Prezentace kandidátů
2.ČS VSR AČR
Kandidát na člena P.VSR:
Plk.ing.Karel Nedvídek
Ročník 1930, důstojníkem od r.1953–vel.tank.roty, důst.oper.odd.tp, po absolvování VA
ZVTV tp, důst.tech.odd.td., ZVTV tdb. V r.1970 postaven mimo službu, po propuštění v r.
1971 z pol. důvodů, nastoupil do ČSAD jako řidič. 13 let zaměstnán v závodě Favorit
Rokycany, od r.1985 do starobního důchodu v r.1990 pracoval v Pivovaru Velké Popovice.
V r.1991 rehabilitován, zažádal o reaktivaci s možností podílet se na odsunu sov. vojsk.
O tuto práci MO nemělo zájem, tak svou žádost zrušil. Od r. 1989 se stal členem SVO
V Praze a zúčastňoval se jejich akcí. Později jako člen VSR v ÚzO Praha3, od r. 2000 jako
předseda se zúčastňoval CK VSR. Na 10.CK zvolen za člena komise, v dalších letech
nastoupil jako náhradník po zesnulém členu do funkce člena ÚR, po rezignaci tajemníka
VL.Horáka, konával tuto funkci do 13.CK. V tomto roce odmítl nabízené funkce a do
současné doby zastává funkci předsedy ÚzO Praha 1,2,3,9.
Pplk. Pertr Mrázek

Ročník 1946, důstojníkem od roku 1967 jako technik radiolokátoru PVOS později
Odborný náčelník radiotechnického praporu. Po propuštění z armády z politických důvodů
roce 1976 pracoval v různých, nejprve dělnických, pak administrativních funkcích. Uspěl
absolvovat vzdělání v oboru patentových práv a až do roku 1990 se v tomto oboru mohl
uplatnit. Po rehabilitaci jako reaktivovaný důstojník sloužil na Posádkovém velitelství
Praha až do odchodu do důchodu. Do dovršení 70 let věku byl zaměstnán jako pracující
Důchodce. Je členem ÚzO VSR Prahy 6. Na 1.ČS VSR 2016 byl zvolen do Předsednictva VSR
a v současné době zastává funkci zastupujícího předsedy VSR.

Plk.ing. Jan Kabát

Ročník 1936, čtyřletou střední školu absolvoval jako žák Vojenského výchovného střediska
Leteckých mechaniků a následně Letecké technické učiliště a do roku 1959 byl technikem
stíhacího pluku. Po absolvování VA oboru let.elelktronika, vykonával do rok 1968 funkce
inženýra stih.pluku, a téhož roku jmenován asistentem na katedře spojení VA Brno. Záhy
zapůjčen MZO a odeslán do Egypta jako civilní expert vyučovat na vojenské škola v Kahiře
(antény a šíření rad.vln.) Na základě prověrky 1971 bylo jeho zahraniční působení zrušeno,
Následovalo vyloučení z KSČ, převeden zpět na VA jako zadržená osoba až do roku 1975,
kdy byl z armády propuštěn. Po propuštění byl 12 let zaměstnán v Českých radiokomunikacích a dva roky v Tesle Hloubětín. Po rehabilitaci v r. 1991 založil a.s. Kabelová televize a
a tuto firmu jako ředitel vedl do roku 2001. V ÚzO Plzeň pracoval nejprve jako místopředseda , od roku 2006 jako její předseda. V r. 2016 byl 1.ČS VSR 2016 zvolen členem P.VSR .

plk.Mgr. Josef Pulík

Ročník 1936, absolvent VU. V r.1958 se stal důstojníkem v oboru technik dělostřel.techniky
PVOS. Službu v armádě končil jako náčelník technických opraven útvaru. V r. 1971, kdy byl
z politických důvodů z armády propuštěn, byl nucen nastoupit zaměstnání v dělnických
profesích u fy Sklounion. Při tomto zaměstnání pokračoval ve studiu na Pedagogickém
institutu, které zakončil obhajobou a obdržel tit. Mgr. Po rehabilitaci v r.1991 odmítl reaktivaci a pokračoval v civilním zaměstnání do starobního důchodu. Ve VSR zastává funkci
předsedy ÚzO ( 20 let), 10 roků zastává funkci předsedy Krajské rady. Na 9. CK VSR zvolen
členem ÚR VSR a jejím členem byl až do 13-CK VSR. V těchto funkcích velmi aktivně
pracoval a prosazoval odškodnění rehabilitovaných na všech úrovních ( od ministrů až po
prezidenta). Josef Pulík je držitelem několika státních vyznamenání za odbojovou činnost
v posledních letech 2.sv.války na území Slovenska. ( narozen na Slovensku a Jako desetiletý
chlapec působil v partyzánském hnutí. )

pplk. Vladimír Hryzbyl Ročník 1937, důstojníkem po absolvování VU soj. V r.1968, službu konal u let. spoj. brigády
Po propuštění z armády byl zaměstnán u OPBH . Po rehabilitací reaktivován. Od r.1997 voj.
důchodcem. Je členem ÚzO Praha 1,2,3,9.

Plk. Otakar Pospíšil

je ročník 1932. Vojenskou službu konal v leteckých posádkách Hradec Králové, Pardubice,
Košice, Poprad. Liptovský Mikuláš a Brno. V roce 1968 se aktivně postavil na odpor okupační
sovětské armádě, obviněn za podrývání morálky sovětských vojsk a gen. Ivaněnkem
odsouzen k trestu smrti zastřelením. Tato episoda jeho života popsána v 2.díle brožury
„Vojáci, kteří neztratili čest“ a v TV šotu „Svědkové srpnové noci“ ( ke shlédnutí na PC)

Plk.ing. Ladislav Procházka ročník 1933, vojenským pilotem se stal po ukončení VU jako poručík 28.bit.let.pluku
v r. 1953. Po čtyřech letech služby výkonného pilota byl v r. 1957 z armády propuštěn
z kádrových důvodů. ( nebyl členem KSČ, otec ruský legionář).Po propuštění jeden rok
pracoval na šachtě a dále v dělnických profesích. Protože ještě před nástupem na vojnu
absolvoval gymnasium,a také roky strávené v dělnickém povolání mu umožnily pokračovat
ve svém vzdělání na vysoké škole stavební, kterou zakončil získáním titulem stavební
inženýr v r.1970. V tomto oboru pracoval až do odchodu do důchodu. Po roce1989 nebyl
reaktivován. V r.1991 rehabilitován. Jako člen VSR aktivně pracuje v ÚzO Brno, lustrační
osvědčení vydáno MV ( min.Jan Ruml) . Kandidátem na člena PVSR navržen ÚzO Brno.
Plk.ing. Zbyněk Čeřovský je ročník 1931, po absolvování gymnasia, VU a VA se stal vojákem z povolání, prodělal
pilotní výcvik a nastoupil službu na velitelství letectva V Praze. Ve službě pokračoval
v několika leteckých posádkách , naposled v Hradci Králové ve funkci zást. velitele letiště.
Tam ho zastihla okupace republiky vojsky pěti států, Pro nesouhlas s okupací byl zbaven
Funkce, degradován a propuštěn z armády. Za podpis na Chartě 77 by uvězněn poprvé,
v roce 1981 podruhé za rozvracení republiky . V r.1983 po odpykání trestu v rámci Asanace
opouští republiku. Do vlasti se vrací v r. 1990. Tehdy byl rehabilitován, byla nu navrácena
hodnost a vyznamenání a jmenován do funkce Ředitel věznice Praha –Pankrác. Od roku 1993
vojenským důchodcem. Jako člen VSR navržen ÚzO Zlín kandidátem na člena PVSR
a na 1. ČS VSR 2016 zvolen předsedou VSR.

