
Vážení kolegové, dámy a pánové, 

 

Úvodem mi dovolte pozdravit Vaše dnešní shromáždění od našeho Klubu výsadkových 

veteránů při 44. lehkém motorizovaném praporu brigádního generála Josefa ERETA. 

 

Náš klub v letošním roce naplno rozvinul svoji činnost a doplnil svoje řady o další nové členy. 

K dnešnímu dni je nás už sedmdesát a další členové stále přibývají. 

 

Účastnili jsme se několika střeleckých soutěží a při mezinárodní soutěži v Jindřichově Hradci 

pořádané Klubem Důstojníků a Praporčíků v záloze,  jsme se podíleli i na pořadatelské 

činnosti. Námi dosažené soutěžní výsledky zatím nepřesahují průměr, ale daří se nám zapojit 

stále více členů, kteří si obnovují  dříve získané střelecké návyky. 

 

V uplynulém roce jsme se zúčastnili několika vzpomínkových akcí zaměřených na 

prohlubování historického povědomí naší veřejnosti a zejména  mladé generace našich 

profesionálních vojáků. V rámci této činnosti byly uskutečněny  besedy, které se staly  

oblíbeným setkáváním nad zajímavou  historií našich výsadkových jednotek. Lze říci, že 

v těchto aktivitách budeme pokračovat i v budoucnu protože se osvědčily. 

 

Nejvýznamnějším počinem letošního roku se stala aktivita rozvinutá kolem památky Jana 

Kubiše a jeho rodného domu v moravské obci Dolní Vilémovice. Náš klub a příslušníci 

útvaru se účastnili pietního pochodu, který byl uspořádán  20. října. Byl zároveň připomínkou 

obětí odboje v této oblasti, kde byla za pomoc a spolupráci s para skupinami umučena řada 

občanů naší vlasti. Překvapila nás neobyčejná účast mladých vojáků – profesionálů AČR. 

Vždyť pochodovalo na 680 převážně mladých lidí a startovné jehož větší část byla převedena 

do fondu na opravu rodného domku činilo 650 korun. Svědčí to jistě o vztahu armády 

k historii odboje. 

 

V aktivitě ve prospěch dokončení muzea Jana Kubiše budeme nadále pokračovat. Ve 

spolupráci s naším útvarem uspořádáme sbírku jejíž výtěžek bude věnován na konto, které je 

pro tuto možnost zřízeno. Při této příležitosti bychom rádi vyzvali i Vaše kluby, aby se k tomu 

rovněž přidali. Dále se připravujeme na  instalaci výstavy  k 70. výročí provedení atentátu pod 

názvem „ Někomu život, někomu smrt „ v našem muzeu Jindřichohradecka. Akci chceme 

doprovodit i přednáškou pořádanou pro občanskou veřejnost a zejména školní mládež. 

 

V budoucnu bychom rádi uspořádali spolu s naším útvarem přátelské sportovní setkání našich 

veteránských klubů v krásném prostředí Jindřichova Hradce. Bohužel budeme musit 

následující rok v tomto smyslu ještě  oželet, protože náš útvar v roce 2013 bude obsazovat dvě 

etapy zahraniční mise v Afghánistánu. Proto se soustředíme alespoň na spolu pořadatelství 

posádkového plesu a pořadatelské zabezpečení XIV. ročníku mezinárodní střelecké soutěže 

KDPz. 

 

V plánech na příští rok máme zahrnuty všechny letošní úspěšné akce. Chceme 

prostřednictvím vzájemného propojení, umožnit účast i členům dalších klubů. 

 

  Přejeme Vám všem našim kolegům  ve slovenských i českých klubech, aby s jim práce 

dařila a přinášela jim uspokojení z přátelského setkávání a také  soutěžení. Do nového roku i 

nadcházejících Vánočních svátků všem hodně zdraví, klidu a spokojenosti a „ modré nebe nad 

hlavou „. 


