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Celostátní setkání Jihomoravských pohraničníků Znojmo, 

dne 24.7.2021. 

 

Celostátní setkání se uskutečnilo v Kulturním domě „U KLOKANA“ ve Znojmě-Oblekovicích 

   

Kulturní dům „U Klokana“ Oblekovice-Znojmo 
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Těsně před zahájením zazněl signál POZOR! -upozornění účastníků, na začátek programu. 

Zahájení setkání k 70. výročí PS – 13.15 hodin 

Zazněl-Husitský chorál-hymna KČP a Československá národní hymna. 

 

 

Husitský chorál, Československá národní hymna. Pohled na předsednický stůl sál. 

Donesení praporů a vlajek:  

1. prapor Jm KR KČP – svob. Ladislav NEKVAPIL  

2. vlajka SR- kpt. Eduard NIEDOBA 

3. vlajka ČR-mjr. Valtr LYČKA 

4. Prapor Společnosti Ludvíka Svobody-npor. Jiří HODBOĎ 

5. Prapor převzal zástupce Jm KR KČP přítel Jan KORBEL 

 

Donesení praporů, státních vlajek a převzetí praporu Jm KR KČP 
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Po předání praporu Jm KR KČP byly státní vlajky ČR, SR a ostatní prapory uloženy na předem určená místa a účastníci 

zaujali svá místa v sále. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Přítomné oslovil přítel Miroslav VLAŠÍN. 

 

 

 

Pohled na hosty-předsednický stůl  

 

Vážení účastníci setkání, 

nyní nám přednese báseň s pohraničnickou tématikou – přítelkyně JUDr. Marta STRUŠKOVÁ 
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Zazněla znělka-Nedělní chvilka poezie 

Báseň Hraničářská, - přednesla JUDr. Marta STRUŠKOVÁ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                           JUDr. Marta Strušková 

 

Opětovně zazněla znělka-Nedělní chvilka poezie 

Po znělce přítel Miroslav VLAŠÍN poděkoval přítelkyni JUDr. Martě STRUŠKOVÉ, za přednesení básně „Hraničářská“ 

Poté oznámil přítomným, že dalším průběhem slavnostního setkání byl pověřen 

Veterán PS a Policie ČR, člen OR KČP ve Znojmě a Městské KČP Jemnice, plk. v.v. Rudolf Zbín, Ph.D.  

a předal mu slovo. 

Děkuji místopředsedovi NR KČP, předsedovi Jm KR KČP a předsedovi OV KSČM ve Znojmě,  

příteli Miroslavovi VLAŠÍNOVI, hlavnímu pořadateli a organizátorovi dnešního setkání, za předání slova:  

 

Přítel Rudolf ZBÍN,-převzal další řízení setkání 
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Pohled na účastníky setkání 

Vážené přítelkyně, přátelé, dámy a pánové, soudružky a soudruzi, 

dovolte mi, abych Vás, z pověření vedení Jihomoravské Krajské rady KČP, Sekce ochránců státních hranic a OR KČP ve 

Znojmě 

všechny, co nejsrdečněji přivítal, na dnešním celostátním setkání bývalých jihomoravských pohraničníků, u příležitosti 

70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic.  

Chtěli bychom přivítat všechny Vás bývalé pohraničníky vojenské základní služby, z povolání a Vaše rodinné 

příslušníky,  

-členy, příznivce a sympatizanty KČP,  

-Společnosti Ludvíka Svobody,  

-Levicového klubu žen,  

-Komunistické strany Čech a Moravy,  

-Českého svazu bojovníků za svobodu, 

ale i všechny zástupce dalších zúčastněných společenských organizací.  

Dovolte mi abych mezi námi přivítal vzácné hosty:    

1. Předsedu NR KČP, - mjr. JUDr. Gustava JANÁČKA, 

2. I. místopředsedu NR KČP – veterána SNB a P ČR- npor. Jaroslava HUDCE, 

3. Místopředsedkyni NR KČP, přítelkyni Marii HANISCHOVOU, která také zastupuje OR KČP Most 

4. předsedu SMEČ-skupina memoriam činností při NR KČP, -pohraničníka voj. Miloše ZAHRADNÍKA, 

5. Delegaci Středočeské KR KČP, na čele s přítelem Františkem KOVÁŘEM, 

6. Chtěl bych omluvit účast plk. Ing. Miloše ŠÁDKA, syna našeho generála, ze zdravotních důvodů., 

7. Ze stejného důvodu předsedu Pražské KČP, Věrni zůstaneme-plk. doc. PhDr. Miloslava ADAMCE, CSc. 

8. Dále bych chtěl přivítat delegaci Jm KR KČP Brno na čele s JUDr. Janem KUXEM a přítelem Janem KORBELEM, 

předsedou OR KČP 

       Brno-město. 

9. Delegací OR KČP a 4. b PS Znojmo, na čele s předsedou- mjr. Mgr. Viktorem JAKUBEM,    

       místopředsedou RSDr. Antonínem RYCHLÍKEM a pplk. Svatomírem POKORNÝM.  

10. Delegaci Mě KČP Jemnice na čele s předsedou-pplk. Jánem LAJDOU a čestným předsedou,  

Veteránem PS-mjr. Zdeňkem ROLÍNKEM,  
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11. poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Jihomoravský kraj,      

doc. PhDr. Miroslava GREBENÍČKA, CSc., a Mgr. Iva POJEZNÉHO, 

12. Zástupkyni levicového klubu žen-přítelkyni Janu BIELOVOU, 

13. Vedoucího delegace 11. b PS Bratislava, - pplk. Viléma KOUPÉHO, 

14. Zástupce českého svazu bojovníků za svobodu za Znojmo- rtn. Václava ALEXU 

       a Břeclav, kpt. Mgr. Václava VAŇKA, 

15. Delegaci OR KČP Břeclav, na čele s místopředsedkyni-JUDr. Martu STRUŠKOVOU. Předseda pplk. JUDr. 

Jaroslav BAŤKA svou účast omluvil ze zdravotních důvodů. Všechny moc pozdravuje.   

16. předsedkyni OR KČP Hodonín-přítelkyni Mgr. Lenku INGROVOU, Dis., 

17. Předsedu OR KČP Vyškov: přítele Bc. Filipa ZACHARIÁŠE, 

18. Zástupce 7. b PS Sušice a předsedu Mě KČP Horní Planá mjr. Štefana BIDELNICU,  

19. Delegaci Jihočeské KR KČP, a 15. b PS České Budějovice, na čele s členem Jč KR KČP, předsedou Mě KČP Nová 

Bystřice – mjr. Josefem PETRÁSKEM, a zástupci z Českých Budějovic., Třeboně, Nových Hradů a Slavonic. 

20. Zástupce 5. b PS Cheb, -pplk. Karla NĚMCE, přímého účastníka při únosu autobusu v roce 1978, bratry 

Barešovými.   

21. Vedoucího delegace KR KČP a Sekce OSH Moravskoslezského kraje, místopředsedu, 

       svob. Ladislava NEKVAPILA, - předseda svob. Jan GARA se omluvil z rodinných důvodů, 

22. Předsedu OV KSČM Břeclav, - mjr. JUDr. Stanislava ŠPRTELA,23.  Delegaci KČP Zlínského kraje, -na čele s  

        předsedou přítelem Zdeňkem VEJPUSTKEM. Místopředseda pplk. JUDr. Stanislav RAFAJ mne včera pověřil,  

        abych Vás všechny moc pozdravoval, nemůže se zúčastnit ze zdravotních důvodů. 

23. Majitele muzea PS v Osičanech- čet. Františka Kotka a jeho dceru Marcelku Brezániovou, 

24. Zástupce OR KČP Příbram, nadporučíka Miroslava MARŠÁLKA, chtěl bych mu z tohoto místa popřát všechno   

       nejlepší a hodně zdraví, k jeho dnešním narozeninám. 

25. starostu Městyse Jince- kpt. RSDr. Josefa HÁLU,  

26. Zástupce Mě KČP Nymburk, přítele Jiřího CABRNOCHA, 

27. Zástupce a příznivce KČP Havlíčkův Brod, na čele s kpt. Milanem RADOŠEM a přítelem Miloslavem ČERMÁKEM 

       s rodinou,  

Z dnešního setkání se omluvila řada dalších zástupců, a to jak ze zdravotních důvodů, tak vážných rodinných události. 

Všichni nás, ale pozdravují a přejí úspěšný průběh našeho setkání. 

- plk. Ing. Miloš ŠÁDEK, syn našeho bývalého velitele PS 

- Předseda Společnosti Ludvíka Svobodu ve Znojmě- RSDr. Oldřich KUKLA 

- plk. doc. PhDr. Ladislav ADAMEC, CSc. předseda Pražské KČP „Věrni zůstaneme,“ bývalý proděkan VŠ SNB 

Holešov a náčelník VŠ SNB Bratislava. 

- plk. Ing. Zdeněk TRIPPÉ-předseda OR KČP Tábor  

- pplk. JUDr. Stanislav RAFAJ-místopředseda KČP Zlínského kraje a zástupci z Holešova 

- pplk. JUDr. Jaroslav BAŤKA-předseda OR KČP Břeclav, 

- pplk. JUDr. František ZÁHORA-bývalý velitel 9. b PS Domažlice 

- svob. GARA-předseda KČP Moravskoslezského kraje a Sekce OSH Ostrava 

- přítelkyně Jana KOZÁKOVÁ-předsedkyně Jč KR KČP 

- Správce 4. b PS Znojmo na stránkách Facebooku-mjr. PS Vladimíra Láníka. 



 

7 
 

Chtěl bych přivítat i Vás všechny další hosty z celé České republiky i ze Slovenska, 

Naše setkání pozdravila řada organizací, klubů, veteránů PS a členů KČP z celé ČR, ale také ze Středního a Východního 

Slovenska, přátelé Pohraničních vojsk Ruské federace a našich přátel, bývalých příslušníků pohraničních vojsk NDR. 

Byl jsem m.j. pověřen od našich přátel z Německa předat Vám, účastníkům dnešního setkání pozdrav. 

 

Pozdrav od pplk. Egona HAMMERSCHMIDTA 

 

pplk. Egon Hammerschmidt  

 

Originál dopisu 

Cituji: -překlad                                        

Sonneberg, 24. července 2021 



 

8 
 

Drazí přátelé, pohraničníci, členové klubu českého pohraničí, 

můj příteli plukovníku Rudolfe Zbíne, Ph.D. 

na Vašem setkání bývalých pohraničníků 4. pohraniční brigády Znojmo dne 24. července 2021 

Vám přejeme mnoho úspěchů a zdárný průběh schůzky. K 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic 

přijměte naše vřelé gratulace, pokračující přátelství a dobrou spolupráci v péči a zachování našich společných tradic. 

My, bývalí pohraničníci Pohraniční stráže ČSSR a pohraničních vojsk bývalé NDR, jsme významně přispěli k ochraně 

našich hranic, a tím i k zachování míru! 

Můžeme být na naše společné úspěchy hrdí. 

Zůstaňte zdrávy! 

Podplukovník ve výslužba Egon Hammerschmidt 

Konec citátu.  
 
Vážení přátelé, 

vážíme si účasti všech Vás přítomných a všechny, Vás co nejsrdečněji jménem vedení na dnešním setkání vítáme a 

vyřiďte naše pozdravy i všem vašim kolegům, pohraničníkům, členům KČP a rodinným příslušníkům. 

-----------------------------  

Chtěl bych také z tohoto místa přivítat hudební skupinu „Sousedé,“ na čele s jejich vedoucím- JUDr. Vlastimilem 

POLACHEM, která nám bude hrát k poslechu, v průběhu setkání, ke zpříjemnění nálady. 

 

Hudební skupina „SOUSEDÉ“ 

- !!!Chtěl bych Vám také upozornit, že prvotní zdravotní službu zajišťuje přítelkyně Jana SVOBODOVÁ!!!  

Ženám byl na uvítanou předán karafiát. 
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Vážení přátelé, 

na začátku našeho setkání jsme si vyslechli hymnu KČP-Husitský chorál a Československou národní hymnu. 

Jak jste měly možnost zaznamenat, tak na našem setkání máme přítomny, 

- Prapor Jm KR KČP,  

- Prapor Společnosti Ludvíka Svobody,  

- Prapory Okresních rad KČP ze Znojma, Břeclavi, Hodonína, Vyškova, ale i dalších praporů zúčastněných Krajských 

a Okresních rad KČP, 

 

 

 

Prapory KČP 

 

V průběhu setkání Vám představíme také repliku nové, - bojové zástavy 4. b PS Znojmo. 

 

---------------------------- 

 

S programem  

dnešního setkání jste byli seznámeni pozvánkou předem. Byly provedeny ještě úpravy a doplnění a průběh setkání 

bude o něco delší, než je obvyklé ale, myslíme si, že oslavy 70. výročí dne PS si to plně zaslouží a proto bych Vás chtěl 

požádat o trpělivost a zachování klidu v sále, abychom zajistili zdárný průběh. 

   

Vyhlášení veřejné sbírky. 
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Požádal bych přítele Miroslava VLAŠÍNA, aby se ujal slova.   

 

 

Děkuji příteli Miroslavovi VLAŠÍNOVI za vyhlášení sbírky. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přání jubilantům: 

 

dříve, než přistoupíme k dalšímu bodu dnešního setkání, máme milou povinnost popřát některým našim jubilantům 

k jejich životnímu jubileu. Jmenované bych požádal o předstoupení před předsednický stůl.  

 

- 92. narozeniny nedávno oslavil- mjr. Zdeněk ROLÍNEK 

- 90. plk. PS doc. PhDr. Miloslav ADAMEC, CSc., - požádal bych o převzetí PL, přítele Miloše ZAHRADNÍKA 

- 80. narozeniny-majitel Muzea PS v Osičanech-čet. PS František KOTEK,   

- nprap. PS Miroslav KOLÁČEK,  

-RSDr. Antonín RYCHLÍK 

Požádal bych JUDr. Gustava JANÁČKA a přítele Miroslava VLAŠÍNA, aby předali našim jubilantům pamětní listy. 
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Pamětní listy jubilantů  
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Předání pamětních listů 

Zahrála skladba – „ŽIVIJÓ.“ 

Dovolte mi abych našim jubilantům, co nejsrdečněji poblahopřál, ale nejen jim, ale i Vám všem přítomným v sále i 

Vašim rodinným příslušníkům, přátelům a známým do dalších let popřál pevné zdraví, štěstí a hodně životního elánu.  

------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uctění památky – přítel Miroslav VLAŠÍN 

Vážení přátelé, 

Je již tradicí, že si na našich setkáních připomeneme a uctíme památku některých našich významných osobností. Není 

tomu jinak ani dnes, kdy si připomínáme 70. výročí přijetí zákona o OSH., 

 

Čestné místo u předsednického stolu. 

----------------- 

Na našem předsednickém stole jsme vyčlenili čestné místo pro našeho bývalého prezidenta ČSSR  

armádního generála Ludvíka SVOBODU.  

V letošním roce si připomeneme 126. výročí jeho narození. Dne 20. listopadu 2021 se uskuteční již pravidelné setkání 

k uctění jeho památky v jeho rodné obci Hroznatíně, na které Vás srdečně zveme. 
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Další čestné místo jsme věnovali našemu bývalému veliteli pohraniční stráže, 

gen. por. Ing. Františku ŠÁDKOVI. 

Dne 24. prosince si připomeneme 100. výročí jeho narození. 

Dále bychom chtěli připomenout některé významné osobnosti, kteří sloužili u naši 4. brigády PS Znojmo, ale působili i 

jako funkcionáři našeho Klubu českého pohraniční. 

Mezi ně patří: 

Bývalý velitel brigády- plk. Dr. Bohuslav PLEVÁK, 

pplk. Ladislav STRUŠKA, 

pplk. Zdeněk MACHAČ, 

pplk. Stanislav BRŠLICA, 

pplk. Miloš BARTOŠ, 

nedávno opustil naše řady, - nprap. František MACKA, ale i řada dalších bývalých pohraničníků základní služby a 

z povolání. 

Nedávno opustili naše řady také dva nezapomenutelní kolegové a přátelé 

kpt. Mgr et Mgr. Stanislav KVASNIČKA a 

pplk. JUDr. Miroslav KOVÁŘ, CSc. 

Zvláště bychom, ale chtěli připomenout a uctit památku všem našim bývalým pohraničníkům, kteří ve službě při 

ochraně státních hranic položili svůj život, v rámci celé pohraniční stráže. 

V úseku naší 4. b PS Znojmo položili svůj život: 

Štefan PUGZÍK- 6. r PS Kratochvílova 

Josef MÜLLER- 17. r PS Dyjákovice 

Rudolf NOSEK – 1. r PS Slavonice 

 

ČEST JEJICH VĚČNÉ PAMÁTCE! 

Nikdy nezapomeneme! 

 

Zazněla skladba vojenská večerka a 

Skladba „Pomníčky,“ 

 

tuto krásnou písničku, na počest našim pohraničníkům, kteří položili ve službě k OSH svůj život, složil náš bývalý 

kolega PS-major Viktor OSIČKA. 

------------- 
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Dopis NR KČP  

 

S obsahem dopisu seznámil přítomné předseda OR KČP ve Znojmě- mjr. Mgr. Viktor JAKUB  

 

 

mjr. Mgr. Viktor JAKUB 

Vážení přátelé, 

 je mi velkou ctí, že mohu jménem vedení Národní rady Klubu českého pohraničí na slavnostním setkání 

věnovanému čestné vzpomínce na naše padlé kamarády-pohraničníky vyslovit hlubokou úctu a poděkování padlým 

hrdinům, a všem vám pozůstalým, kteří jejich skon ve službě vlasti uchováváte v paměti. Děkujeme Vám srdečně. 

 V letošním roce si celá naše pohraničnická rodina připomene již 70. výročí od přijetí zákona o ochraně státních 

hranic-vznik Pohraniční stráže. Věřte, že je na co vzpomínat a k čemu se z hrdosti hlásit. Národní rada ve spolupráci s 

krajskými radami KČP připravuje celou řadu společenských aktivit, jež mají tuto pro nás významnou událost 

připomenout.  

 Jsme hrdi na to, že naprostá většina tehdy mladých, dnes zralých mužů, jež v éře studené války, vykonala svoji 

vojenskou povinnost v uniformě Pohraniční stráže, mnohdy v kontaktu s ozbrojeným nepřítelem Československa, 

odmítá nehorázné pomluvy současných zastánců post sametových bludů a požaduje, aby čtyřicetiletí činnosti 

Pohraniční stráže bylo hodnoceno objektivně v kontextu s politikou světových mocností. Využíváme všech dostupných 

prostředků, aby skutečná pravda o životě a službě pohraničníků byla respektována.  

 Vážení přátelé, chci Vás ujistit, že veškerá činnost Klubu českého pohraničí ve všech krajích i na Slovensku se 

nezpronevěří odkazu našich padlých kamarádů, že uděláme vše, aby také při příležitosti 70. výročí od vzniku Pohraniční 

stráže, jejich oběť ve službě vlasti byla s úctou připomenuta. 

Ještě jednou Vám všem přítomným děkuji za účast a přeji Vám pevné zdraví a hodně štěstí.   

 

Poděkování mjr. Mgr. Viktorovi JAKUBOVI, za seznámení účastníků setkání s dopisem. 
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Představení bojové zástavy 4. b PS Znojmo: 

       Na předání a převzetí bojové zástavy 4. b PS Znojmo se podílleli,   

1. svob. Ladislav NEKVAPIL, 2. mjr. Valtr LYČKA, 3. kpt. Eduard NIEDOBA, 4. představení bojové zástavy 4. b PS 

Znojmo-mjr. Milan BOLDYS, - který převzal bojovou zástavu jménem bývalých příslušníků 4. b PS Znojmo,   

5. bojovou zástavu 11. b PS Bratislava představil npor. Jiří HODBOĎ                

Následoval slavnostní uvítací pochod Václava Dobiáše 

Napochodování před střed předsednického stolu k mjr. Milanu BOLDYSOVI, kterému bojovou zástavu předal svob. 

Ladislav NEKVAPIL. 

 

 

Předání a převzetí bojové zástavy 
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Po předání zazněl Pochod Československé pohraniční stráže-„NEPROJDOU.“ 

Za znění pochodu Neprojdou odpochodoval doprovod Bojové zástavy.  

 

Následovalo dekorování bojové zástavy, které provedli mjr. JUDr. Gustav JANÁČEK, Miroslav VLAŠÍN, mjr. Mgr. Viktor 

JAKUB a svob. Ladislav NEKVAPIL. 

Bojová zástava 4. b PS Znojmo byla slavnostně dekorována: 

- Stuhou k 70. výročí přijetí zákona o OSH 

- Řádem práce 

- Pamětní medailí k 70.výročí PS 

- Pamětní medailí 20. let vzniku muzea PS v Osičanech 

 

 

Dekorování bojové zástavy 
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Po dekorování bojové zástavy zazněla  

Fanfára z pochodu Náš velitel 

mjr. Milan BOLDYS zůstal s bojovou zástavu na místě ostatní zaujali svá místa za předsednickým stolem. 

na místě zůstala i Bojová zástava 11. b PS Bratislava, kterou nesl-npor. Jiří HODBOĎ  

O slovo požádal svob. Ladislav NEKVAPIL, 

 

Bojové zástavy před udělením Řádu „LIPOVÝ KŘÍŽ 

Seznámil přítomné s tím, že byl na základě rozkazu 11. b PS Bratislava pořízen Řád „Lipový kříž,“ který bude 

propůjčen zasloužilým bývalým příslušníkům pohraniční stráže, za celoživotní činnost a propagování PS i po 

zrušení pohraniční stráže. 
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Seznámil přítomné s podmínkami pro propůjčení tohoto Řádu. 

  

Dekret k Řádu „LIPOVÝ KŘÍŽ 

 

 

Řád „LIPOVÝ KŘÍŽ 

Poté propůjčil Řád „LIPOVÝ KŘÍŽ“ těmto bývalým příslušníkům pohraniční stráže ČSSR. 

 

 

 

 

 

 

  

pplk. Ladislav STRUŠKA - *09.04.1927 - †02.04.2018 – in memoriam, -4. b PS Znojmo 

převzala manželka-JUDr. Marta Strušková, 
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mjr. PS v.v. JUDr. Gustav JANÁČEK, nar. 24.08.1950-NR KČP Praha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plk. PS v.v. Rudolf ZBÍN, Ph.D., nar. 27.11:1955-7. b PS Sušice, 

 

 

pplk. PS v.v. Vilém KOUPÝ, nar. 11.06.1948 -11. b PS Bratislava, 
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mjr. PS v.v. Zdeněk ROLÍNEK, nar. 09.05.1929-4. b PS Znojmo, 

 

 

mjr. PS/OPK v.v. Valtr LYČKA, nar. 10.12.1941-4. b PS Znojmo 
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Propůjčení vyznamenání Řád „LIPOVÝ KŘÍŽ“ 

------------- 

Na počest vyznamenaných zazněla Slavnostní fanfára  

 

Přítel Rudolf ZBÍN poděkoval jménem vyznamenaných za propůjčení Řádu „LIPOVÝ KŘÍŽ, poděkoval účastníkům 

za uvedení bojové zástavy 4. b PS Znojmo a požádal mjr. Milana BOLDYSE, o odložení bojové zástavy do stojanu 

na čestné místo. 

Poté seznámil přítomné s tím, že jim byla představena bojová zástava 4. b PS Znojmo a pokračoval s uvedením 

některých důležitých momentů v rámci 4. b PS Znojmo. 

Dovolte mi abych se ještě ve stručnosti zmínil o některých historických momentech Znojemské brigády. Z časových 

důvodů bych se zaměřil pouze na tři nejhlavnější momenty. 

1. Čestný název 4. b PS Znojmo, byl brigádě udělen dne 9.3.1951. Tento název se používal až do konce působnosti 

4. b PS Znojmo a PS. 

2. 4. b PS Znojmo, byla propůjčena bojová zástava rozkazem prezidenta Československé republiky.  

               Bojová zástava byla předána slavnostně tehdejšímu veliteli 4. b PS Znojmo majoru Josefu Zoubkovi,  
              dne 11. července 1953, tehdejším velitelem Pohraniční stráže. 
 

3.   Dne 29. dubna 1963, propůjčil prezident republiky 4. b PS Znojmo-Řád práce, za úspěšné výsledky,.     
k ochraně státních hranic. 
 

              
Ještě se krátce zmínil, co předcházelo pořízení nové bojové zástavy 4. b PS Znojmo. 
Byla uspořádaná veřejná sbírka, na získání finanční částky na její pořízení, což se zásluhou řady Vás, našich kolegů 
bývalých pohraničníků a sympatizantů povedlo. Těm, kteří jste se na pořízení bojové zástavy finančně podíleli, co 
nejsrdečněji poděkoval. Seznam všech přispěvatelů je zveřejněn na stěně i s poděkováním při vstupu vedle prezenčního 
stolku. Všem přispěvatelům poděkoval e-mailem, nebo zprávo una Facebooku a přeposlal potvrzení o výši věnované 
částky. Všechny finanční příspěvky byly řádně zaevidovány a zaúčtovány.  
Poděkoval také příteli Ladislavovi NEKVAPILOVI, za zpracování grafiky bojové zástavy 4. b PS Znojmo a zajištění výroby 
u firmy Soleta Signum Chotěboř a také příteli Karlu OPRCHALOVI, za zapůjčení hvězdy na bojovou zástavu.  
Nově pořízená bojová zástava 4. b PS Znojmo, bude trvalé uložena v místnosti OR KČP ve Znojmě a bude zajištěna 
přítomnost na akcích PS a KČP. 
Na závěr ještě jednou všem poděkoval jménem vedení Jm KR KČP a Sekce OSH.    
                                                                                        ----------------- 
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Dalším bodem setkání byla 

Informace o činnosti Jm KR KČP    

S informací seznámil přítomné, přítel Miroslav Vlašín 

Vážení hosté, vážení přátelé a členové KČP, vážení ochránci státních hranic. 
 
Dnešního slavnostního dne se opět po roce společně scházíme na tradičním setkání bývalých ochránců státních hranic 
jižní Moravy, zde ve Znojmě-Oblekovicích, abychom si slavnostně připomněli 70. výročí přijetí zákona o ochraně 
československých státních hranic č. 69/1951 Sb., a zákona č. 70/1951 Sb. Nařízení o právu příslušníků PS použití zbraně, 
které byly dne 11. 7. 1951 schváleny Národním shromážděním.   Uvedené zákony jasně stanovily právní předpisy a 
úkony v rámci legislativy o ochraně státních hranic Československé republiky ze strany příslušníků PS a SNB. Ve velmi 
složitých a kritických dobách po roce 1945, ale zejména v 50 letech, docházelo k masivnímu narušování západních  
státních hranic diverzanty a teroristy, ale i narušení vzdušných prostor balony, letadly  a byly prováděny teroristické 
záškodné akce. Ozbrojení a vycvičení zabijáci USA a SRN se neštítili zákeřně vraždit pohraničníky, ale i příslušníky SNB, 
funkcionáře KSČ a veřejně aktivní osoby, které se podíleli na budování lidově-demokratické a sociálně spravedlivé 
společnosti. Zákon jasně stanovil možnosti použití zbraně, donucovacích prostředků a dalších právních úkonů proti 
osobám, které se pokoušely narušit hranice, vraždit a provádět teror na území Československé republiky. Stovky životů 
mladých pohraničníků a příslušníků SNB bylo zmařeno ozbrojenými vrahy – teroristy, dobrodruhy a kriminálními živly.  
 
V minulosti, ale i v dnešní době, těmto zavražděným pohraničníkům vzdáváme hold a čest a nikdy nezapomeneme na 
jejich oběti.  Důrazně odsuzujeme zrůdné pomluvy a osočování ze strany dnešních pravicových papalášů i různých 
úřadů, kteří mediálně znevažují a hanobí obětavou práci pohraničníků, našich spolubojovníků. Naše heslo“ Neprojdou,, 
bylo vždy čestně plněno a byli jsme na ně oprávněně hrdi.  Pohraničníci přísahali, že ochráníme svoji rodnou vlast, lid  
a lidově demokratické státní zřízení.   Svoji přísahu pohraničníka jsme vždy se ctí a hrdostí splnili i v mnoha případech  
s nasazením  svých životů.  Za svoji obětavou práci a plnění povinností byla řada pohraničníků vyznamenána. Mnozí si  
vybrali službu u  PS  jako své  životní povolání a společně s rodinou i spolubojovníky obětovali pro  svoji vlast kus svého 
života a zdraví.   
 
Pohraniční stráž navázala na poválečné tradice, zejména na tradici československé armády, finanční stráže, členů SNB, 
ale i na slavnou bojovou historii pohotovostního   pluku 1. SNB-Slovensko v boji proti banderovcům, který zde sehrál 
významnou historickou roli.  
Pohraničníci vedle náročné a odpovědné služby nezištně pomáhali v obcích a městech při brigádách, sportu a široké 
společenské činnosti. Mnoho obcí a měst bylo oceněno čestným titulem pohraniční město. Znojmo i Břeclav tyto 
ocenění obdržely.   
 
K významnému 70. výročí přijetí uvedeného zákona uspořádala dne 19. 6. 2021 NR KČP sekce OSH slavnostní 8. 
celostátní setkání v Praze. Účastníci vyslechli hlavní projevy a zdravice přítomných hostů. Byla zde předána řada 
ocenění za obětavou a dlouhodobou práci pro KČP v připomínání a obhajobě historické pravdy. Zejména důležitým 
bodem bylo poděkování   ještě dnes žijícím pohraničníkům za náročnou službu při ochraně státních hranic.   I my dnes 
všem žijícím pohraničníkům děkujeme za jich obětavou a náročnou práci. Současně společně ve vzpomínkách uctíváme 
a vzdáváme hold svým padlým spolubojovníkům.  Nikdy nezapomeneme a čest jejich památce.  
 
 
 
Vážení hosté, přátelé, členové KČP, dovolte několik informací k naší současné činnosti. 
 
Přes všechny těžkosti roku 2020 a 2021, zejména ohledně pandemie Covid 19 pracoval KČP na jižní Moravě v rámci 
možností. Scházeli jsme se a řešili vzniklé problémy, komunikovali přes internet. Zejména vedení NR KČP muselo řešit 
celkový chod a hospodaření našeho vlasteneckého spolku. Práce se nezastavila a naší členové se plně zapojili na všech  
úrovních KČP. Je potřeba ocenit práci přítelkyně Valentové, která připravila kalendář KČP 2022, dále kvalitní práci 
redakce Hraničáře, který má vysokou úroveň. Nesmíme zapomenout vyzdvihnout obětavý přístup kolektivu sekce Věrni 
zůstaneme Praha, k přípravě a vydání knižní publikace, k našemu 70. výročí ,,Veteráni PS mají slovo,,.  
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Vážení přátelé, nezapomněli jsme na různé oslavy a společenské akce.  
Důstojně jsme oslavili májové události, zejména 8. - 9. květen-den osvobození naší vlasti slavnou RA. Na všech pietních 
místech u pomníčků padlých vojáků Rudé armády jsme položili květiny a pronesli děkovné projevy a uznání za 
osvobození i položené životy. Nikdy nesmíme zapomenout na utrpení a obětavost všech hrdinů v boji proti Německému 
fašismu a nacismu. Dnes čelíme snahy o překrucování dějin, z hitlerovských agresorů jsou hrdinové a z hrdinů RA jsou 
vrazi. V naší vlasti je vzestup fašismu. Mnozí novodobí fašisté jsou představitelé měst, obcí ale i některých úřadů. Tito  
vlastizrádci a  zločinní  kolaboranti  odstraňují pomníky RA, ničí pietní místa a budují symboly a pomníky Německým 
fašistům a nacistům, vlasovcům,   kteří se podíleli na vraždění našich občanů a rozpoutání   2. světové války.      
 
V současné době sílí politické, ekonomické i diplomatické tlaky ze strany USA, EU ale i ČR na Ruskou federaci a 
Běloruskem.   Sankce s vyhoštěním diplomatů, falešné hry USA a ČR ohledně Vrbětic, kde společně Američané a BIS  
připravili lživou variantu o  tajných agentech Ruska, kteří způsobili sabotáž. Hra byla podle některých informací 
připravena uvedenými tajnými službami ze   zoufalství, aby zabránili účasti Ruské společnosti Rosatomu na dostavbě 
Dukovan a dovozu vakcíny Sputnik.  Všichni věříme, že špinavé hry dlouho nevydrží v utajení a vše pravdivě vyplave na 
veřejnost.  
 
Celková situace v ČR je před volbami 2021 složitá.  Ukazuje se, že pravicové fašistické strany se snaží převzít vládní moc. 
Nástup fašismu je vidět v arogantním chování Senátu a pravicových politiků. Nenávist k levici a vlastenectví,  
podlízavost  k USA, NATO a EU je viditelná a nebezpečná. Sudetské krajanské spolky čekají na vhodnou dobu, případnou 
většinovou ústavní převahu v PS a Senátu na zrušení všech dekretů prezidenta Edvarda Beneše.  Oceňování ze strany 
Sudeťáků našich vlastizrádných kolaborantských   osob typu Hermana, budování jejich pomníků a symbolů s podporou 
obcí i měst v ČR se stává zrůdnou skutečností.  
 
V podzimních volbách proto podpořme a volme vlasteneckou levicovou stranu KSČM a jejich kandidáty. I dnes jsou 
někteří kandidáti zde mezi námi přítomni v sále.  
 
Vážení přátelé, jak bylo uvedeno naše práce se nezastavila. Podařilo se vytvořit kopii Bojové zástavy 4. brigády PS 
Znojmo. S pomocí našich přátel z Ostravy   se celý záměr podařilo zdárně uskutečnit. Současně bylo ze strany našich  
příznivců a členů KČP  přispěno finanční částkou  na zhotovení   kopie bojové zástavy. Podrobně bude informovat o celé 
záležitosti přítel R. Zbín. Všem, kteří přispěli upřímně děkujeme a jejich jména jsou   zveřejněna na čestném místě v sále.  
Dnes novou ,,Bojovou zástavu 4. brigády PS Znojmo,, budeme slavnostně  dekorovat  s obnovením její  slavné historické 
tradice.  
Současně oceníme naše obětavé členy KČP za jejich dlouholetou poctivou práci pro klub.   Řada z vás obdrží i medaili 
k 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic, která byla u této příležitost zhotovena.  Současně byla některým  
předána kniha ,,Veteráni pohraniční straže mají slovo 1951 – 2021, která byla napsána  kolektivem bývalých příslušníků 
PS  k uvedenému výročí. Všem oceněným a přispěvatelům na Bojovou zástavu děkujeme a vážíme si jejich obětavé 
práce a zejména pochopení pro udržení slavných tradic a historické pravdy o PS. 
 
Dovolte, abych Vás při této příležitosti seznámil s aktuální situací kolem pomoci postiženým uragánem v okr. Hodonín 
a Břeclav. S pomocí členů KČP a komunistů bylo zmapováno, že řada našich přátel byla postižena. Zejména přátelé 
Vlastimil Maděra a manželé Stankovičovi utrpěli velké škody. Jejich nemovitosti byly zničeny a zdevastovány. Na jejich 
obnovu a celkovou pomoc přátelům v nouzi byla dnes vyhlášena dobrovolná finanční sbírka.  
Mezi dobrovolnými přispěvateli KČP jsou i naši přátelé ze Slovenska, kteří prostřednictvím pana Andreje Kašťáka, KČP 
Slovensko zaslali 580 Eur. 
Dnešní vybraná částka bude v průběhu jednání zveřejněna a spravedlivě rozdělena na půlku a předána jmenovaným  
osobám panu Maděrovi a manželům Stankovičovým. 
 
Vážení hosté, vážení přítomní členové KČP dovolte,  
abych osobně na závěr dnešního setkání Vám všem poděkoval za účast a podporu, obětavou a záslužnou práci pro KČP.  
Přeji postiženým občanům zdraví, pevné nervy a naději, aby mohli do konce roku mít opět svoje domy k bydlení.  
Vám přítomným při dnešní slavnostní příležitosti přeji hodně zdraví a pohody při posezení mezi přáteli.  
Udělejme společně pro naši milovanou vlast vše, v naplnění našeho ústředního hesla: 
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,, Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou celá naše vlast.“ 
 

---------------------------- 
 

Velká fanfára.  

 

   Slavnostní fanfára oznámila další bod setkání a tím je: 

Předání ocenění k 70. výročí přijetí zákona o OSH 

 

Ocenění bude provedeno na několik částí, požádal bych Vás, kteří budete osloveni, o předstoupení v pořadí jak 

budete čtení před předsednický stůl. Po předání ocenění setrvejte chvilku na místě, aby mohlo být pořízeno foto.  

Vzhledem k tomu, že nejsou přítomni všichni ocenění kolegové, těmto bude ocenění předáno dodatečně na 

setkáních vedením jednotlivých OR KČP. 

Děkuji 

– Přečetl Rudolf ZBÍN /viz. seznam oceněných/. 

1. Klubové ocenění NR KČP: 

Na návrh OR KČP, Jm KR KČP a NR KČP bylo schváleno a uděleno ocenění NR KČP, následujícím zasloužilým členům 

KČP. 

Ocenění předají předseda NR KČP, mjr. JUDr. Gustav Janáček a předseda Jm KR KČP, přítel Miroslav Vlašín. 

Medaile NR KČP – III. II. a I. stupně, - Za obětavou práci a příkladné vlastenectví  

 

III. stupně:  

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                                     kpt. Jiří ČECH                                                              rtn. Václav ALEXA 

----------------- 



 

25 
 

II. stupně: 

 

 

 

 

 

 

                             

                                   přítel Svatopluk KÚŘIL                                                               čet. Jaroslav FARMAČKA 

---------------------- 

I.stupně   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      přítelkyně Jitka KRÝSLOVÁ                                                  pplk. Ing. Zdeněk DVOŘÁK  

---------------------- 

Vlastenecký Řád:  

-Za obětavou práci, příkladné vlastenectví a zásluhy o rozvoj KČP 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                    nprap. Miroslav KOLÁČEK                                                           RSDr. Oldřich KUKLA 



 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                            RSDr. Antonín RYCHLÍK                                     přítelkyně Jaroslava ŠTRAUSOVÁ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  pplk. JUDr. Jaroslav Baťka  

--------------------- 

Řád přátelství: 

 -Za mírovou spolupráci mezi národy, (Za příkladné vlastenectví, aktivní zásluhy o udržení míru a internacionální 

spolupráci).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      rtn. Václav PECH 

------------   
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Předání ocenění NR KČP 

 

Malá fanfára 

---------------------------------------   

 

Ocenění k 70. výročí Pohraniční stráže 

 

svob. Ladislav NEKVAPIL připravil k 70. výročí přijetí zákona o OSH pamětní medaile a plakety „Věrni přísaze“- chtěli 

bychom mu touto cestou poděkovat jménem všech oceněných.  

 

Pamětní medaili k 70. výročí PS- „PŘÍSAZE VĚRNI“  
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plk. PhDr. Bohuslav PLEVÁK, in memoriam 

-bývalý velitel 4. b PS Znojmo-Medaili převala jeho manželka, -přítelkyně Jaroslava Pleváková, 

                                                                                                         

pplk. Ladislav STRUŠKA, in memoriam 

- medaili převzala manželka, JUDr. Marta Strušková 

                                     

kpt. Petr BLÁHA, in memoriam 

-medaili převzal syn- pprap. Bc. Hynek Bláha, MBA 
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Předávání medailí in memoriam k 70. výročí PS 

--------------------- 

Dále pamětní medaili k 70. výročí PS převezmou-předá svob. Ladislav Nekvapil 

mjr. JUDr. Gustav JANÁČEK 

přítel Miroslav VLAŠÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Předání medailí k 70. výročí PS 

Malá fanfára 

--------------  
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Dále medaili převezmou: 

mjr. Zdeněk ROLÍNEK, kpt. RSDr. Josef HÁLA, přítel Miroslav MARŠÁLEK, 

nprap. Miroslav KOLÁČEK, rtn. Václav ALEXA, doc. PhDr. Miroslav GREBENÍČEK, CSc., 

přítel Robert HEBELKA, přítel Imrich HILAWOTH, pplk. JUDr. Jaroslav BAŤKA. 

 

 

Malá fanfára 

další medaile převezmou 

přítelkyně Božena KRÁLOVÁ, přítel Valerij KREJČÍ, přítel Libor KRUTIŠ, 

přítel Jaromír KRŮLA, přítelkyně Jitka KRÝSLOVÁ, RSDr. Oldřich KUKLA, 

přítel Svatopluk KÚŘIL, JUDr. Jan KUX, RSDr. Pavel MACEK, 

nprap. Karel OPRCHAL, Mgr. Ivo POJEZNÝ, pplk. Svatomír POKORNÝ, 

 

Malá fanfára 

poslední medaile převezmou 

pplk. JUDr. Vlastimil POLACH, RSDr. Antonín RYCHLÍK, přítel Alois URBÁNEK 
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Malá fanfára  

----------------- 

Pamětní plakety k 70. výročí Pohraniční stráže- „VĚRNI PŘÍSAZE“  

 

Plaketa 70. let 

přítel Petr KRÁTKÝ, přítelkyně Jana VLAŠÍNOVÁ, Mgr. Lenka INGROVÁ, DiS., Bc. Filip ZACHARIÁŠ, 

přítel Jan KORBEL, přítel Josef BABÁČEK, přítel František JARJABEK, přítelkyně Anastázie JARJABKOVÁ , 

mjr. Valtr LYČKA, přítel Josef Maděra, přítel Vlastimil MADĚRA, přítel Ján NOVENKO, přítelkyně Růžena OTÁHALOVÁ,  

přítel Dušan PALÍK, JUDr. Marta STRUŠKOVÁ, přítel Milan SVRČEK, přítel Josef TANGLMAJER, Kpt. Mgr. Václav VANĚK.   
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Malá fanfára 

----------------- 

Dekorace praporů 

stuhou k 70. výročí PS. 

 

 

Dekoraci provedou mjr. Gustav JANÁČEK, npor. Jaroslav HUDEC a přítel Miroslav VLAŠŃ.  

Fanfára z pochodu Náš velitel 

Požádat zástupce praporů o předstoupení s prapory 

Dekorovat zástavu a prapory: 

1. Prapor Jm KR KČP Brno  

2. Zástavu Společnost Ludvíka Svobody 

3. Prapor OR KČP Znojmo 

4. Prapor OR KČP Břeclav 

5. Prapor OR KČP Hodonín 

6. Prapor OR KČP Vyškov 

Fanfára z pochodu Náš velitel 
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Chtěl bych touto cestou jménem vedení pogratulovat všem oceněným a poděkovat za jejich dosavadní činnost. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Vážení přátelé, 

máme před sebou poslední dva body našeho setkání, 

-zdravici a 

- závěrečnou část, 

rozhodli jsme se, že nebudeme vyhlašovat přestávku a budeme pokračovat v programu. 

Požádal bych, hudební skupinu „SOUSEDÉ,“ aby nám zahrály naší hraničářskou hymnu, 

„Na Starém Mohelně.!    

Můžeme si ji i společně zazpívat, aby se nám trochu rozproudila krev v žilách.  

Děkuji. 

-------------------    

Dalším bodem setkání je zdravice hostů: 

Zdravice hostů: - v této části vystoupili se zdravicí 

- Mgr. Ivo POJEZNÝ pohovořil o službě svého táty i svojí a o činnosti svého působení. Zmínil se i o nastávajících 

volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vyzval všechny, aby přišli k volbám 

- doc. PhDr. Miroslav GREBENÍČEK, CSc., zhodnotil dosavadní spolupráci 

- voj. Miloš Zahradník-o činnosti SMEŠ-skupina memoriam činností při NR KČP 

- S vybranou částkou vyhlášené veřejné sbírky seznámila – hospodářka Jm KR KČP, přítelkyně Jaroslava ŠTRAUSOVÁ. 

  Bylo vybráno 12.740,- Kč a přátelé ze Slovenska předali částku 580,- Eur. Částka byla rozdělena rovným dílem. Byla 

předána příteli Vlastimilovi MADĚROVI a manželům STANKOVIČOVÝM. Každému bylo předáno 6.370,- Kč a 290,- Eur. 

S poděkováním vystoupil jak přítel Vlastimil MADĚRA, tak i paní STANKOVIČOVÁ. 

 

Zdravice hostů ukončil přítel Rudolf ZBÍN a předal slovo příteli Miroslavovi VLAŠÍNOVI, aby provedl závěr. 

--------- 

Závěr slavnostního celostátního setkání provedl přítel Miroslav Vlašín 

Nechal schválit prohlášení, které bylo předloženo účastníkům. 

viz. prohlášení 

 

PROHLÁŠENÍ 

účastníků celostátního setkání jihomoravských pohraničníků u příležitosti 70. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb.,             

o ochraně československých státních hranic. 
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Dne 24. července 2021 uspořádala Jm KR KČP spolu se sekcí ochránců státních hranic celostátní setkání jihomoravských 

pohraničníků, na němž bylo jeho hlavním programem připomenutí si přijetí zákonných norem, stanovených pro 

zabezpečení ochrany státních hranic, jakož i připomenutí se statečných činů všech těch, kteří při náročné službě, kterou 

je pověřil náš lid, položili své životy.  

Připomněli si skutečnosti o tom, že Pohraniční stráž byla pověřena úkolem chránit státní zřízení, majetek a práva 

občanů naší republiky.  

Proto i u této příležitosti bylo na místě a nanejvýše potřebné uznat a ocenit její historickou úlohu.  

Pohraniční stráž, věrná předválečným i poválečným tradicím se stala pokračovatelkou Stráže obrany státu, 

pohraničních útvarů Sboru národní bezpečnosti, věrna tradici pluku Slovensko, který sehrál významnou úlohu v boji 

proti banderovcům, byla pověřena plnit úkol nejčestnější, postavit se proti všem, kdož se pokoušeli o narušení 

pokojného života lidu naší republiky.  

Pohraniční stráž byla tvořena v době, kdy nastoupilo období „studené války“, kterou v březnu roku 1946 vyhlásil ve 

Fultonu Winston Churchill a jejíž hlavní „poslání“ se začalo realizovat právě na počátku padesátých let.  

Tisíce mladých lidí, kteří byli povoláni plnit náročnou, zodpovědnou službu ve složitých podmínkách vnitřního i 

zahraničně-politického působení si zasluhuje úctu nás všech, kteří v té době žili, pracovali a pomáhali budovat lepší 

život. Zaslouží si úctu i současných generací, které jsou manipulovány mnohými lidmi veřejného a politického života, 

lidmi, kteří nepoznali ani těžkosti hraniční služby, podléhají pomluvám a hanobení, vyvolávají nenávist proti všem, kteří 

stáli na státní hranici i proto, aby jiní mohli dnes žít.  

Účastníci celostátního setkání jihomoravských pohraničníků se obracejí na občanskou veřejnost s prosbou, aby 

nepodléhala falešným odsudkům, obracejí se na rodiče, prarodiče a samotné bývalé příslušníky Pohraniční stráže. 

Nenechte hanobit své syny, kteří sloužili svému lidu a plnili slova Přísahy i Vám, Vy bývali příslušníci Pohraniční stráže, 

zachovejte si dále svoji čest a hrdost nad plněním povinností nejčestnější, kterou byla ochrana státních hranic.  

Ve jménu života v míru učiňme všichni společně vše proto, abychom nejen my, ale i další generace mohla svobodně žít 

a pracovat.  

Účastnící celostního setkání jihomoravských pohraničníků 

Znojmo-Oblekovice dne 24. července 2021 

Autor: M.A. 

 

 

 

Přítel Miroslav VLAŠÍN přečetl dopis, poděkování přátelům na Slovensko 

 

Jihomoravská Krajská rada KČP a Okresní rada KČZ Znojmo, z.s. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Vážení přátelé KČP,  

vážený příteli Andreji KAŠŤÁKU. 
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Všechny Vás co nejsrdečněji zdravíme a dovolujeme si upřímně poděkovat za Vaši nezištnou finanční pomoc 

poskytnutou poškozeným občanům tornádem-Morava 2021. Potvrzuji, že jsem od Vás všech obdržel 580 Eur, které 

byly následně přiloženy k dobrovolnému příspěvku vybraném na naší celorepublikové akci KČP ve Znojmě-

Oblekovicích dne 24.7.2021.  

KČP na svém setkání vyhlásil též dobrovolný finanční příspěvek-dar pro poškozené přátele a členy KČP v okresech 

Břeclav a Hodonín. Celkem bylo vybráno 12 740,-Kč a vašich 580 Eur. 

Uvedená částka byla spravedlivě rozdělena po vzájemné konzultaci dvěma postiženým z uvedených okresů. 

Břeclav-Vlastimil MADĚRA, důchodce, bytem Moravská Nová Ves a manželé STANKOVIČOVI, důchodci, bytem Hrušky. 

 

Obdarovaní Vám vyjádřili upřímný dík za pomoc a moc a moc děkují za podporu v tak těžké situaci, neboť přišli  

v důsledku tornáda o střechu nad hlavou. 

O celkové situaci a solidární bratrské   pomoci jsem hovořil na setkání a mám od všech účastníků vyjádřit poděkování. 

Věřím, že uvedený dar oběma rodinám pomůže v nouzi a postaví si nový dům. 

Počítáme s tím, že přijedeme jako delegace ze Znojma v září na Slovensko, akce Strečno a Varín. Vše záleží na situaci 

kolem opatření Covid 19. /SR a ČR/. 

Prosím, vyřiďte všem našim přátelům a přispívajícím členům KČP na Slovensku ještě jednou upřímné poděkování a 

přejeme Vám hodně zdraví a životní pohody. Těšíme se na brzké setkání.  

S přátelským pozdravem členové KČP Znojmo a celé Jihomoravské KR KČP. 

 

Znojmo dne 27. 7. 2021.                                                                                                             Vlašín Miroslav 

Předseda Jm KR KČP 

------------------- 

 

přítel Miroslav VLAŠÍN poděkoval všem za účast,  

Poděkoval za poskytnutí dobrovolných příspěvků  

-Organizátorům, pořadatelům, za přípravu a zajištění průběhu setkání. 

- poděkoval hudební skupině „SOUSEDÉ“ a jejich vedoucímu pplk. JUDr. Vlastimilu POLACHOVI 

- Majitelovi Kulturního domu, za poskytnutí sálu a přilehlých prostor 

- obsluze restaurace za zajištění stravy a občerstvení. Bylo objednáno 100 a všechny byly vydány účastníkům setkání 

 

Popřál příjemnou zábavu a poslech hudební skupiny. 

Popřál všem bezpečný návrat domů a popřál všem hodně zdraví, štěstí a životního elánu s přáním dalšího setkání při 

akcích pohraniční stráže a klubu českého pohraničí. 

Na závěr zazněla skladba: 

Silencio Schlager 
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Poté oznámil, že volná zábava bude pokračovat do 18. 00 hodin 

Slavnostní setkání se uskutečnilo v příjemném, kamarádské prostředí za účasti více jak 150 bývalých pohraničníků, 

jejich rodinných příslušníků a hostů z celé České republiky a ze Slovenska.  

 

 

 

 

 

 

PS: 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, samotném průběhu, vybavení a výzdobě sálu 

pro slavnostního setkání. 

Poděkování patří všem našim přítelkyním, které zajišťovali pořadatelskou službu. 

Chtěl bych poděkovat kolegům za zajištění slavnostního představení-předání a převzetí praporů a bojových zástav, 

-svob. Ladislavovi NEKVAPILOVI, 

-mjr. Milanovi BOLDYSOVI, 

-mjr. Vatru LYČKOVI, 

-kpt. Eduardovi NIEDOBOVI a jeho manželce Boženě NIEDOBOVÉ, za fotografování a pořízení fotek z jednotlivých částí 

slavnostního setkání. 

-npor. Jiřímu HODBOĎOVI, 

-příteli Janu Korbelovi 

a dalším kolegům a přátelům. 
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Také kolegům a přátelům z NR KČP mjr. JUDr. Gustavovi JANÁČKOVI, npor. Jaroslavovi HUDCOVI, Miloši 

ZAHRADNÍKOVI, 

přátelům Jm KR a OR KČP Znojmo-přátelům mjr. JUDr. Gustavovi JANÁČKOVI, npor. Jaroslavovi HUDCOVI, 

Miroslavovi VLAŠÍNOVI a mjr. Mgr. Viktorovi JAKUBOVI a svob. Ladislavovi NEKVAPILOVI, za předávání ocenění a 

slavnostní dekorování praporů a bojové zástavy. 

Zvláštní poděkování bych chtěl vyjádřit jménem oceněných, zástupcům 11. b PS Bratislava a svob. Ladislavovi 

NEKVAPILOVI, za propůjčení Řádu „LIPOVÝ KŘÍŽ,“ medailí a plaket k 70. výročí PS. Je to pro nás velká pocta a ocenění 

celoživotní práce. Velice si toho vážíme. 

-------------------------------   

   

Poznámka: 

 

 

 

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ JEMNICE 

 

 

Dne 9.7.2021, projednal výbor KČP Jemnice připravovanou veřejnou sbírku na poskytnutí finanční částky ke zmírnění 

nákladů na odstranění škod při kalamitě na okrese Břeclav a Hodonín.  

Na svém jednání rozhodl, že věnuje částku 2000,- Kč. Výbor pověřil svého předsedu přítele Jána Lajdu, aby tuto částku 

předal JUDr. Martě STRUŠKOVÉ, která zajistí předání našim kolegům postiženým kalamitou.  

Přítel Ján LAJDA částku 2000,- Kč předal dle dohody, na celostátním setkání dne 24.7.2021 ve Znojmě-Oblekovicích 

přítelkyni JUDr. Martě STRUŠKOVÉ. 

 

Text: Rudolf ZBÍN, Ph.D. 

Fotografie: Rudolf ZBÍN, Ph.D., Miroslav MARŠÁLEK, František KOVÁŘ, Marie HANISCHOVÁ, RSDr. Josef HÁLA, 

                     Božena NIEDOBOVÁ, Ladislav NEKVAPIL, Vlastimil MADĚRA. 

 

 

----------------  
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Ocenění KČP 

 

 

  

 

 

 

 

                                     Řád „LIPOVÝ KŘÍŽ“                                                                                Medaile 70. let PS 

 

                                                                   Tablo s medailemi Klubu českého pohraničí 
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