
Pobočka Valašské Meziříčí v prázdninových měsících roku 2018 
 
 
Po slavnostní vzpomínce u pomníků našich hrdinných legionářů, o níž jsem se zmínil 
v jiném příspěvku, se členové naší pobočky SDaP AČR Valašské Meziříčí zaměřili na 
akce vojenského charakteru a zdokonalení své branné připravenosti. K tomu jsme 
zorganizovali dne 21. 07. 2018 střelecké dopoledne na střelnici ve Střelné, která leží 
v malebném beskydském údolí v blízkosti slovenské hranice. Tuto akci, která má u 
nás již několikaletou tradici, opět vzorně připravil náš střelecký instruktor 
por. Laďa Trčka. Propozice dávaly účastníkům možnost zopakovat si a ověřit své 
návyky při střelbě z více různých typů krátkých i dlouhých ručních zbraní, 
používaných v době jejich služby v AČR i ČSLA. Akce, jíž se zúčastnilo pět členů 
pobočky – Trčálek, Martinek, Dobeš, Lamprecht a Trčka, proběhla úspěšně a přálo 
nám i pěkné počasí. Ve střelbě na terč potvrdil svým výsledkem opět své střelecké 
kvality kpt. Karel Trčálek.  

 

  



 

Dne 26. 07. 2018 jsme dostali kýženou možnost zúčastnit se u nácviku a bojové akce 
71. mpr. z Hranic přímo ve VVP Libavá. Tuto účast pro členy naší pobočky 
zorganizoval a dojednal nprap. Radim Cáb, který u tohoto útvaru v Hranicích působí. 
Kóta byla dobyta, úkol plánovaný na ranním briefingu byl úspěšně splněn. Zúčastnilo 
se sedm členů pobočky. 

 



 
 

 

V měsíci srpnu se členové naší pobočky SDaP AČR ve spolupráci s organizací 
ČSBS účastnili, i v rámci naší přeshraniční aktivity spolu s našimi slovenskými přáteli 
ze SZPB Martin a SZPB Žilina, oslav 74. výročí Slovenského národního povstání. 
Nejprve to byla účast Karla Trčálka, který je také praporečníkem Historické skupiny 
1. čsl. partyzánské brigády Jana Žižky ve Vsetíně, na Regionálních oslavách 74. 
výročí SNP a 100. výročí založení ČSR 17. 08. 2018 v obci Sklabiňa, 



která byla 21. srpna 1944 vyhlášena za první osvobozené území obnovené 
Československé republiky.  

 

Dne 27. 08. 2018 následovaly oslavy 74. výročí SNP v Makově s položením pietního 
věnce u Památníku partyzána na česko-slovenské hranici v Makovském průsmyku, 
jichž se zúčastnili naši členové SDaP AČR spolu s oblastní pobočkou ČSBS 
Valašské Meziříčí a při této příležitosti jsme také v rámci oslav 100. výročí republiky 
jako vzpomínku na manželku TGM paní Charlottu Garrigue-Masarykovou položili 
věnec k jejímu pomníku na Hutisku-Solanci. 

 



Dalšího dne 28. 08. 2018 naše delegace SDaP AČR a SBČS Valašské Meziříčí Ivan 
Lamprecht a Alois Martinek uctila památku i francouzských padlých hrdinů ve 
Slovenském národním povstání u jejich Památníku na Strečně. Při této pietní 

slavnosti pořádané vedením SZPB Žilina (plk. Drotár) a městem Strečno byli přítomni 

spolu s dalšími hosty i zástupci českého i francouzského velvyslanectví z Bratislavy. 

 
 

 
 



Na závěr těchto srpnových oslav výročí SNP a ke 100. výročí vzniku ČSR byla dne 6. 
září 2018 ve Valašském Meziříčí ve výstavních prostorách zámku Žerotínů otevřena 
pro veřejnost výstava o působení slovenské Partyzánské brigády Jana Žižky – Pola 
ve Slovenském národním povstání 1944-1945, uspořádaná SZPB Trenčín spolu 
s naší organizací ČSBS Valašské Meziříčí pod patronací MOČR, jako výběr 
z expozice Muzea Partyzánské brigády J. Žižky v Bánovciach nad Bebravou. 
Vernisáž výstavy byla uvedena zajímavou kvalifikovanou přednáškou o SNP pana 
MUDr. Miroslava Malaye, PhD. z Trenčína. 

 
Ivan Lamprecht 


