnců a kytic k pomníku Rudoarmějce, kde
spolu se skauty a příslušníky členy voj. aktivistů v Blansku stáli čestnou stráž plk. v.v.
Václav Švec a por. v.v. Ladislav Babáš. Za naši organizaci a VV Brno položil věnec prap.
Roman Jančiár.
Po položení věnců přednesl vzpomínkový projev starosta města Blanska pan Ing.
Lubomír Toufar, který vyzdvihl hrdinství bojovníků, kteří neváhali obětovat i své životy za
naši svobodu, mimo jiné si posteskl na malý zájem občanů o tyto akce.

2011

Jako každoročně i letos 10. května, jsme uspořádali pro manželky naších členů KVD a VSR
oslavu „Dne matek“. Sešli jsme se v 13,30 hod., v sále Galerie města Blanska. Předsedkyně KVD
Marie Jurčíková všechny přivítala a seznámila 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, předsedkyně dětem poděkovala, Václav Švec předal učitelkám kytičku a sáček s čokoládovou odměnou
pro děti.
Vzhledem k tomu, že v Galerii se nekonala žádná výstava, místopředseda VSR Václav
Švec, pozval maminky ke stolům s připraveným občerstvením. Předsedkyně KVD pani Marie
Jurčíková, přípitkem na zdraví zahájila druhou část programu. Václav Švec předal maminkám
kytičky. Celý průběh oslavy fotografoval pan O. Jurčík. Přípravu oslavy, průběh zajišťovali V.
Švec, L. Babáš.
Po ukončení oslavy, spokojené s průběhem a vzájemném setkání žen, se rozcházeli domů.

2011

Navždy opustil naše řady
náš dlouholetý předseda ÚzR VSR Blansko a kamarád
pan

plukovník v. v. Ing. Karel Hovorka
zemřel náhle dne 16. května 2011 ve věku nedožitých 87 let,
smuteční obřad proběhl 20. května ve smuteční
síni města Brna.

Čest jeho památce!

2011

Úterní ráno 14. června, na základě pozvánky ředitele KVV Brno, prostřednictvím KVD
Bučovice při VÚ 6142 Bučovice, odjíždí skupina soutěžících za KVD Blansko J. Korabečný, V.
Švec, K. Kopecký, vlakem do Vyškova. Zde se setkávají s A. Nejedlou, skupinou soutěžících
z Vyškova a Bučovic. Společně pak pokračují velmi pěkným zájezdovým autobusem na střelnici v Lulči.
Zde po krátké úpravě vyčkávací místnosti pro soutěžící, organizační pracovníci
z Bučovic připravili občerstvení. Ředitel soutěže pplk. v. v. Jiří Urban soutěžící přivítal, seznámil s průběhem soutěže a přál mnoho úspěchů. Poděkoval za umožnění soutěže a předal
upomínkový dárek na tuto soutěž řediteli KVV Brno panu plk. Ing. Miroslavu Zelinkovi, který
soutěžícím poděkoval za účast v soutěži a popřál všem výborné výsledky ve střelbě.
Z našich soutěžících ve střelbě z pistole - muži, na prvním místě se 43. body z 50
možných, byl nrtm. v. v. Jiří Korabečný. Malorážná pistole – ženy, na třetím místě s 22. body
z 50 možných, byla pani Anděla Nejedlá. Ostatním se nedařilo umístit se na některém z pěti
hodnocených míst.
Po společném obědě v restauraci „Pohoda“ v Lulči, jsme se rozloučili s přáním hodně
štěstí a zdraví se za rok znovu setkat. Společně autobusem do Vyškova a pak vlakem do
Blanska plni příjemných zážitků vraceli se domů.

2011

KVV Brno zajistilo u cestovní agentury „BONTOUR s.r.o. Brno, zájezd s pani
průvodkyní do míst určených radou KVD Blansko. Za obětavé pomoci pani M. Jurčíkové a pani Miroslavy Štouračové.
Úterní 28. června bylo slunečné ráno 07,00 hod. vyjíždí z Blanska, parkoviště na Náměstí Republiky, autobus s účastníky tohoto zájezdu a jízdou př es
domluvená místa zastávek, nabírá další účastníky a pokračují do Olomouce.
Nejdříve jsme přijeli na Svatý Kopeček a prohlédli chrám „Navštívení Panny Marie“, také jsme postáli u pomníčku,“Na věčnou paměť padlým ve světové
válce 1914 – 1918 a obětem německé okupace 1939“. Prošli jsme se po Zoologické
zahradě a v 11,30 hod. odjíždíme do muzea “Pravých olomouckých tvarůžků“
v továrně A. W. v Lošticích, zde nás pani vedoucí muzea seznámila s tradicí a
výrobou. V restauraci „U Coufalů „ jsme se občerstvili a v blízké podnikové prodejně A. W., si zakoupili různé tvarůžkové výrobky.
Ve stanovený čas odjíždíme k prohlídce náměstí v Olomouci. Zde nás pani
průvodkyně seznámila o historii významných staveb na náměstí a jeho okolí.
Pěkné slunečné počasí nám přálo po celý den a tak trochu unaveni plni nových
poznatků, spokojeni vraceli jsme se ve večerním čase domů.

2011

Sobotní slunečné dopoledne 2. července v 10 hod. jsme se sešli u pomníku bojovníka od Zborova, společně s občany města Blanska k uctění památky
vojáků této bitvy.
Po položení kytic k pomníku, zazněly hymny a starosta pan Ing. L. Toufar
v zahajovacím projevu, všechny srdečně přivítal na této oslavě a krátce upozornil na význam této bitvy pro vznik Československa.
Bratr B. Páral, který v úvodu svého vystoupení předal Pamětní medaili
III. stupně „ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ“ panu pplk. v. v. K.
Kopeckému, který následně předal předsedovi ČSLO Blansko, bratru J. B.
Vladíkovi „ČESTNÉ UZNÁNÍ“, udělené ÚR VSR, 8. 5. 2011. v Praze. Bratr Páral dále pokračoval v přednesení slavnostního projevu, ve kterém rozebral děj a
význam této bitvy.
V závěru zazněl chorál „Hoši od Zborova“, pan Ing. L. Toufar ukončil
oslavu, poděkoval za účast, všem přál hodně štěstí a pevné zdraví.

2011

Scházíme se v úterý 9. srpna před vchodem do Galerie. Také přichází manželé
Baslerovi s vozíkem plným různých dobrot, jsme překvapeni, neboť Alois má kulaté výročí v příštím roce. Ten nám odpovídá, že to kulaté výročí oslaví dnes, že neví, zda se ho
dožije. Po 13. hodině přichází pani vedoucí Galerie a začíná klubový den s oslavou.
Všichni jsme plk. v. v. A. Baslerovi, popřáli hlavně hodně štěstí, zdraví a samé výborné zážitky do dalších roků života k výročí 79. let, kterého se dožívá v pátek 12. srpna
2011. Věříme, že jeho kulaté výročí společně oslavíme v roce 2012. Přípitkem jsme toto
přání stvrdili.
Při konzumaci dobrot, rozmlouvali jsme o příhodách z vojenského života a dalším
období roků společenského omezování po politickém propuštění ze státních služeb, také o
příjemnějších zážitcích z klubové činnosti, než jsme se rozloučili s přáním hodně štěstí,
zdraví do dalších dnů, abychom se zase nadále všichni setkávali.

2011

Ve středu 7. 9., po ukončení klubové soutěže v Bowlingu, všechny soutěžící pozval

plukovník v. v. Václav Švec
který, 11. července 2011. oslavil své 85. výročí narozenin
V úvodu přála předsedkyně KVD pani M. Jurčíková, za ÚzR VSR předseda K. Kopecký i všichni ostatní s dárky oslavenci, přáli hlavně hodně štěstí,
zdraví, samé příjemné zážitky do dalších roků.
Toto přání stvrdili přípitkem, zasedli ke společnému obědu a výborným
zákuskům, které vytvořila manželka oslavence. Při kávě, zákuscích jsme rozmlouvali o různých zážitcích jak z průběhu služby v armádě, tak o životě po
propuštění a příjemnějších zážitcích z akcí společného klubu. Také o dalších
možnostech zájezdů a návštěv různých vystoupení umělců v Brně i okolí.
V závěru oslavy, poděkováním Václavovi za výborné a chutné pohoštění jsme se
rozloučili s přáním hlavně mnoho štěstí, zdraví.

2011

Čtvrteční dopoledne 22. září před půl desátou jsou všichni soutěžící v sále Restaurace BOWLING
Blansko. Tradičně přijeli pozvaní z klubů KVD Bučovice, Vyškov a ÚzO VSR Vyškov. Zde již pověření členové
společného KVD Blansko v čele s předsedkyní pani M. Jurčíkovou připravovali pro soutěžící malé občerstvení
na průběh turnaje.
Turnaj zahájila M. Jurčíková a pan nprp. R. Jančiár za KVV Brno, který přivezl i ceny pro vítěze.
Hlavní rozhodčí, František Soldán informoval o průběhu turnaje, přidělení drah a způsob hodnocení.
Zábavná soutěživá nálada vládla po celou dobu turnaje.

Soutěž jednotlivců ženy:
pořadí
jméno
1. místo A. Nejedlá
2. místo V. Kopecká
3. místo M. Pavlíková

Soutěž jednotlivců muži:

body
115 bodů
113 bodů
108 bodů

pořadí
1. místo
2. místo
3. místo

jméno
F. Soldán
J. Jandl
Chvalkovský

body
185 bodů
182 bodů
116 bodů

Další umístění do 5. Místa
4. Klusal S. 108 bodů
5. Sedlák Z. 106 bodů

4. Pátková M. 100 bodů
5. Štouračová M. 99 bodů,

Soutěž družstev:
pořadí
1. místo
2. místo
3. místo

jméno
Blansko - muži
Blansko - ženy
Bučovice II.

body
652 bodů
586 bodů
563 bodů

Po vyhodnocení všichni zasedli ke společnému obědu. Vedoucí skupin hostů poděkovali za
pěknou soutěž a pozvali KVD Blansko na následné zábavné soutěže pořádané v Bučovicích a Vyškově.
S přáním, hodně štěstí, zdraví jsme se rozloučili a spokojeni odjížděli domů.

2011

2011

Páteční ráno 23. září v 07,00 hod., odjíždí zájezdovým autobusem od parkoviště u Hotelu Dukla
v Blansku shromážděná skupina členů našeho společného klubu. Na domluvených zastávkách nastupují
další, poslední přistupují na zastávce v Boskovicích. Zde se ujímá slova pani M. Jurčíková spolu s pani z
cestovní agentury BONTOUR s.r.o., která je průvodkyní zájezdu, srdečně všechny přivítaly, popřály příjemný
zájezd. Průvodkyně v průběhu cesty upozorňovala na zvláštnosti míst, kterými projíždíme.
Po příjezdu autobusu pod hrad Bouzov, procházkovým tempem chůze jdeme na nádvoří hradu. Je pěkné
slunečné dopoledne, sedáme na lavičky, neboť jsme zde dříve a prohlídka je objednána na desátou hodinu.
Po prohlídce s výkladem historie hradu, obědvali jsme v nedaleké restauraci a hned odjíždíme na parkoviště do obce Javoříčko, dále procházíme kolem pomníku obětem z II. sv. války. Zdatnější stoupají po cestě až
ke vchodu do jeskyní. Po prohlídce výtvorů přírody, odjíždíme do Loštic, kde jsme navštívili prodejnu pravých
olomouckých tvarůžků.
Unaveni, plni nových příjemných zážitků odjíždíme. Přejeme si hlavně štěstí a zdraví při loučení na jednotlivých výstupních zastávkách.

2011

Na pozváni ÚzO VSR Znojmo na střelnici u obce Prosiměřice, v pátek 14. října
odjíždí družstvo ve složení: K. Kopecký, J. Korabečný, V. Švec brzy ráno vlakem do
Brna. Společně s účastníky přeboru z Vyškova a Brna, pokračují v 07,00 hod. mikrobusem do Znojma na střelnici.
Zde je očekával a vítal ředitel přeboru pan plk. v. v. F. Kozák a další členo.
vé klubů ze Znojma. Na letošní soutěž všichni
přijeli včas a zahájení bylo v 9,00 hod.,
popřál všem přesnou mušku a vynikající výsledky. Řídící střelby por. Ing. J. Smutný
seznámil s organizací a bezpečností při střelbě. Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. M.
Hašek, ředitel KVV Brno plk. Ing. M. Zelinka, tajemník ÚR VSR plk. v. v. Ing. V. Horák
a další funkcionáři města Znojma taktéž přáli soutěžícím výborné výsledky.
Dnes se našemu družstvu nedařilo, bylo sedmé z devíti družstev. Nejlepší
výsledky dosáhlo Znojmo. Snad za rok to bude lepší.
Po společném obědě v nedaleké restauraci jsme se rozloučili s přáním
hodně štěstí, zdraví a odjížděli mikrobusem do Brna.

2011

Ve čtvrtek 20 října v 09,30 hod., začínají se scházet první členové v Galerii města Blanska. Vyřízení všech potřebných úprav včetně prezentace ukončeno včas.
V 10,00 zahajuje předsedkyně pani Marie Jurčíková, přivítala ředitele KVV Brno plk. Ing. M. Zelinku, prp. Romana
Jančiára, pplk. v. z. Karla Krause a členy spol. klubu. Vyhodnotila činnost rady klubu od shromáždění v r. 2010, všechny
splněné akce, upozornila na ty, které proběhnou do konce roku 2011. a navrhla členy do nové rady KVD. Požádala hospodářku pani Miroslavu Štouračovou o vyhodnocení hospodaření za toto období. Dále požádala předsedy ÚzR VSR pplk.
v. v. Karla Kopeckého, který ve svém vystoupení se zmínil o neuspokojivém řešení rehabilitace vládou ČR a parlamentem, dále vyhodnotil příkladnou aktivitu posledních předsedů KVD, členů klubu, příkladnou pomoc OVS Blansko, KVV
Brno, předsedů MěÚ. Blansko a dalších odborů města. Předal „Čestná uznání ÚR VSR“, udělená 8. 5. 2011.
Ředitel informoval o situaci KVV Brno, možnostech péče o voj. důchodce a rehabilitované a dalších
shromáždění na KVV. Pan prp. R. Jančiár, seznámil o čerpání prostředků z fondů a dalších náležitostech.
Společně předali dárek MO, oslavencům roku 2011.
Krátká přestávka a diskuze, kde ředitel KVV odpovídal na dotazy členů klubu.
Po přestávce byla zvolena nová rada ve složení: A. Nejedlá, M. Jurčíková, L. Babáš, K. Kopecký, Ing. J. Štourač a V.
Švec.
M. Jurčíková, ukončila shromáždění, poděkovala za účast s přáním hodně štěstí, zdraví do dalších let společné,
úspěšné činnosti a představila pani A. Suchánkovou, která řekne zájemcům o možnostech léčení i předcházení nemocem.

2011

Scházíme se v pátek 28 října před radnicí společně s občany města k uctění významu
tohoto dne.
Čestnou stráž u pomníku drží por. v. v. L. Babáš, plk. v. v. V. Švec společně s členy Junáka a členy
Klubu vojenství z Blanska. Příjemné podzimní počasí při koncertování městské hudby, dává této
vzpomínkové oslavě důstojnost.
Starosta města pan Ing. Lubomír Toufar, předseda ÚzO VSR K. Kopecký, jednatel ČSBS
npor. J. Tomeš a za ČSOL bratr J. B. Vladík pokládají věnec s kyticemi k pomníku.
Zazněla státní hymna a starosta přednesl projev k tomuto významnému dni, ve kterém
vyzdvihl význam osobností této doby i obětí vojáků pro vznik samostatného státu.
Za zvuků koncertované hudby rozmlouváme o budoucích oslavách významných dnů a
loučíme se s přáním hlavně hodně štěstí, zdraví do dalších šťastných let.

2011

Středeční večer 2. listopadu v 17,31 hod. odjíždí vlakem do Brna skupina zájemců o koncert.
Cestování na koncert proběhlo bez problémů, v hale RONDO, rychle zasedli na svá místa s pěkným
výhledem na účinkující. Chválí pani M. Jurčíkovou, která vstupenky vybrala. Začátek plánovaný na
devatenáctou hodinu se uskutečnil později o dvacet minut.
Koncert M. Rottrové s pozvanými hosty, zpěvák Petr Spálený, Petr Němec, mladá zpěvačka
Patricie, textař Jaroslav Wykrent a v kompletním složení skupina „Neřež“, v záři barevných efektů, byl
velmi pěkný. Škoda že v úvodu byl moc ozvučen. Snad velká hlasitost je módní, ale nepříjemná. Neradi odchází před ukončením poslední písně, aby stihli vlak 22.03 hodin.
Povedlo se, usazeni ve vlaku rozmlouvali o získaných pocitech z koncertu a rozmlouvali o další
akci v hale Rondo, na kterou již mají koupené vstupenky. Také o dalších naplánovaných akcí společného KVD.
Unaveni, ale spokojeni po 23. hodině přijížděli domů.
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Na základě pozvánky pořadatelem KVV Brno prostřednictvím klubů VSR a KVD Vyškov, odjíždí ve
středu 9. 11. 2011., spěšným vlakem ze Skalice n/Svitavou v 6,39 hod. V. Švec a Ing. F. Komárek
v Blansku přistoupil K. Kopecký. Po zahájení soutěže a schválení ostatními soutěžícími, soutěžní družstvo společného KVD Blansko doplnil J. Korabečný.
Soutěž zahájil člen výboru ÚzO VSR Vyškov plk. v. v. Mgr. F. Bartoník, přivítal soutěžící a zástupce
sponzorů. Seznámil s organizací, bezpečností při střelbě, upozornil na soutěžní motto: „Bystré oko,
přesnou ránu pro přátelství veteránů!“ a přál všem střelcům hodně úspěchů. Pan prap. R. Jančiár,
omluvil ředitele KVV Brno a také soutěžícím přál mnoho úspěchů.
Na průběh soutěže pořádající měli na stolech připravené velmi chutné koláče, zákusky, studené
a teplé nápoje. Soutěž probíhala ve dvou hodnocených kolech. Naše družstvo získalo 3. místo. Na
závěr pro zájemce se konala zábavná dobrovolná vyřazovací soutěž zvaná: „DIABOLO DUELO“ (Ďábelský souboj). Zvítězil pan Ing. Komárek F.
Po vyhodnocení a předání cen nejlepším, odešli jsme do nedaleké restaurace na společný oběd
s výběrem ze čtyř možných jídel. Po obědě jsme se rozloučili s poděkováním za velmi pěknou zábavnou soutěž s přáním hodně štěstí, zdraví do dalších společných soutěží.
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V pátek 11. listopadu 2011. v 11,00 hod se scházíme u pomníku Legionáře společně s občany a
představiteli města Blanska, členy ÚzO VSR, ČSLO, ČSBS a KVV Brno v zastoupení pan prap. R. Jančiár,
aby uctili památku bojovníků, kteří nezištně, bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti.
Po položení kytic k pomníku, zástupci uvedených organizací, zazněla státní hymna. Vystoupil
pan npor. v. v. Jiří Tomeš, jednatel ČSBS a přednesl projev, v němž rozebral situace bojů ve druhé světové válce, kde také bojoval. Zmínil se jmenovitě o těch, které nezlomilo ani zlo v koncentračních táborech
a vzpomínal na Kolju z Českého Malina na Volini, který mu pomáhal v nemoci. Dále vyjádřil svůj pocit:
„MYSLÍM, ŽE NAŠÍ NEJHLUBŠÍ BÍDOU JE BÍDA DUCHOVNÍ, ZTRÁTA SPOLEHLIVÉ DEMOKRATICKÉ ORIENTACE, IDENTITY ANGAŽOVANOST A VŮLE K NÁPRAVĚ.“ Na závěr přednesl báseň od Jaroslava Seiferta:
„Nad hrobem neznámého vojína“.
Pan starosta Ing. Lubomír Toufar, poděkoval za účast, přál všem hodně štěstí, zdraví, abychom
mohli stále ve větším počtu uctít památku při vzpomínkových oslavách významných dnů státu.
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Středeční dopoledne 7. 12. před desátou hodinou se scházíme na celoroční klubové soutěži
v Bowlingu. Blanka Baslerová připravila na stolky soutěžících obložené chlebíčky, oříškové řezy a
věnečky. Na oslavu svého kulatého výročí. Při připraveném občerstvení se rozpoutala běžná soutěživá
nálada
Po ukončení házení, nový předseda KVD pan pplk. v. v. Ing. J. Štourač, předal dárek KVD
s přáním hodně štěstí, zdraví a samé příjemné zážitky do dalších roku života. Postupně přáli oslavenkyni s drobnými dárky i ostatní. Zasedli ke společnému obědu, který byl zahájen přípitkem na zdraví
Blance.
V závěru oběda při kávě se rozpoutala příjemná zábava vyprávěním různých zajímavých
zážitků z běžného života a klubových akcí. Postupně podle odjezdů dopravních prostředků jsme se
loučili s přáním zase se ve zdraví dále setkávat.
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v úterý 15. prosince, po ukončení soutěže v Bowlingu, všechny soutěžící pozval

podplukovník v. v. František Soldán
který 12. prosince 2011., oslavil své 70. výročí narození.
Při zahájení oslavy nejdříve přál s dárkem za společné KVD, nový předseda pan pplk. v. v.
Ing. Jaroslav Štourač, za ÚzR VSR předseda pplk. v. v. K. Kopecký i všichni ostatní s drobnými
dárky oslavenci, přáli hlavně hodně štěstí, zdraví, samé příjemné zážitky do dalších roků života.
Přání stvrdili přípitkem, zasedli ke společnému obědu a výborným zákuskům, které oslavenec na stole připravil ke kávě. Rozmlouvali o různých zážitcích jak z průběhu služby v armádě,
tak o životě po propuštění z politických důvodů a příjemnějších zážitcích z akcí společného klubu. Také o výsledcích bowlingu a příští akci rozloučení s rokem v Doubravici „Restaurace U Rudolfa“. Veškeré zajímavé dění, zaznamenával náš neúnavný fotograf/amatér K. Kopecký.
Podle možností odjezdu dopravních prostředků jsme se postupně loučili s poděkováním
Františkovi za výborné pohoštění a přáním hlavně hodně štěstí, zdraví, pohodu do dalších let.
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Úterní slunečné popoledni do 13,00 hod. 27. prosince, přijíždíme různými dopravními prostředky k restauraci „U Rudolfa“ v Doubravici n/Svit. Zde máme setkání členů společného KVD, abychom
oslavili ukončení roku, ocenili nejlepší v celoroční soutěži v Bowlingu a zásluhy o chod KVD. Místnost
je menší, příjemně vyzdobena, asi tak pro 25. hostů, bylo nás jen 22.
Setkání zahájil nový předseda společného KVD Ing. Jaroslav Štourač, všechny srdečně přivítal
s přáním příjemného pobavení. Předal slovo organizátorovi soutěže Františkovi Soldánovi, aby oznámil
výsledky soutěže v Bowlingu 2011. Společně předali„Diplom“a dárky šesti nejlepším v celoroční soutěži.
Výsledky v bowlingu:
1. místo
2. místo
3. místo

5430 body
5389 body
4922 body

ženy:
Miroslava Štouračová
Věra Kopecká
Blanka Baslerová

muži
1. místo
2. místo
3. místo

8158 body
6146 body
5538 body

František Soldán
Václav Švec
Karel Kopecký

Také předali dárek nehrající Evě Fialové, za účast a fandění. František, předal záznam bodů
k nahlédnutí.
Dále předseda předal kytičku s dárkem minulé předsedkyni Marii Jurčíkové, poděkoval jménem členů klubu za obětavé a příkladné řízení KVD.
Po přípitku, na štěstí, zdraví a mnoho životních úspěchů v novém roce, zasedli k velkému řízku,
v reklamě zvaného „ Řízek jako prase“. Následně při kávě, pivu a víně se rozpoutala zábava vyprávění
vtipů, zajímavostí z akcí společného KVD. Také o možnostech v příštím roce po úsporných změnách
FKSP a FMO.
Vzhledem k dopravním spojům neradi se postupně loučili s přáním hodně štěstí, zdraví a mnoho
zdaru v roce 2012.
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