
1 0 2 .  p r ů z k u m n ý  p r a p o r  

Letecká 1, Prostějov, PSČ 796 02, datová schránka hjyaavk 
_____________________________________________________________________________ 

 

Prostějov dne 30. ledna 2017 

         Počet listů: 4 
           

 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

 

dovolte mi, abych Vás touto cestou krátce informoval o činnosti Komise pro rodinu 102. 

průzkumného praporu generála Karla Palečka (KoPR). Tato Komise vznikla  

pro potřeby rodinných příslušníků, jejichž nejbližší mohou být v letošním roce vysláni 

do zahraniční operace.  

 

Nasazení v zahraniční operaci je náročnou životní situací nejen v životě vojenských 

profesionálů, ale i v životě jejich nejbližších. V průběhu plnění úkolů v zahraničí se život 

nezastaví a Vy budete muset dále řešit všechny běžné povinnosti, navíc i ty, o které jste se dosud 

dělili s osobou Vám blízkou. Některé mohou být komplikované, nečekané, budete potřebovat 

pomoc a ne vždy se podaří nalézt ji ve Vašem okolí. 

 

 Činnost Komise pro rodinu je zaměřena na poskytnutí odborné rady a v rámci možností  

i konkrétní praktické pomoci. Rádi bychom Vás touto cestou představili nejen složení Komise pro 

rodinu, ale především program, který bude rodinám nabídnut v průběhu nasazení vojáka 

v zahraniční operaci. 

 

 Věřím, že Vám budou poskytnuté informace ku prospěchu a přeji Vám především osobní 

klid a rodinnou pohodu. 

 

 S pozdravem 

 

                                           

  podplukovník Ing. Pavel HRINÍK 

          velitel 

 

 

 

Přílohy: 

1. Složení Komise pro rodinu (+ kontaktní kartička) 

2. Program Komise pro rodinu pro rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1 

Složení Komise pro rodinu 102. průzkumného praporu  

pro rok 2017 
 

 

Předseda komise:    major Ing. Karel MICHENKA (102. pzpr Prostějov); 

kontakt: 973 411 103, 602 444 011 

 

Styčný důstojník:  nadporučice Mgr. Kateřina RAMIL (102. pzpr Prostějov);  

kontakt: 973 411 135, 601 582 513 

nadporučice Ing. Petra STRYKOVÁ (102. pzpr Prostějov); 

kontakt: 973 411 174, 601 582 525 

 

Psychologická služba:  majorka Mgr. Helena VRZALOVÁ (Agentura vojenského zdravotnictví) 

    kontakt: 973 411 206, 724 480 863 

 

Duchovní služba:  nadporučík Mgr. Jaroslav ZOUBEK (102. pzpr Prostějov); 

    kontakt: 973 481 713, 724 463 829 

 

Právní služba:  nadporučík JUDr. Pavel VYCHODIL (53. pPzEB Opava); 

    kontakt: 973 411 107, 604 361 880 

    kapitán JUDr. Stanislav HUDEČEK (53. pPzEB Opava); 

    kontakt: 973 481 094, 702 003 615 

 

Adresa:   Vojenský útvar 3068  

    Letecká 1 

    796 02  Prostějov 

 

E-mail:   kopr102.pzpr@centrum.cz  

FB profil:   Komise ProRodinu 

 

Webové stránky:  www.mise.army.cz 

    www.102pzpr.army.cz   

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:kopr102.pzpr@centrum.cz
http://www.mise.army.cz/
http://www.102pzpr.army.cz/


Příloha 2 

Program Komise pro rodinu 102. průzkumného praporu  

pro rok 2017 
 

 

Dovolte mi, abych krátce představil základní program Komise pro rodinu  

102. průzkumného praporu pro rok 2017 (KoPR) v rámci plnění úkolů v zahraniční operaci. 

 

Na základě stoupajícího trendu péče o vojenské veterány, se v žádném případě nesmí 

zapomínat na péči o rodinné příslušníky, kteří jsou pro vojáka tou největší oporou právě v době 

jeho nasazení v zahraničí. Z tohoto důvodu je tu pro Vás Komise pro rodinu 102.pzpr v roce 

2017.  

 

Členové komise jsou profesionálové, kteří s přípravou akcí KoPR mají již praktické 

zkušenosti z předešlého období a jejich odborné zaměření je zárukou poskytnutí kvalifikované 

pomoci či rady. Mimo jiné je činnost Komise pro rodinu zaměřena na organizaci neformálních 

setkání rodin vojáků, a to jak před, tak i v průběhu nasazení vojáka v zahraničí. Setkání rodin 

slouží ke sdílení radostí i starostí, hledání možností jejich řešení, k předání vlastních zkušeností 

a k vzájemné podpoře lidí, kteří se ocitli ve stejné náročné životní situaci. 

 

Působení Komise pro rodinu je rozděleno do tří časových období, během kterých jsou 

organizována minimálně tři setkání: 

 

1. Fáze – až 30 dnů před odletem profesionála do zahraniční operace 

 

Prvotní setkání rodin a vojáků 

Náplň setkání: Představení Komise pro rodinu a jejího programu 

   Seznámení s úkolem zahraniční operace 

   Zábavné hraní pro děti 

   Drobné občerstvení 

 

2. Fáze – průběh nasazení v zahraniční operaci
1
 

 

Setkání rodin – výšlap na Kosíř – špekáčkování 

Náplň setkání: Neformální výšlap na Kosíř 

   Výměna zkušeností bez partnera  

   Sportovní hry pro děti  

Opékání špekáčků 

 

Setkání rodin – oslava dne otců – město Prostějov  

Náplň setkání: Představení Komise pro rodinu a jejího programu – nově příchozí  

Telekomunikační most mezi Prostějovem – Bagramem – ČT 

Tvoření dárku pro tatínka 

Sportovní hry pro děti 

   Výměna zkušeností bez partnera  

   Drobné občerstvení 

                                                           
1 Nasazení vojáka z povolání v zahraniční operaci zpravidla trvá šest až sedm měsíců. 

 



Závěrečné setkání rodin před návratem vojáka ze zahraniční operace 

Náplň setkání: Shrnutí akcí Komise pro rodinu 

   Přednášková činnost psychologické služby 

   Sportovní hry pro děti 

   Drobné občerstvení 

 

V průběhu druhé fáze Komise pro rodinu nabídne další aktivity pro rodinné příslušníky,  

o kterých bude informovat zájemce cestou e-mailu, facebookového profilu Komise pro rodinu 

nebo praporních webových stránek. 

 

3. Fáze – až 30 dnů po návratu profesionála ze zahraniční operace 

 

V tomto období Vás kontaktuje člen Komise pro rodinu k získání zpětné vazby 

v návaznosti na vylepšení činnosti Komise pro rodinu pro následující období. 

 

 

 

Doufám, že Vás program činnosti Komise pro rodinu zaujal. Pro více informací  

a termínech o pořádaných akcích prosím navštivte webové stránky praporu: 

www.102pzpr.army.cz, www.102pzpr.cz nebo facebookový profil Komise pro rodinu: Komise 

ProRodinu, případně nás kontaktujte na e-mailu: kopr102.pzpr@centrum.cz.  

 

Na případné dotazy rádi odpoví členové Komise pro rodinu. 

 

 

         

                major Ing. Karel MICHENKA 

           předseda Komise pro rodinu 

 

http://www.102pzpr.army.cz/
http://www.102pzpr.cz/
mailto:kopr102.pzpr@centrum.cz

