2012

Letos oslaví:
pan pplk. v. v. Ing. Jaroslav Štourač ze Svitávky
14. února oslaví 65 let
pani Marie Dvořáková z Vážan
7. března oslaví 85 let
pan nrtm. v. v. Jiří Korabečný z Adamova
1. dubna oslaví 80 let
pan plk. v. v. Ing. Jaroslav Dvořáček z Blanska
24. dubna oslaví 75 let
pan plk. v. v. Ing. Ladislav Skoták z Veselice
25. května oslaví 80 let
pani Anna Pernicová z Blanska
17. července oslaví 80 let
pan plk. v. v. Alois Basler z Blanska
12. srpna oslaví 80 let
pan plk. v. v. Ing. Ota Žáček z Vlašimi
6. září oslaví 80 let
pani Miroslava Štouračová ze Svitávky
16. října oslaví 65 let
Jmenovaným oslavencům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších roků života.
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Ve čtvrtek 16. února, po ukončení klubové soutěže v Bowlingu, nás
pozval
podplukovník v. v. Ing. Jaroslav Štourač,
který
14. února
oslavil
svév jedné
65. výročí
narození.
V úvodu předseda
ÚzR VSR,
kronikář2012
společného
KVD
osobě, K.
Kopecký, přál oslavenci hodně
štěstí, zdraví, mnoho úspěchů ve funkci předsedy a samé příjemné zážitky do dalších roků života. S přáním
a drobnými dárky přicházeli i ostatní. Místopředseda KVD Václav Švec předal dárek od členů společného Klubu, moderní štípací sekyrku, pořízenou podle přání oslavence.
Po přípitku na štěstí, zdraví pro mnoho dalších roků, oslavenec přál dobrou chuť k obědu a příjemné
zažívání při kávě, zákuscích, které připravila jeho manželka.
Při kávě a zákuscích jsme rozmlouvali o zážitcích z klubových akcí. Také o omezených příspěvcích fondů
MO pro KVV na činnost KVD. Také o tom, jakou možnou cestu zvolíme v pořádání klubových akcí. Je velmi
kladně hodnoceno se scházet na vycházkách a různých nám možných sportovních činnostech.
V závěru oslavy jsme poděkovali za výborné, chutné pohoštění a rozloučili se s přáním, hodně štěstí,
zdraví do mnoha dalších let.
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první jarní vyjížďka s krátkou vycházkou

Ve čtvrtek 15. března o desáté hodině se sjíždíme do Rajce nad/Svitavou k zámeckému skleníku,
kde si
jdeme prohlédnout rozkvetlé Kamélie. Návštěva skleníků, byla domluvena na 10,30 hod.
Přivítal nás pan Kopecký vedoucí skleníků a dlouholetý pěstitel této cizokrajné rostliny, rodu
Camelia patřící do čeledi Theaceae – Čajovníkovité. Dnes zahrnuje asi 267 botanických druhů a
variant, které pocházejí z jihovýchodní Asie, především z Číny a Japonska. Zvláště nás upozornil
na různé varianty květů.
Po návštěvě velmi pěkné výstavy květů spojené s odborným výkladem o pěstování, venku před
skleníky jsme připili Becherovkou, na zdraví vnoučka pani Fialové a procházkovým tempem jsme
odcházeli se občerstvit obědem do nedaleké restaurace „Kopeček“.
Velmi spokojeni, plni dojmů, nových poznatků z výstavy jsme odjížděli a těšili se na další společnou vycházku.
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Konané v úterý 27. března, sál Galerie města Blanska, za účasti 5 členů, 3 omluveni. Shromáždění
zahájil předseda K. Kopecký, přivítal přítomné členy a vyřídil pozdravy omluvených
pro nemoc. Seznámil
s programem jednání, který byl bez připomínek schválen.
Minutou ticha uctili památku zemřelých členů a předseda přednesl referát o
činnosti rady, seznámil s výsledky hospodaření, plnění usnesení z roku 2011. Požádal
o uvolnění z funkce předsedy, pro vážné zdravotní důvody.
Po krátké diskusi, kde mimo jiné byl podán návrh o ukončení činnosti ÚzO VSR
Blansko k 31. 12. 2012.
Tento návrh bude řešen na podzimní členské schůzi ÚzO VSR. Potvrzen byl stávající
výbor ve složení K. Kopecký, V. Švec, L. Babáš, K. Čech a schváleno usnesení.
Na závěr shromáždění, předseda poděkoval za účast, přál všem hodně štěstí,
zdraví a mnoho rozumných rozvážných rozhodnutí do podzimního jednání.
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Ve středu 4. dubna, po ukončení hracího dopoledne celoroční
klubové soutěže v Bowlingu, nás pozval

nadrotmistr v. v. Jiří Korabečný,
který 1. dubna 2012., oslavil své 80. výročí narození.
Nejdříve předseda KVD pplk. v. v. Ing. Jaroslav Štourač popřál oslavenci hodně štěstí, zdraví,
mnoho radostí do dalších roků života, jenom samé výborné výsledky do střeleckých soutěží a předal
obálku s vybranou částkou korun od členů společného klubu na dárek podle jeho vlastního přání.
S přáním a osobními dárky postupně přicházeli za oslavencem i ostatní přítomni členové klubu.
Oslavenec poděkoval za dary a přál všem „Dobrou chuť“ ke společnému slavnostnímu obědu. Po
obědě při kávě, pivu, sladkostech podle chuti každého a vyprávění o zážitcích z našich klubových akcí
jsme příjemně strávili odpoledne.
Velmi neradi jsme se loučili, poděkovali za pohoštění s přáním hlavně hodně štěstí, zdraví do
mnoha dalších let, abychom se všichni nadále radostně setkávali.
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Úterní dopoledne 8. května v 9,30 hod., za krásného slunečného dne a zvuků koncertující
městské dechové hudby se scházíme u pomníku „Rudoarmějce“ s občany města Blanska. Někteří členové ÚzO VSR, podle svých možností v uniformách, abychom společně uctili památku bojovníků a obětí
za osvobození naší vlasti. Čestnou stráž u pomníku drželi por. v. v. Ladislav Babáš, plk. v. v. Václav
Švec spolu se skauty a příslušníky vojenských aktivistů z Blanska.
Přesně v 10,00 hod., byla oslava zahájena slavnostním položení věnců a kytic k památníku.
Za ÚzO VSR Blansko kytici pokládal plk. v. v. Alois Basler.
Zazněla státní hymna a starosta města Blanska pan Ing. Lubomír Toufar v projevu vyzdvihl
zásluhy i oběti všech příslušníků armád podílející se na osvobození republiky od okupantů.
Při koncertující hudbě jsme rozmlouvali o vydařené, důstojné vzpomínkové oslavě za účasti
většího množství občanů než v loňském roce. Loučili se s přáním hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v životě.
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Za pěkného slunečného dne ve čtvrtek 10. května, se vypravila skupina našich členů na vycházku do
„ARBORETA ŠMELCOVNA BOSKOVICE“.
Přišli se pokochat probouzejícími se rostlinkami a květy na svazích tohoto zahradnictví. Tak prověřit svoji zdatnost a načerpat sílu pohledem na krásu probouzející přírody. Náročná procházka pěšinkami
svahů zmohla účastníky tak, že si trochu odpočinuli po výstupu do horní části zahradnictví na lavičkách
v přístřešku. Než se vydali na zpáteční sestup, který byl také velmi náročný.
Na závěr této vycházky se občerstvili v nedaleké restauraci Slavie, spokojeni, novými poznatky,
odjížděli s přáním, ve zdraví se znovu setkat při další klubové vycházce.
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Každoročně v květnových dnech pořádáme pro ženy oslavu svátku dne matek, tak i letos
v úterý 15. května ve 14 hodin jsme naše ženy pozvali do sálu Galerie města Blanska.
Oslavu zahájil předseda společného KVD pplk. v. v. Ing. J. Štourač, který v úvodu projevu
všechny srdečně přivítal, zmínil se o historii oslav tohoto svátku a popřál mnoho příjemných zážitků.
Předseda ÚzR VSR Blansko pplk. v. v. K. Kopecký, seznámil s průběhem oslavy a přál příjemnou
zábavu.
Následovalo vystoupení dětí z MŠ Divišova pod vedením učitelek pani Lenky Vintrové a
Hany Šotnarové, které bylo velmi pěkné, zábavné i dojemné, zvláště při přednesu básniček, písniček,
scének vyjadřující péči a obětavost maminek.
Po skončení vystoupení dětí, shlédli ve vedlejším sále výstavu kresleného humoru „Satyrykon 2011“. Pak se vrátily do sálu, kde muži připravili vše k pokračování oslavy.
Oba předsedové předali oslavenkyním květinu s přáním a pozvali je ke stolům
s připraveným občerstvením. Zde při obložených chlebíčcích, které zajistilo KVV Brno, zákuscích od
pani M. Pátkové a kávě setrvaly v besedě o zážitcích z vystoupení dětí, zhlédnutém kresleném humoru než se rozloučily s přáním hodně štěstí, zdraví pro další příjemná setkání.
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Ve středu 6. června, po ukončení klubové soutěže v Bowlingu, nás pozval

plukovník v. v. Ing. Ladislav Skoták,
který. 29. května 2012. oslavil své 80. výročí narozenin.

V úvodu předseda KVD, pplk. v. v. ing. J. Štourač, přál oslavenci hodně štěstí, zdraví, mnoho
úspěchů v životě, samé příjemné zážitky do dalších roků a předal ozdobné textové přání. Fr. Soldán
předal společný klubový dárek, dle přání oslavence, ozdobný hrnek. Jistě si jej oslavenec uloží do své
velké sbírky hrnků. S přáním a drobnými dárky přicházeli i ostatní.
Po přípitku na štěstí, zdraví pro mnoho dalších roků, oslavenec přál dobrou chuť k obědu a příjemné zažívání při kávě, zákuscích, které připravila pani Anděla Nejedlá.
Rozmlouvali jsme o zážitcích z klubových vycházek, zájezdů a možnostech dalších akcí. Že se
velmi rádi scházíme na vycházkách a různých nám možných sportovních činnostech.
V závěru oslavy jsme poděkovali za výborné, chutné pohoštění a rozloučili se s přáním, hodně
štěstí, zdraví do mnoha dalších let.
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2. července v 10 hod. jsme se sešli u pomníku bojovníka od Zborova, společně ČSOL a s občany
města Blanska k uctění památky vojáků této bitvy.
Za zvuku chorálu „ Hoši od Zborova“, byly položené kytice k pomníku, pak zazněly hymny česká i
slovenská a starosta pan Ing. L. Toufar v zahajovacím projevu všechny srdečně přivítal na tomto pietním
aktu a krátce upozornil na význam této bitvy pro vznik Československa.
Slavnostní projev přednesl bratr Páral, který se zaměřil na historická fakta této bitvy a vyzdvihl hrdinství českých legionářů při této bitvě. Dále také ocenil význam čs. legií pro vznik Československa a také
vznik československé armády.
V závěru pan starosta Ing. L. Toufar ukončil oslavu, poděkoval za účast, všem přál hodně štěstí a
pevné zdraví.
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Čtvrteční dopoledne 19. července 2012., v 10 hodin jsme se sešli ke klubové soutěži
v Bowlingu, umožněnou ředitelem KVV Brno. Škoda, že se nemohl účastnit nám přidělený pracovník
pan prap. Roman Jančiar, pro jeho náhlé onemocnění.
Stálý řídící soutěží v Bowlingu pan František Soldán, zahájil rozdělením účastníků po šesti na
dráhu, ženy, muži a mládež. Nastalo zdravé sportovní soutěžení s povzbuzováním zvláště od nehrajících,
paní M. Jurčíkové, E. Fialové, D. Sedlákové a pánů F. Komárka, A. Baslera a K. Čecha, kteří nemohou
soutěžit ze důvodů zdravotních.
Na připravené Diplomy, které přivezl předseda KVD, pan František Komárek zaznamenal výsledky, pořadí a předseda společného klubu Jaroslav Štourač je předal třem nejlepším v každé kategorii, za
potlesku ostatních.
Umístnění:Soutěž

proběhla sportovně ke spokojenosti všech přítomných. Po společném obědě se rozloučili
s přáním štěstí, hlavně zdraví, aby se všichni stále scházeli nejen u soutěží v bowlingu.

Vítězové soutěže mužů a žen
ženy:
1. Mirka Štouračová 371 bodů
2. Blanka Baslerová 351 bodů
3, Anděla Nejedlá 331 bodů

muži:
1. František Soldán 438 bodů
2. Václav Švec 420 bodů
3. Zdeněk Sedlák 399 bodů

mládež:
1. Roman Štourač 376 bodů
2. Tereza Štouračová 282 bodů
3. Monika Šenková 257 bodů
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Ve čtvrtek 16. srpna 2012., po ukončení klubového soutěžního dopoledne v Bowlingu,

plukovník v. v. Alois Basler,
kterému 12. srpen 2012., je dnem 80. výročí narození, pozval nás ke společné oslavě.
V úvodu nás přivítal a poděkoval za přijmutí pozvání s přáním příjemného pobavení.
Předseda KVD pplk. v. v. Ing. J. Štourač, přál oslavenci hodně štěstí, zdraví a vše nejlepší do
mnoha dalších roků příjemného života a předal dárek za společný klub. Následovali ostatní s přáním a
drobnými dárky. Po všemi projevené gratulaci a přípitku na zdraví, zasedli jsme ke stolu slavnostního obědu.
Při kávě, koláčích a zákuscích, které pekla obětavá pani Andělka Nejedlá, vydrželi jsme
v delším odpoledním posezení s vyprávěním různých zážitků ze života v době služby, o propuštění
s následným omezením ve volbě nového zaměstnání a také o současných ve společném KVD, kde byl
také několik roků dobrým předsedou.
Postupně jsme se s oslavencem loučili, poděkovali za výborné pohoštění s přáním hodně štěstí,
zdraví do dalších let, abychom se všichni stále v pohodě scházeli.
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Členové územní organizace vojenského sdružení rehabilitovaných se schází v úterý 4. září
2012., o 13 hodině k členskému jednání podle usnesení z výroční schůze konané 27. března 2012.
Jednání bylo přítomno 7. členů a 3. omluveni pro vážná onemocnění. V úvodu předseda
všechny přivítal, minutou ticha a povstáním při čtení jmen uctili památku těch, kteří se tohoto dne
nedožili. Přednesl krátký referát o činnosti organizace s návrhem pokračovat v činnosti ÚzO VSR
v Blansku. Také seznámil se stavem hospodaření a návrhem usnesení. Následovala diskuse, po které
byla schválena tříčlenná rada a usnesení, ve kterém bylo mimo jiné schváleno, že organizace nadále
pokračuje v činnosti dle Stanov VSR. Členové budou také členy společného KVD v Blansku, zapojovat
se do činnosti podle jejich schopností a zájmu.
Na závěr jednání staronový předseda pplk. v. v. Karel Kopecký, poděkoval za účast a přál
všem hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho životní síly.
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V tomto ročníku bylo pozváno několik klubů. Čtvrteční dopoledne před 10 hodinou 20. září
2012., se setkávají v sále Restaurace BOWLING Blansko, soutěžící, organizátoři z klubu Blanska, kteří
radostně vítají příchozí členy klubů z Vyškova, Bučovic a Brna. Brněnští se meziklubové soutěže účastní
poprvé.
Turnaj zahájil předseda Ing. J. Štourač a znovu všechny soutěžící přivítal. Pozvedl pohár pro
nejlepšího soutěžícího, dar KR VSR Brno a přál všem příjemné zážitky v soutěži, hlavně hodně bodů.
Předal slovo řídícímu panu F. Soldánovi, který upřesnil průběh soutěže a způsob hodnocení.
Zavládla zábavná soutěživá nálada po celou dobu turnaje, s občerstvením připraveném na stolech.
Hodnocení proběhlo po obědě v sousední budově Restaurace Sýpka.
Pohár nejlepšího hráče získal F.

Soldán s celkovým počtem 152 bodů

Ženy:
1.
2.
3.
4.
5.

Muři:
M. Komárková
B. Baslerová
M. Štouračová
A. Zachovalová
E. Ševčíková

127
109
100
98
94

1.

F. Soldán

2.

K. Kopecký

3.

I. Straka

4.

O. Jurčík

5.

L. Nikl

152
137
131
128
127

Dručstva:
1.
2345-

muži Blansko
muží Bučovice
ženy Blansko
muži Vyškov
smíšené Vyškov

Dvojice ženy:
1.
2.
3.
4.
5.

Komárková, Štouračová
Baslerová, Nejedlá
Zachovalová, Ševčíková
Straková, Hanáková
Pavlíková, Štrajtová

516
445
426
380
357

Dvojice muži:
227
199
192
162
154

1.
2.
3.
4.
5.

Soldán, Švec
Straka, Hanák
Jurčík, Sedlák
Kopecký, Štourač
Bartoník, Vítek

273
246
243
218
203

Po pochvalném vyjádření o úspěšném a příjemném uspořádání turnaje, vedoucích z Vyškova,
Bučovic, předseda z Blanska přál hlavně hodně štěstí, zdraví, abychom se za rok znovu setkali při turnaji.
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Ve čtvrtek 18. října 2012., po ukončení klubové soutěže
v Bowlingu pozvala všechny soutěžící

pani Miroslava Štouračová,
která 16. října oslavila své 65. výročí, ke společné oslavě.
V úvodu její manžel, předseda klubu pplk. Ing. Jaroslav Štourač, přál hodně štěstí, zdraví, samé
příjemné zážitky do dalších roků života a předal společný dárek za klub. Následovali ostatní s přáním i
drobnými dárky. Přání stvrdili přípitkem a zasedli ke společnému slavnostnímu obědu.
Při kávě a zákuscích rozmlouvali o zážitcích ze zaměstnání v armádě, také o současném životě.
Hlavně o plánech na pořádání dalších klubových akcí. Nevyhnuli se vzájemným informacím o pěstování
rostlin na zahrádkách a dalším životním zkušenostem.
Neradi se loučili, poděkovali za výborné, chutné pohoštění s přáním hlavně mnoho štěstí, zdraví
pro dlouhý, šťastný život.
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V pondělí 22. října 2012., toto zábavné vystoupení uvedených umělců se
konalo o půl osmé v Dělnickém domě Blansko. KVV Brno zajistilo pro několik zájemců vstupenky.
Přišli do hlediště sálu mezi prvními návštěvníky, které bylo velmi rychle
zaplněno, neboť vše bylo výborně připravené pro zaujmutí míst.
Program těchto dvou umělců doprovázený zvukovou kulisou z magnetofonu,
byl módně zábavný a často odměňován potleskem za jejich umělecké výkony. Zvláště za časté a zábavné převleky, které vyžadovaly určitou zručnost a rychlost těchto
dvou účinkujících.
Celý program vystoupení umělců, byl v závěru odměněn znovu potleskem,
než se návštěvníci začali rozjíždět různými dopravními prostředky domů.
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Členové naší ÚzO VSR společného KVD s občany města a okolí sešli se v tento významný den u radnice v neděli před desátou 28. října 2012. Ředitelství KVV Brno vyslalo zástupce pana mjr. Ing. Kince.
Tato účast zástupce KVV Brno, velmi přispěla k významu a důstojnosti této vzpomínkové
oslavy v Blansku.
Za zvuků slavnostního pochodu přišli k pomníku, kde čestnou stráž drželi pověřeni
členové organizace Junáka Blansko, starosta města spolu se zástupci ÚzO VSR, ČSOL,
ČSBS, KVV Brno vzdali čest a položili kytice květů. Zazněla státní hymna.
Pan Ing. L. Toufar přednesl slavnostní projev, ve kterém rozvedl zásluhy, význam bojovníků 1. světové války a jednotlivých osobností státu, občanů na vzniku samostatného československého státu.
Při koncertování Dechové hudby Blansko, účastníci rozmlouvali o dalších oslavách
významných dnů státu a loučili se přáním hlavně hodně štěstí a zdraví, aby mohli v dalších
letech se stále setkávat.

2012

Časné úterní ráno 4. prosince, se vypravila skupinka devíti odvážných soutěžících osobními auty, pana
Ing. Komárka a Ing. Štourače, na základě pozvání KVV Brno prostřednictvím organizátorů KVD Bučovice před
devátou přijeli ke sportovnímu zařízení restaurace Hájek.
Zde je srdečně vítali organizátoři. Po prezentaci a krátké informaci o průběhu soutěže Josefem Ševčíkem
a Boženou Strakovou, promluvil zástupce KVV Brno pan J. Vojtěšek, který upozornil na nutné úkony pro potřeby
KVV a předal slovo delegátovi konference válečných veteránů panu Ivo Strakovi, který promluvil o dojmech
z průběhu jednání.
Ihned se rozběhla soutěž, bedlivě sledována všemi soutěžícími posilujícími se připravenými dobrotami
na stolech. Jak je vidět na snímcích našeho soutěžícího obětavého fotografa amatéra K. Kopeckého. Během výborného obědu, komise vyhodnotila výsledky hodů.
Přichází Mikuláš s doprovodem, který při závěrečném vyhodnocení předává odměny za výkony.
První místo s počtem 126 bodů obsadil F. Soldán. Stejný počet bodů 98 měl J. Štourač a F. Komárek, to stačilo na 6 místo. Ženy: Komárková 108 – 4 místo, B. Baslerová 99 – 8 místo, Štouračová 95 – 9 místo.
Ostatním se tak nedařilo. Každý vedoucí soutěžního KVD obdržel balíček dobrot a všichni ostatní si mohli vybrat
drobný dárek jako cenu útěchy. Loučili se s přáním hodně štěstí a hlavně zdraví pro další setkání.

2012

Nedělní slunečné dopoledne před jedenáctou hodinou scházíme se před radnicí se
zástupcem starosty a účastníky z ÚzO VSR, ČSOL, ČSBS Blansko, spolehlivý a obětavý
ředitel KSMB pan J. Jeřábek zajišťuje ozvučení.
Za zvuků slavnostního pochodu přichází k památníku obětí první světové války,
kde položili kytice a vdali čest. Zazněla státní hymna, pan pplk. v. v. K. Kopecký, přivítal
účastníky této vzpomínkové oslavy a předal slovo panu npor. v. v. J. Tomešovi, účastníku
2. světové války.
Ten ve svém projevu připomněl význam, hrdinství, zásluhy všech bojovníků ve válkách a zvláště v bitvě o Duklu. Také se zmínil o bojovnících, kteří mu pomáhali v době
jeho onemocnění.
V závěru vzpomínkové oslavy K. Kopecký poděkoval za účast a přál všem občanům mnoho příjemných zážitků na současně probíhající svatomartinské oslavě
v zámeckém parku.

2012

Čtvrteční ráno 22. listopadu odjíždí trojice zástupců společného klubu vlakem do
Brna, panové Ing. Komárek, Kopecký a Korabečný. Každý jiným vyhovujícím vlakovým
spojem tak, aby byli na starém autobusovém nádraží v 7 hodin. Setkávají se zde
s účastníky střelecké soutěže z dalších klubů. Vítá je předseda KR VSR Brno pan Ing.
V. Horák.
Společně pak odjíždí do Znojma. Počasí se mnění z počátku je sice trochu mlhavé
postupně k místu konání se zlepšuje, jak je vidět okénky mikrobusu. Na střelnici Prosiměřice je vítá plk. v. v. F. Kozák a organizátoři z ÚzO VSR Znojmo. Po zahájení
a informacích o průběhu soutěže je možné ve vyčkávající místnosti se občerstvit a zahřát výbornou polévkou, kávou nebo čajem.
Po odstřílení přímo ve vyčkávající místnosti bylo provedeno vyhodnocení střelecké soutěže. Naše družstvo se umístilo na třetím místě, letos se nám tak nedařilo,
stárneme. V kategorii nad 60 let hodnocen na třetím místě Ing. F. Komárek a cenu pro
nejstaršího soutěžícího získal J. Korabečný.
Trochu zklamáni nad našimi výsledky střelby a zvláštním v závěru přístupem
organizátorů jsme se vraceli po nezvyklém ukončení a rozloučení mikrobusem do Brna
a dále vlaky domů.

2012

Již je zde poslední bowlingové utkání roku, středa 13. prosince roku 2012. Stálá
skupina členů společného KVD se schází jako vždy před desátou hodinou v Restauraci
BOWLING, k tomuto zápolení.
Přesně v deset hodin na několika drahách se vhozené koule kutálí k cíli, stojícím
kuželkám. Nastává zdravé, slušné zápolení o sražení nejvíce kuželek. Nedaří se však
při každém hodu, to nevede k poklesu snahy v dalším hodu být lepší.
Z KVV Brno přijel pan Jančiár, přivezl dárky MO ČR k předání oslavencům roku
2012 a požádal předsedu společného KVD Blansko pana pplk. v. v. Ing. J. Štourače o
předání dárků.
Poslední soutěžní dopoledne roku 2012. Skončilo a všichni zasedli ke společnému slavnostnímu obědu. Nejdříve přípitek na úspěšný konec roku 2012 a hodně štěstí,
zdraví, mnoho úspěchů v příštím roce a dobré chutnání. Po obědě předseda předal přítomným oslavencům roku dárky a nepřítomným je odešleme poštou. Společně s F. Soldánem předali diplomy a ceny nejlepším v celoroční soutěži.
Umístění v celoroční soutěži:
muži:
1
2
3

F. Soldán
V. Švec
Z. Sedlák

ženy:
7332 bodů
5800 bodů
5540 bodů

1
2
3

M. Štouračová
V. Kopecká
B. Baslerová

5606 bodů
5424 bodů
5224 bodů

