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ROČNÍK XXIII

III. ročník „Memoriálu
plk. Františka Mansfelda“
Střelby KVV Prostějov
Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 16. 5. 2014 náš klub za finanční pomoci
Magistrátu města Prostějova a Vojenské
zdravotní pojišťovny, zorganizoval
střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na
střelnici Policie ČR ve Vrahovicích , „III.
ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda“
.Soutěže se zúčastnilo celkem 155 střílejících
, z toho 128 mužů a 27 žen. Za KVV soutěžilo
75 mužů a 17 žen. Za kategorii I. tedy za KVV
soutěžilo 23 družstev po třech střelcích a 17
družstev soutěžících v kategorii II. – ostatní.
Z KVV ČR byly zastoupeny kluby: Prostějov,
Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim,
Olomouc, Holešov, Zlín, Brno a J. Hradec. Za
slovenské kluby přijeli reprezentovat
kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrice; z
největší dálky pak vážil cestu syn plk.
Františka Mansfelda, František Mansfeld
jun., jenž zastupoval KVV Prešov. Naše
pozvání přijali a svými družstvy soutěž
obsadily - 601. skss, 102. pzpr, ASO PV, POŠ
PV, Svaz 601. skupina spec. sil z.s., Policie
ČR, Měst.Policie PV, Statutární město PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva
zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě:
Statutární město Prostějov, VoZP ČR, JUDr.
Ladislav Sliva, Mgr. Bc. Oldřich Luger,
Mechanika PV-Jan Stříteský, Pivovar U Tří
Králů – Martin Krč, Vzdělávací institut PV –
Jaroslav Moravec, Fa Koňař – Josef Koňař,
ZO Areál – Jan Forberger, Pol. ČR – nprap.
Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan – Vladislav
Papš, Medikom's – Michal Konšel, Poštovní
spořitelna – Ing. Petr Němec , DT – Výh. a
Stroj. a.s.-Petr Těhník. Pozvání na naše
soutěžení přijal také Primátor města
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Prostějova pan Miroslav Pišťák, který byl
přítomnými přivítán hlasitým potleskem.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé
VÚ 8280 PV, plk. v.v.- Ing. Jindřich Starý,
Ing. František Stavný, Ing. Luděk Skácel,
plk.gšt. Ing. Josef Trojan a gen.mjr. Ing.
Milan Kovanda.Aktivní účastí podpořili naše
klání současní velitelé útvarů prostějovské
posádky, velitel 601. skss plk. Ing. Karel
Řehka, který po krátkém proslovu se svým
vrchním praporčíkem předali kytici paní Věře
Mansfeldové, zaštiťující osobností střelecké
soutěže.Samozřejmostí je pro nás
poděkování za účast i dalším hostům – mjr
Ing. Malátovi - zast. velitele 102. pzpr , pplk.
MUDr. Martinu Pokorákovi - veliteli POŠ
PV, Ing. Jiřímu Šafandovi - ved. ASO
PV,vedoucímu úz. odboru PČR plk. Mgr.
Pavlu Novákovi, řediteli MP PV Mgr. Janu
Nagymu a řediteli úz. odd. HZS PV plk. Ing.
Jozefu Novákovi.V úvodu střelecké soutěže
promluvil předseda KVV Prostějov a ředitel
soutěže kol. Jindřich Čtverák, který, jak už se
stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní
Věře Mansfeldové.Po krátkém rozboru
propozic střeleb hlavním rozhodčím kol.
Františkem Chudým a řídícím střelby
střeleckým odborníkem 601. skss, jsme
mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže
prvním výstřelem z hlavně pistole Františka
Mansfelda.Kladně hodnotíme bezchybný
průběh střeleb, nedošlo k sebemenším
problémům, či dokonce ke zranění a to hlavně
zásluhou armádních odborníků z 601. skss ,
kteří střelbu řídili.Také ostatní zabezpečení
soutěže bylo na velmi dobré úrovni a patří
poděkování všem z organizačního týmu,
přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR i ZO Areálu.A
co nás všechny hlavně zajímalo byly
v ý s l e d k y, u m í s t ě n í j e d n o t l i v c ů i
družstev.Soutěžilo se v kategoriích: hosté ;
kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z

62

KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a
družstva – ostatní a kategorie ženy –
jednotlivkyně. V kat. hosté, zvítězil mjr. Ing.
Václav Malát– 102 pzpr, na 2. místě se umístil
Mgr. Jan Nagy-MP a 3. místo obsadil Dušan
Hric – předseda KVV Holešov.Kat. I.
jednotlivci muži: 1. místo- František Chudý –
KVV Prostějov, 2. místo – Vladislav
Borovička - KVV Luštěnice, 3. místo –
S t a n i s l a v Ve s e l ý , t a k t é ž z K V V
Luštěnice.Kat. I. družstva:na 1. místě se
umístilo družstvo KVV Prostějov, ve složení
– Rudolf Zapletal, Jaroslav Ondrejčák a
František Chudý na 2. místě družstvo KVV
Liberec ve složení – Jaroslav Chromek,
Stanislav Dohnal a Petr Müller na 3. místě
družstvo KVV Praha, ve složení – Milan
Vašek, Pavel Břeský a Stanislav Lacina.Kat.
II. jednotlivci muži: 1. místo – Radovan
Kluka-PČR PV, 2. místo –mjr. Ing. Vojtěch
Kaprál-601. skss,3. místo – Tomáš Smečka střel . klub ZO Areál .Kat. II. družstva:na 1.
místě se umístilo družstvo PČR ve složení –
Aleš Nadymáček, Radovan Kluka, Jan
Grmolenský,na 2. místě se umístilo družstvo
Střel. Klubu ZO Areál ve složení – Tomáš
Smečka, Květoslav Frodl, Eva Frýbortová ,na
3. místě se umístilo družstvo přísl. 601.
Skss.Kat. ženy jednotlivkyně:1. místo - Eva
Dolníková - KVV B. Bystrica, 2. místo – Eva
Frýbortová - střel. klub ZO Areál, 3. místo –
Soňa Holíková – KVV Prostějov.Kat.
absolutní vítěz – Radovan Kluka –
PČR.Střelby vyšly, nevyšlo nám však počasí.
Zadrhlo se nám závěrečné vyhodnocení, kde
se z technických důvodů časově prodloužila
doba konečného vyhodnocení a vyhlášení
výsledků. Soutěžícím i hostům se za toto
zdržení omlouváme.
Celkové hodnocení střelecké soutěže je
prezentováno na web-stránkách KVV
Prostějov: kvvprostejov.wgz.cz
Kol.Fr.Chudý

2. čs. sam. paradesantní
brigáda v SSSR v bojích
Karpatsko-dukelské
operace.
2. čs. sam. paradesantní brigáda v SSSR v
bojích Karpatsko-dukelské operace.
70 let již uplynulo od vzniku naší první
výsadkové jednotky a významné výročí již v
lednu připomnělo občanské sdružení
Červené barety vydáním pěkných pamětních
odznaků 2. československé samostatné
paradesantní brigády v SSSR.Před pěti lety
jsme čtenáře Zpravodaje (v č. 48 – 50)
podrobněji seznamovali se zrodem této
brigády v lednu 1944, s jejím výcvikem,
seskoky padákem a poté přesunem z
Jefremova do třífrontového Proskurova
počátkem května. Psali jsme jmenovitě o
všech ženách 2. brigády, kterých původně
bylo 29 (z nich 18 bylo v Jefremově
odveleno). Též již víme dle výkazu počtů ze
4. září 1944, že parabrigáda měla těsně před
odjezdem z Proskurova do Przemysĺu celkem
2 933 příslušníků (včetně 19 žen, jména a
zařazení již uvedeno ve Zpravodaji č. 50), a
také 48 rudoarmějců v tankovém praporu.
Byli připraveni k zasazení do bojů SNP.
Prvním transportem směr Tarnopol a Lvov
odjížděl odpoledne 5. září 1. pd prapor, do
Przemysĺu dorazil večer 8. září 1944. Právě v
tento den vojska 38. armády 1. ukrajinského
frontu maršála Koněva, spolu s čs. armádním
sborem, zahájila bojovou operaci směrem k
Dukelskému průsmyku na pomoc SNP 29.
srpna 1944 vypuklo slovenské povstání,
vzápětí (30. – 31. 8.) požádala čs. exilová
vláda v Londýně ústně a písemně vlády V.
Británie, USA a SSSR o vojenskou pomoc.
Za velitelem 1. UF maršálem I. S. Koněvem
přiletěl 1. září zástupce velitele
Východoslovenské armády plk. gšt. V.
Talský, seznámil ho se situací jeho divizí a
schopností zaútočit ve směru Krosno vstříc
RA. Telefonicky Koněv informoval J. V.
Stalina a v noci zaslal písemné hlášení, dle
příkazu doplněné návrhem o pomoci SNP:
provést úder horským terénem Karpat na
styku vojsk 1. a 4. UF, koordinovaný
vstřícným útokem obou východoslovenských
divizí, které otevřou pohraniční horské
přechody.Návrh byl schválen již večer 2. září,
to je téhož dne, kdy byla oficiálně přislíbena
sovětská pomoc povstání. Maršál Koněv tak
obdržel očekávané směrnice hlavního stanu
nejvyššího velení: připravit a nejpozději 8.
září zahájit útok na styku 1. a 4. UF z prostoru
Krosno a Sanok ve všeobecném směru na
Prešov, proniknout k čs. hranicím a spojit se s
povstalci. 3. září, to je následující den, odeslal
vypracovaný plán, kdy třetí den měla být
dosažena slovenská hranice a pátý den
Prešov. Ještě téhož dne hlavní stan zahájení
operace potvrdil. Pro útok byl k 38. armádě 1.
UF přidělen 1. čs. sbor a část 1. gardové
armády 4. UF genplk. Petrova.
Mezitím se na východním Slovensku situace
zkomplikovala. Náčelník čs. vojenské mise
gen. H. Píka, prostřednictvím čs. MNO v
Londýně, obdržel 1. září zprávu, že Prešov
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obsadily německé jednotky. Ihned
informoval sovětské velení o změně situace u
Východoslovenské armády (k 31. 8. stav 38 44 tisíc mužů). Tím byly zpochybněny
předpoklady, že by dobře vyzbrojené
slovenské divize mohly zaútočit na pásmo
německé obrany a spojit se s RA (třetí den
operace měly tyto divize spolu s partyzány
útočit od Stropkova vstříc RA). Skutečnost
však byla ještě horší, obě východoslovenské
divize selhaly. Německá vojska zahájila 31.
srpna odzbrojovací akci, snadno se zmocnila
armádního velitelství v Prešově a bez
vážnějšího odporu za dva dny odzbrojila
většinu příslušníků divizí.V krátké, jen
pětidenní přípravě KDO, kdy RA byla
vzdálena 40 km od slovenských hranic, již
sovětské velení nepočítalo s vysazením 2. čs.
parabrigády. Maršál Koněv původně
zvažoval vysadit ji na padácích severně od
Stropkova na podporu útoku
východoslovenské 1. a 2. divize, ale po jejich
odzbrojení tato varianta padla. Zůstává
faktem, že myšlenka vysadit parabrigádu do
prostoru Stropkov – Michalovce nepřekročila
ve dnech 1. - 2. září ve štábu 1. UF rámec
úvahy a nedostala se tak do operační
směrnice, či rozkazu. Již 3. září bylo
rozhodnuto použít 2. čs. pdb dle průběhu
KDO a do 9. září byla v záloze velitele 1.
UF.Vzhledem k tomu, že se postup na
hlavním směru úderu Krosno - Dukla již od
samého počátku nerozvíjel dle časového
plánu, rozhodl maršál Koněv posílit útočná
vojska 38. armády svými zálohami, dvěma
tankovými sbory a čs. parabrigádou. Takto se
dobře vycvičení čs. výsadkáři dostali do
těžkých bojů v předhůří polských Karpat.10.
září přešla 2. čs. pdb do podřízenosti 67.
střeleckého sboru RA a dostala rozkaz v noci
z 11. na 12. září vystřídat 121. střeleckou
divizi v obraně zhruba desetikilometrového
úseku Besko - Sanoczek. V určené noci
započal vystřídání 1. pd prapor, který na
místo dorazil dříve a zatím převzal celý úsek
obrany, ten se nacházel na levém křídle 38.
armády. Během 12. září došel i 2. pd prapor.K
tomu došlo pod neúprosným časovým
tlakem, po třídenním vysilujícím pochodu od
Przemysĺu. Jednotky pěším pochodem
překonaly vzdálenost až 128 km. Při
nedostatku dopravních prostředků (většina
byla ponechána v Proskurově pro 3. čs.
brigádu a zbývající auta odvážela padáky s
materiálem z nádraží v Przemysĺu do staré
pevnosti) zůstalo dělostřelectvo ve městě a
jednotky 2. pdb si nesly na frontu jen jeden
palebný průměr střeliva.
To vše se negativně projevilo v prvých
bojových akcích, kdy výsadkáři útočili z
chodu na dobře vybudovanou a hluboce
členěnou německou obranu v neznámém
lesnatém terénu, chráněnou hustými
minovými poli, dělostřeleckou a minometnou
palbou. V době nařízeného vystřídání (12.
září) měla 2. čs. paradesantní brigáda 117
důstojníků, 92 rotmistrů, 1 072
poddůstojníků a 1 526 vojínů, celkem 2 807
příslušníků, z toho 10 žen. V tomto hlášení
velitelství nebyla uvedena početná pomocná
rota (v ní bylo 9 žen) a 48 rudoarmějců
tankového praporu 2. pdb.Velitel parabrigády
plk. Vladimír Přikryl hned 12. září obdržel
rozkaz 67. sboru k provedení průzkumu

bojem s cílem proniknout do hloubky
nepřátelské obrany a udržet dosažený prostor.
V 18 hodin vydal rozkaz k provedení akce
veliteli 1. pd praporu kpt. Stanislavu
Uchytilovi (10. září byl rozkazem nově
ustanoveného velitele 1. čs. armádního sboru
gen. Ludvíka Svobody jmenován novým
velitelem praporu a předchozí škpt. Otmar
Záhora byl přemístěn k 1. čs. brigádě). Při
provádění průchodu v minovém poli došlo ve
22.30 hodin k výbuchu a 2. pdb měla první
oběť, vykrvácel velitel ženijní čety 1. pd
praporu, rotný Viktor Naď (kmenové číslo
6166, narozen 14.2.1921 ve Vaďovcích, okr.
Nové Mesto nad Váhom).V době, kdy byl 1.
pd prapor zasazen do bojů docházely části 2.
pd praporu do Zarszyna, kde zaujímaly
obranu. Okamžitě po příchodu obdržel také
velitel 2. pd praporu mjr. František Voves
rozkaz k průzkumu bojem. Průzkumné akce
celých rot obou praporů ukázaly, že nepřítel
drží pevně svá postavení a první bojové
zkušenosti elitních parabrigadistů byly
ztrátami draze zaplaceny. Plně se projevil
nedostatek střeliva a dělostřelecké podpory k
umlčení ohnisek odporu. Dělostřelectvo 2.
pdb dorazilo do obranných postavení teprve
ve dnech 13.-14. září. Oba prapory po tyto
dny zůstávaly v obraně a prováděly jen
průzkumnou činnost. Doplňovaly střelivo a
materiál, odsunovaly raněné a pohřbívaly své
mrtvé, vytažené v noci z „území nikoho“.Na
15. září připravoval 67. sbor zteč, které se ve
svých úsecích účastnily oba paradesantní
prapory. Zvláště těžký boj se u 2. pd praporu
rozpoutal o vesnici Besko, ležící na kopci. Až
následující dny byl po úporných bojích
natrvalo ovládnut důležitý operační prostor
Besko.
16. září odpoledne přijel na velitelské
stanoviště parabrigády na okraji Jacmierzu
maršál Koněv a po hlášení plk. Přikryla o
průběhu bojů prohlásil, že brigáda bude
okamžitě po dobytí strategického prostoru
Pulawy přesunuta letecky na Slovensko. Od
rána 17. září skupiny obou praporů
pokračovaly v útocích. K večeru 18. září
obdržel 2. pd prapor rozkaz velitele brigády k
soustředění pro odlet. Po vystřídání
sovětskými jednotkami zahájil prapor
pochod ke Krosnu.
1. pd prapor byl ještě v boji další den, 19. září.
Odpoledne, po silné dělostřelecké přípravě,
začal rozhodný útok 1. pd praporu a 242.
tankové brigády RA. Ve 21 hodin společně
dobyli osadu Pulawa a poté se též 1. pd prapor
vydal na cestu do Krosna. V této době již 2. pd
prapor docházel do Kroscienka a podle
nařízení velitele 1. UF měl hned
následujícího dne odletět na Slovensko. Na
žádost plk. Přikryla byl odlet 2x odložen a to
do 24. září, aby se brigáda mohla
zorganizovat, doplnit střelivo, materiál a
výstroj 2. čs. paradesantní brigáda splnila své
úkoly a pomohla k průlomu nepřátelské
obrany. Tím umožnila veliteli 38. armády,
gen.plk. K. Moskalenkovi, nasadit 4. gardový
tankový a 31. tankový sbor (144 tanků) s
dalším úkolem, pokračovat v útoku směrem
město Dukla a v prostoru Tylawa se spojit se
zbytky jednotek obklíčeného 1. gardového
jezdeckého sboru. 20. září se 4. tankový sbor
probojoval k polskému městu Dukla.To vše
bylo za cenu značných obětí ve dnech 12. - 19.

září 1944. Dle jmenného výkazu bojových
ztrát přišly oba elitní paradesantní prapory
téměř o polovinu mužů: 1. pd prapor měl 63
padlých, 194 raněných a 32 nezvěstných
(celkem 289 mužů). 2. pd. prapor 61 padlých,
206 raněných a 10 nezvěstných (celkem 277
mužů). 2. čs. parabrigáda tak ztratila v
těžkých, vysilujících bojích v předhůří
Karpat celkem 630 mužů a ze svého
tankového praporu dalších 10 z rudoarmějců.

Nezapomínáme na boje čs. parabrigády, které
připomíná na polském území velký památník
v Nowosielcích s více jak stovkou vytesaných
jmen zde pohřbených výsadkářů. Nachází se
v parku zemědělské školy, která nese název 2.
čs. samostatné paradesantní brigády. V září
1944 byl v této budově štáb 1. pd praporu a
ošetřovna raněných. Právě zde se každoročně
koná rozsáhlejší pietní vzpomínka, která
pokračuje na dalších místech. Např. na

hřbitově v Zarszynu, kde ve společném hrobě
leží 17 výsadkářů z 2. pd praporu. Ve
výročních dnech bojů jsem se občas účastnil
těchto oslav a má fotografická dokumentace
dokladuje, že naše i polská veřejnost si boje 2.
čs. parabrigády v KDO stále připomíná.
Vzpomínky devatenácti žen 2. čs. pdb, které
se spolu s muži účastnily této operace,
uvedeme příště.
Kol.V.Kameník

Uplynulo zase jedno období a náš klub zahájil
plnění plánu akcí. První a to tradiční
zabíjačkou. Je pravda, že tato činnost se vždy
setkala s přízní členů klubu. Už její náplň
slibuje její spokojenost, což potvrzuje i účast.
Letos se nás sešlo 77. Předseda klubu kol.
Čtverák přivítal přítomné, všem popřál
příjemný večer a dobré chutnání. Kol. Lejsek

upřesnil organizační stránku akce s
podtextem: nedostatky řekněte nám a klady
všem ostatním. Kol. Jugas oznámil
přítomným následné kulturní akce,
především připravované divadelní
představení.
Přes některé potíže, které přináší naše doba
byl opětovně, odpovědně dodržen
desinfekční postup a péčí personálu
restaurace byly produkty kvalitní a v potřebné

normě. A tak lze jen poděkovat. O zlepšení
zábavy po provedené konsumaci stravy se
postaral kol. Sommer se svojí harmonikou a
aktivními zpěváky.
Zábava musela být přerušena vzhledem k
závěrečné době podniku a skupinky kolegů a
kolegyň se odebíraly domů. Za tuto zdařilou
akci lze poděkovat organizátorům, především
kol. Jugasovi a Lejskovi.
Kol.Fr.Lejsek

Tradičně každý rok pořádá náš klub u
příležitosti MDŽ přátelské setkání, na kterém
ocenil podíl našich členek na rozvíjení naší
klubové činnosti. V úvodním proslovu
místopředseda KVV Prostějov kolega Fr.
Lejsek poděkoval a ocenil práci kolegyň B.
Jáhnové, D. Lejskové, H. Jugasové, M. Staré,
J. Chudé, V. Virglerové, M. Skrbkové a I.
Skrbkové při přípravě a zabezpečení
organizace sportovních soutěží. Pochválil

úspěchy kolegyň J. Zapletalové, Z.
Křivánkové a S. Holíkové ve sportovních
soutěžích, kterých se klub zúčastňuje.
Poděkoval také za záslužnou práci kolegyni
M. Jeremiášové v organizaci činnosti tzv.
desítkám a neopomněl ocenit ani podíl našich
kolegyň na přípravě výsadkového vinobraní
v Dětkovicích.Na závěr popřál Všem ženám
mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody.
,,Přijměte od nás karafiát jako výraz vděku a
úcty vůči Vám“ A slavnostním přípitkem
ukončil oficiální část přátelského setkání.
Následně jsme popřáli kolegovi F. Bartkovi,

který se v plné svěžesti v těchto dnech dožil
krásných 80 let. Dále následovala volná
zábava. K tanci a poslechu hrál i zpíval Karel
Weiser z Hanušovic. Hudební produkce byla
z našeho mládí. Taneční parket byl neustále
hojně zaplněn. Jako minulý rok tak i letos na
tanečním parketu vynikal kolega F. Horák.
Poděkování za zdařilou akci patří
organizátorům kolegům J. Ondrejčákovi a O.
Hájkovi i kolektivu restaurace u Tří Bříz za
přípravu příjemného prostředí a vzornou
obsluhu.
Kolega J. Kovář

jeho členů jsou sólové a skupinové seskoky s
pravidelnou účastí na programu leteckých
dní. Všichni členové mají za sebou několik
stovek seskoků a někteří jednotlivci i více jak
dva tisíce. Jsou mezi nimi i takový, kterým
překročilo i 80 roků jako třeba kolegovi
Jaroslavu Mehésovi. Mezi ty mladší patří
například kolegové Tuček, Hreha, Gajdoš,
Dubeň a další.
Klub má ve svém plánu práce velké množství
aktivit pro tento rok, ale já se zmíním o jedné
a to je příprava oslav 100. výročí vydání
patentu na padák vynálezci Štefanu Baníčovi.
Oslavy se uskuteční 16.8.2014
ve
Smolenicích, na které všechny účastníky
jednání srdečně pozvala osobně starostka
obce Smolenice.
Při příležitosti jednání se rovněž
prezentovalo občanské sdružení Červené
barety . Kdy jeho předseda kolega Jindra
Starý jun. seznámil přítomné s náplní práce a
s perspektivou další spolupráce v rámci
klubové činnosti. Ocenil dosavadní aktivitu
některých klubů udělením Pamětního

odznaku k 70. výročí založení 2. paradezantní
brigády. Mezi odměněnými byly kluby
Bratislava, Prostějov, Bánská Bystrica,
Liberec , Jindřichův Hradec a Slovenský klub
1pzpr Bratislava, KVVV Praha a Praha
západ.
Rovněž náš klub ocenil dosavadní spolupráci
s KVV Bratislava udělením Pamětního listu a
odznaku představitelům klubu kolegům
Dubeňovi, Hrehovi a Tučekovi.
V rámci jednání bylo vzpomenuto i svátku
žen, kdy kolega Dubeň předal všem
přítomným ženám květiny a popřál všem
mnoho lásky, zdraví a spokojenosti. Kolega
Vondra z KVVV Praha západ předal
přítomným ženám pěkné věcné dárky z
prostředků vlastní firmy.
Volná zábava se nesla v duchu důležitých
osobních rozhovorů, které vyřešily případné
nejasnosti. Vhodné hudební vystoupení
country skupiny donutilo přítomné i k
tanečním kreacím. Za občerstvení a zábavu
lze jen poděkovat. Moc děkujeme.
Kol.Fr.Lejsek

zúčastnili delegace Plzně, Prahy, Písku,
Liberce, J.Hradce, Hradce Králové,
Chrudimi, Holešova a Klatov. Podle kol.
Jeřábka účast oproti loňskému roku byla
65/115. Položením kytic jsme uctili památku
„táty Palce“ jak byl nazýván v době vzniku
výsadkového vojska v roce 1947. Po krátkém
projevu předsedy KVV Plzeň kol. Jeřábka
jsme se přesunuli do plzeňského pivovaru na
dobrý oběd. Po obědě jsme zahájili prohlídku
pivovaru, a tak jako vždy tato prohlídka
skončila ve sklepích, kde jsme ochutnávali

dobré nefiltrované pivo. Po 16 hod. jsme se
vydali k domovu s dvěma krátkými
zastávkami, pivo se hlásilo. Jediné co nám při
tomto vzpomínkovém aktu u hrobu chybělo,
byla hudba. Správně to vyjádřil kol. Jarda
Vidmoch, úplně by stačil trumpetista, který
by při vzdání pocty zatroubil večerku.
Myslím, že to je dobrý nápad. Informoval
jsem o tom kol. Jeřábka, který slíbil pro příští
rok s tím něco udělat, určitě by toto šlo zařídit
s LŠU.
kol. J.Čtverák

ZABÍJAČKA

Významné jubileum
KVV Bratislava
Dvacet roků v životě je krásný věk a celá cesta
člověka je otevřená. Mnohdy ani ještě
nehodnotí, co vše již udělal. U našich kolegů
v Bratislavě, je tomu podobně, až na to, že zde
je co hodnotit a na co je možno být hrdý.
Zástupci našeho klubu se ve dnech 8. a 9.3.
zúčastnili výročního zasedání KVV
Bratislava při příležitosti dvacátého výročí
založení klubu. Mimo nás se zúčastnila celá
řada klubů z České a Slovenské republiky,
což svědčí o tom, jak široký okruh spolupráce
naší kolegové mají. Pro zajímavost to bylo
celkem 70 významných hostí a zástupců
klubů. Mezi čestné hosty patřili paní starostka
obce Smolenice Pavlína Hornáčková ,
předseda VÚC Bratislava Pavel Frešo , šef
redaktor časopisu Bojovník pplk.v.v.
Vladimír Mikunda.
Jednou z mnoha významných aktivit klubu a

Vzpomínkový akt-Plzeň
Dne 12.3.2004 jsme se v počtu 12 členů
našeho klubu spolu s příslušníky 102. pzpr
zúčastnili vzpomínkového aktu u hrobu
gen.Karla Palečka. Je to již tradice, hlavně
pro příslušníky 102.pzpr, protože gen. Karla
Palečka mají v názvu svého útvaru. Byla to
další příležitost setkat se s kolegy a
kolegyněmi z jiných klubů. Tentokrát účast
na tomto vzpomínkovém aktu byla větší než
minulé roky. Mimo delegaci našeho klubu se
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Spoluobčané
nezapomínají
Den 4.4.2014 byl významným dnem jak
především pro obec Bernartice, tak i pro
všechny výsadkové veterány. Všichni jsme
vzpomínali 100.výročí narození příslušníka
zahraničního odboje, člena průzkumných
skupin a zakladatele výsadkového vojska
gen. Rudolfa Severina Krzáka. Obec
Bernartice ve spolupráci s KVV společně s
panem starostou Pavlem Souhradou a
předsedou KVV Písek Pavlem Valentou
zorganizovali pietní akt k této významné
události. Velké množství bernartických
spoluobčanů v čele s rodinnými příslušníky
dcerou paní Ing.arch. Zdeňkou Zetkovou
McKenzie a synem panem Ing. Janem
Krzákem a zástupci občansko-správních
orgánů se zúčastnili pietního aktu, jak na
místním hřbitově, tak i u rodinného domku
pana gen. Krzáka.
Ve velmi početném průvodu rovněž
nechyběli uniformy příslušníků ozbrojených

Vzpomínková slavnost k
7 0 . v ýr o č í v y s a z e n í
paraskupin CARBON a
EMBASSY na ú zemí
bývalého protektorátu
Čechy a Morava

Dne 5.dubna 2014 v Uherském Ostrohu jsme
se spolu s kol. Miroslavem Řepkou a Stan.

Češi se nevzdávají…
Pod tímto mottem byla dne 11.5.2014 v
kostele sv. Jakuba ve Velkém Újezdu
uskutečněna vzpomínková akce na místního
rodáka rotného Jaroslava Švarce.
Vzpomínkové akce se zúčastnili kolegové z
Klubů výsadkových veteránů Prostějova,
Holešova,Jindřichova Hradce. 11. května
2014 to bylo 100 let od narození Jaroslava
Švarce. V současné době není příliš znám
životní příběh tohoto muže, který po výcviku

Klub vojenských
výsadkových veteránů
plk.Vlad.Maděry Zlín, z.s.,
4

sil, čestné stráže a tmavě modré uniformy s
barety příslušníků KVV z Prahy, Chrudimi,
Holešova, Písku, Prostějova, Liberce, Klatov,
Tábora a Plzně. Z našeho klubu se této akce
zúčastnili kolegové, předseda J. Čtverák,F.
Chudý, manželé Lejskovi, M.Mucha,
I.Skrbková, J.Kovář, Řepka a O. Hájek.
Na besedě v místní sokolovně zástupce
vojenského historického ústavu objasnil
životní dráhu a podíl pana gen. Krzáka na
odboji a při likvidaci fašismu. Jeho
charakterové vlastnosti popsali i ti, kteří jej
osobně znali a s ním spolupracovali v době,
kdy se mu vlast odměnila podivným
způsobem.
Při této příležitosti byli odměněni ti, kteří se o
tuto akci zasloužili a KVV, které se podílejí na
zachování a prohlubování tradic
výsadkových jednotek pamětním odznakem.
Např: Praha, Prostějov, Holešov a Plzeň.
Za dlouhodobou spolupráci udělil KVV Písek
našemu klubu pamětní medaili, kterou předal
předseda klubu kol. Pavel Valenta.
Rovněž se zde prezentovalo občanské
sdružení Červené barety v zastoupení kol.

Muchou a předalo pamětní mince vydané při
této příležitosti těm, kteří se o průběh akce
nejvíce zasloužili a přímým potomkům pana
gen. Krzáka.
Všem organizátorům této akce patří
poděkování za zachovávání a prohlubování
takových tradic, na které může být národ
hrdý.
Klub rovněž děkuje vedení ASO Dukla panu
kol. Šafandovi ,,který nezištně poskytl pro
tuto akci vozidlo a kol. Martauzovi za kvalitní
a bezpečnou přepravu.
Kol.Fr.Lejsek

Ptáčkem s KVV Holešov zúčastnili
vzpomínkové slavnosti, která byla zaměřena
k 70. výročí vysazení paraskupin CARBON a
EMBASSY na území protektorátu Čechy a
Morava. O významu jaký byl přikládán této
vzpomínkové slavnosti, svědčí účast hostů,
kteří se této slavnosti zúčastnili: předseda
vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka,první
místopředsedkyně Senátu PS ČR Dr. Alena
Gajdůšková, Mgr. Gazdík místopředseda PS
ČR,hejtman zlínského kraje Dr. Mišák, brig.
gen. Ing. Jakúbek voj. kancelář prezidenta
ČR, genmjr. Ing. Gurník velitel pozemních
sil, Ing. Dvořák první náměstek ministra
obrany ČR, arm. gen. Štefka, bývalý NgŠ,
velitelé Krajských vojenských velitelství
zlínského a jihomoravského kraje, ředitel
odboru pro vojenské veterány MO ČR
plk.PhDr.E.Stehlík,velitelé 21.a 22 základny
letectva Čáslav a Náměšť n/Oslavou, velitelé
43. A 44 praporu (Chrudim a
J.Hradec),zástupce slovenského MO.Průběh
vzpomínkové slavnosti byl opravdu
slavnostní,o čemž svědčí,přelet letounů JS
39Gripen z letecké základny Čáslav,hudební
doprovod pietních aktů provedla posádková

hudba Olomouc.Věnce a květiny byly
pokládány prostřednictvím vojáků Čestné
stráže AČR. V průběhu slavnosti byla
odhalena pamětní deska paraskupiny
CARBON před zámkem Uherský
Ostroh.Dále bylo provedeno povýšení
Františka Kobzíka a Josefa Vance do hodností
plukovníků in memoriam.Slovenský MO
Martin Glváč povýšil velitele paraskupiny
EMBASSY Karola Mladého do hodnosti
nadporučíka in memoriam(současné zákony
a předpisy Slovenské republiky vyšší
povýšení neumožňují).Dále bylo uděleno
rezortní vyznamenání MO ČR“Kříž obrany
státu“ in memoriam členům odbojové
skupiny CARBON Bohuslavice Antonínu
Máčelovi,Pavlu Svobodovi(převzali
příbuzní) a poručíku kanadského letectva
Vernon James Bastable,který převzal plk
PhDr. E.Stehlík.Vzpomínková slavnost byla
ukončena státními hymnami Slovenské a
České republiky s třemi salvami vojáků
Čestné stráže. V galerii Městského úřadu
Uherského Ostrohu byla instalována výstava
o paraskupině CARBON.
Kol.J.Čtverák

v Anglii byl vyslán do obsazené republiky
zlikvidovat jednoho z největších českých
kolaborantů, bývalého důstojníka
č e s k o s l o v e n s k é a r m á d y, a p o t é
kolaborujícího představitele protektorátní
vlády Emanuela Moravce. Historik, poručík
v.z. Martin Vaňourek o tomto muži napsal
pěknou malou publikaci, která zvyšuje
povědomí o tomto muži. Je to jeden ze sedmi,
kteří dne 18.června 1942 v úplném obklíčení
a pod náporem německých okupačních vojsk,
tedy v beznadějné situaci, si v kryptě kostela
sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze

posledním nábojem sv zbraně vzal život.
Vzpomínková akce byla zaměřena na křest
této publikace. Mši v kostele sv.Jakuba
sloužil vojenský kaplan pplk.Mgr. Jaroslav
Kníchal, průběh celé mše byl působivý,
rovněž tak výklad por. Martina Vaňourka,
který v kostce seznámil přítomné se životem
rtn. Jaroslava Švarce. Rotný Jaroslav Švarc
byl povýšen do hodnosti podplukovníka
in.mem. Na závěr mše byl proveden křest této
publikace. Publikace byla vydána za pomoci
Olomouckého kraje.
Kol.J.Čtverák

Tak se do prvního dne roku 2014 narodil
bývalý Klub vojenských veteránů Zlín.
Změnu názvu přijala výroční schůze jako
ODKAZ věrnosti poslednímu z veteránů 2.
světové války. Plukovník v.v. Vladimír

Maděra byl člen KVV Zlín a zůstane navždy
jeho ČESTNÝM ČLENEM! Současně s ním
rozsáhlý plán práce. Téměř dvě desítky
nástupů v baretech, klubových uniformách,
účasti na společných akcích s Kluby ČR a SR.

Uvnitř klubu - společné výlety a sezení s
kamarády. Stanovila další cíle: Vytvoření
nových, funkčních stránek KVVV
plk.Vl.Maděry Zlín z.s., rozvíjení spolupráce
se spřátelenými Kluby a nově vzniklým
sdružením Červené barety v Prostějově. S

Z činnosti klubu
výsadkových veteránů
Holešov
Jarní měsíce tohoto roku byly náročné na
plnění jednoho ze základních úkolů stanov
klubu a to ,,udržování historických tradic a
vzpomínku na ty, kteří bojovali a mnozí
položili své životy v protifašistickém odboji
II. světové války."
Sezónu jsme zahájili 12.března účastí na
pietním aktu u hrobu prvního velitele
výsadkových vojsk generála Palečka v Plzni.
Díky předsedovi KVV Plzeň jsme provedli i
exkurzi do světoznámého pivovaru
Prazdroj.Následně již 14.března jsme se
zúčastnili vernisáže ve Vizovicích pod
názvem: ,,Někomu život - někomu smrt " ,
věnované odboji II. světové války na
Valašsku a Beskydech. Účast na této
vernisáži symbolicky odstartovala celou sérii
vzpomínkových a pietních aktů v regionu
zlínského kraje.
Výbor připravil časový harmonogram, místa
a složení delegátů pro jednotlivé akce.
Naše delegace položila kytici květů 19.dubna
v Prlově a 20.dubna na Plošině u příležitosti
vzpomínkového aktu vypálení obou obcí a
vyvraždění obyvatel nacisty v roce 1945, tedy
14 dnů před osvobozením
Československa.Akce probíhaly pod záštitou
hejtmana zlínského kraje a v režii vojsk

Naši na Ukrajině
V dubnových dnech tohoto roku se zúčastnil
předseda KVV Holešov Dušan Hric s
několika dalšími kolegy veterány zájezdu,
který organizovala Československá obec
legionářská zájezdu do ukrajinské Oděsy.
Cestou se zastavili ve Vinici, kde měl Hitler
svůj hlavní stan na východní frontě. V
současné době jsou zde jen trosky a ruiny,
neboť Němci před svým ústupem vše
zlikvidovali a za pomoci trhaviny zničili.
Další zastávka byla v osadě Bohémia, která se
rozkládá před Kyjevem, kde účastníci
odevzdali představitelům obce učebnice
češtiny. V obci i okolí je velká komunita
českého obyvatelstva, který se zde snaží o
uchování Českého jazyka. Jako ukázku svých
znalostí nám děti zazpívali několik českých
písniček. Ve své cestě jsme pokračovali do
města Prvomajsk, kde jsme navštívili
raketovou základnu - v současné době
muzeum. Zde byla donedávna nepřístupná
zóna, která byla úzkostlivě chráněna. Když
jsem navázal kontakt s jedním z průvodců

nimi dne 28.6.2014 nastoupí jednotka Zlína
na Hamrech ke společnému pochodu. O Zlínu
se toho mnoho neví. Přesto je to Klub s
aktivní prací 15 - ti let. Vlastní pěkně
vybavenou klubovnu. Snad jen je trochu
věkově starší. GARDA- poctivá, dělná,

pracovitá. I v letošním roce ji bude provázet
harmonikář. A pochopení krajských
funkcionářů, jak velitelství AČR, tak
hejtmanství.

hradní stráže. Obou pietních aktů se
zúčastnili, mimo jiné, i významní hosté jako
místopředsedkyně senátu Gajdůšková a
poslanec Gazdik, kteří položili věnec a
pronesli vzpomínkový projev. Pietní akt na
Plošině poctil svou přítomností a projevem i
premiér B. Sobotka.
Hejtman St. Mišák v úvodním projevu
vyzvedl význam tohoto aktu pro součastnost.
Ve svém závěru poděkoval za účast občanů,
zástupců strakonických organizací a
občanských sdružení a to i přes to, že v těchto
dnech slavíme velikonoční svátky.
Svůj projev přednesl i předseda čs.svazu
bojovníků za svobodu plk. v.v. Ing. Jaroslav
Vodička, který v souvislostech součastného
boje proti nacismu a neofašistickým
tendencím, veřejně požádal přítomného
premiéra k vyvození odpovědnosti vůči
ministru kultury D. Hermanovi za postoje k
sudetským vztahům a rovněž vůči ministryni
spravedlnosti H. Válkové, za kontraverzní
výroky o období protektorátu.Tento projev
byl přijat souhlasným potleskem.
Kromě našich členů klubu se pietního aktu na
Plošině zúčastnili i kolegové KVV Zlín a
rovněž i kolegové KVV Žilina.
Jako vzpomínku máme společné fotografie
spolu s hejtmanem zlínského kraje a
senátorkou Gajdůškovou.
Válečné události jsme si připomenuli
společnou účastí členů KVV Holešov a KVV
Zlín 14.dubna v prostoru vysazení výsadku ,,
CLAY-EVA" v obci Hostišová. Po
slavnostním aktu někteří členové tradičně
pokračovali v nočním pochodu po stopách

výsadku z Rackové přes Hostýnské vrchy do
Bystřice pod Hostýnem.Součástí aktu byl i
symbolický seskok tří skupin výsadků
provedený příslušníky 102. pzpr. Prostějov.
Skupina velitelství tohoto praporu se rovněž
zúčastnila nočního pochodu.
Akci ,,CLAY-EVA" předcházela účast naší
delegace 14.dubna u hrobu generála Krzáka v
Bernarticích. Při této příležitosti byla našemu
klubu udělena pamětní medaile gen. Krzáka a
je součástí klubového praporu.
V Uherském Ostrohu byl 5.dubna odhalen
památník vysazení paraskupiny
,,CARBON", která působila na jižní Moravě.
Odhalení se zúčastnila i naše delegace.
Jak se stalo tradicí, tak již několik let členové
klubu čistí pomník na Tesáku,věnovaný
1.armádnímu sboru a Trojáku věnovaný
partyzánské brigádě J. Žižky. Čištění bylo
provedeno 23.dubna, aby pomníky byly
připraveny k důstojnému průběhu oslav
osvobození.
Měsíc duben jsme zakončili vzpomínkovou
pietní akcí v Mařaticích u Uherského
Hradiště. Společně s organizátory 102. pzpr.
Prostějov, rodinnými příslušníky a zástupci
voj. velitelství Zlín, jsme dne 29.dubna uctili
památku praporčíka Radomíra Václavíka,
který v roce 2009 zahynul při plnění úkolů v
Afganistánu.
Měsíc květen zahájíme účastí na aktech
osvobození města Holešova, Kroměříže a
Vizovic.
Ale o tom až příště...
Kol.KVV Holešov

hodnosti majora, tak jsem se mimo jiné,
dověděl, že tato raketová divize v roce 1962
byla na Kubě a zhruba po třech týdnech se
museli znovu vrátit do vlasti.
Konec naší cesty byl v Oděse, kde jsme si
prohlédli Potěmkinovy schody a katakomby,
museum armády a museum partyzánského
odboje. Nevynechali jsme ani známé tržiště.
V rámci prohlídky si nás velice pletli s
Poláky, ale když jsme jim vysvětlili, že jsme
Čechoslováci, tak jsme všude na Ukrajině
měli okamžitě vše a byli jsme mile přijati.
Nikde nebylo po celou dobu poznat napětí a
nebo nějaké místní rozboje, snad jedenkrát
jsme viděli červenočernou vlajku
Benderovců. Zato však všude byly
modrožluté vlajky Ukrajiny.
Závěrem jsme navštívili, z hlediska
Ukrajinců ,,nedaleko" Oděsy, asi 120km
závod a sklepy na výrobu šampaňského,
bílého, červeného a koňaku. Tato výrobna s
názvem Šabo v Bilgorodě je moderním
podnikem postaveným především v samém
chromu, skle a elektronice. Vedení podniku se
neopomnělo pochválit získáním množstvím

zlatých a stříbrných vinařských medailí a cen.
Na závěr prohlídky byla velmi příjemná
degustace s odborným výkladem.
K vlastní Oděse bych chtěl ještě doplnit, že
více než polovina města je postavena z
materiálu, který se vytěžil z podzemí. Už od
starých Řeků až po současnost se těží tato
vápencová surovina nejprve pomocí
dřevěných a kovových nástrojů a nyní
pomocí motorových pil. Výsledkem jsou
známé Oděské katakomby.
Opakem se nám nechtělo věřit, že za 80
hřiven, to je 8euro, občané Oděsy čerpají v
každé domácnosti plyn na celý rok. Pohledem
na způsob odběru by se však naši technici
určitě zhrozili, kdyby viděli jakým způsobem
vede přívodní vedení - nejprve podepřené
mezi jednotlivými domy jen dřevěnými
tyčemi nebo trubkou. Tento způsob odběru je
jedním z cílů kritiky ruského premiéra vůči
Ukrajině, že tímto způsobem do jisté míry
Ukrajina okrádá Rusko o nezaplacený plyn.
Přesto však až se na Ukrajině vztahy urovnají,
doporučuji všem kolegům tato místa
navštívit.
Kol.D.Hric KVV Holešov

KVVV plk.Vlad.Maděry Zlín z.s.
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Vzpomínkové setkání u
příležitosti stého výročí
narození
Rudolfa Severina Krzáka , rodáka z Bernartic
, zakladatele výsadkového vojska.Tak, jako
každý rok, tak i letos, jsme dne 4. dubna
společně s občany Bernartic uctili památku
generála Rudolfa Severina Krzáka ( 1914 –
2004 ).Sté výročí narození je tak významný
den pro vzpomínkové setkání , že se nemohl
obejít bez významných hostů obce a
výsadkových veteránů .Pozvání přijali syn
gen. Krzáka Jan a jeho sestra Ing.arch.Zdenka
Zetková- Mc-Kenzie, pan poslanec PČR
Rndr. Jan Zahradník, senátor pan Mgr. Pavel
Eybert a další významní hosté.Z Vojenského
historického ústavu se dostavili plk. Mgr.
Aleš Knížek a historik Phdr. Prokop Tomek ,
který v závěru slavnostního dne přednesl s
obrazovou projekcí zajímavé poznatky ze
života a vojenské služby R.S. Krzáka v době
druhé světové války a po ní. Pro výsadkové
veterány bylo velice důležité zúčastnit se
tohoto slavnostního vzpomínkového setkání
a na místě v rodné obci uctít památku

Setkání s genmjr.
Čestmírem HRBKEM
Jelení Vrchy 24.dubna 2014.
Návštěva pana gen.mjr. Hrbka v tomto jarním
období byla připravena již na začátku roku v
době , kdy jsme oslavili společně jeho
narozeniny.Po jeho ocenění pamětním
odznakem , u příležitosti stého výročí
narození R.S. Krzáka v Bernarticích a udělení

Mistrovství světa v
parašutismu v Prostějově
Prostějovské letiště bude hostit Mistrovství
světa v parašutismu ve dnech 25 až 31. srpna.
Na tuto velkou sportovní událost je

významné osobnosti, zakladatele
výsadkového vojska , gen. mjr. Krzáka.
Setkání se zúčastnilo 9 klubů výsadkových
veteránů z celé České republiky, celkem 85
výsadkových veteránů a mnoho našich
příznivců. Slavnostního setkání se zúčastnili
vojáci ze 44.l mopr z Jindřichova Hradce se
zástavou útvaru.Je na tomto místě všem
upřímně poděkovat za velmi dobrou
účast.Úctu přítomným vyjádřil pan starosta
obce Pavel Souhrada slovy : „ Jsem nesmírně
rád, že se tu scházíme v tak hojném počtu u
příležitosti nedožitých stých narozenin
generála Krzáka .Nenacházím slov, jak bych
vám poděkoval za účast na dnešním
setkání.“Syn Jan Krzák přijel do Bernartic z
Poděbrad a jeho sestra Zdenka Zetková
–McKenzie přiletěla z Londýna. Oba byli
množstvím přítomných překvapeni a
neskrývali dojetí. Jan Krzák to vyjádřil slovy:
„ Je to pro mě velká čest a jistě by byla i pro
mého otce. Jsem rád , že se tolik lidí zajímá o
to co se událo. Je to ukázka toho, že se na
minulost nezapomíná a zároveň se bere v
úvahu význam armády a význam státu, což se
někdy zanedbává“.
Vzpomínkové setkání mělo tři části. Uctění
památky položením kytic a věnců na hrob

gen. Krzáka na bernartickém hřbitově. Druhé
zastavení bylo při odhalení pamětní desky na
rodném domě Krzákových. Pamětní deska je
vzpomínkou na rodinné příslušníky R.S.
Krzáka , kteří byli popraveni gestapem v době
protektorátu.V závěru pak pokračovalo
vzpomínkové setkání v místní sokolovně.
Zde u příležitosti tohoto významného dne
byly uděleny obcí Bernartice a KVV Písek
pamětní odznaky a vybraným osobnostem
občanské sdružení „ Červené
barety“Prostějov udělilo pamětní mince.
Bylo uděleno 26 PO významným
osobnostem obce. Pět pamětních odznaků
bylo uděleno Klubům výsadkových veteránů,
Vojenskému historickému ústavu a 44. lmopr
a 36 výsadkovým veteránům KVV z
Jindřichova Hradce, Tábora, Písku –
Strakonic a Plzně.V závěru setkání někteří
pamětníci zavzpomínali na své osobní
zážitky a pocity při přímém setkání s gen.
Krzákem. A my členové Klubů výsadkových
veteránů jsme se opět rádi pozdravili při
přímém osobním setkání.
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným za
vytvoření příjemného zážitku na setkání.
Předseda KVV Písek Pavel Valenta

pamětní mince o. s. Červené barety Prostějov,
jsme přijeli tato vyznamenání předat. Byla to
vskutku slavnostní chvíle, setkání s přáteli,
tak jak má být. Kolega Hrbek na závěr připil
všem výsadkovým veteránům. Zvláště zdraví
všechny členy KVV Prostějov a výsadkáře ve
zbrani. Již nyní se těší na setkání,při pochodu,
který se bude konat v roce 2015 pod jeho
jménem. K tomu se vyjádřil optimisticky
slovy: „ budu trénovat a tu kratší trasu půjdu.“
Kol.Valenta
přihlášeno na pět set závodníků ze čtyřiceti
zemí z celého světa. Mistrovství pořádá
společnost Dropzon Prostějov s Českou
parašutistickou asociací. Soutěžit se bude ve
třech kategoriích: skupinová akrobacie,
umělecké disciplíny
a
rychlostní
parašutismus-světová premiéra. Celkem se

uskuteční přes 4000 seskoků. Diváci mohou
celý průběh sledovat na velkoplošných
obrazovkách. Budou zde i doprovodné
programy jako ukázky letecké akrobacie,
průlet nadzvukových letounů JAS39 gripen
atd. Přiďte se podívat na tuto mimořádnou
sportovní akci a podpořit český tým.

Výzva:

Kolega Miloš Kollárik hledá spolubojovníky z dob ZVS u 8280/A v letech 1962-64. Brigádni autodílně, velitel prap. Huňka.
Ozvete se na: m.k@llarik.sk

Přání významnému jubilantu z KVV Chrudim:
Generálmajor v.v.Jaroslav Klemeš oslavil 31.ledna 2014 úctyhodné devadesáté druhé narozeniny. Jde o posledního žijícího parašutistu,který
byl během 2.světové války vyslán ze Západu a seskočil na území tehdejšího protektorátu.Své narozeniny oslavil ve vojenském klubu
výsadkářů 43. Výsadkového praporu Na Rozhledně v Chrudimi. Dodatečně blahopřejeme pevné výsadkové zdraví !!!

OPUSTILI NAŠE Ř ADY
5.3.2014 jsme se rozloučili s kolegou našeho
klubu Vladimírem Olejníkem. 22.3.2014
skonal náš kolega mjr.v.v. Karel Čabela.
11.4.2014 odešel sportovec, reprezentant v
parašutismu člen KVV Olomouc Jaroslav
Doležel. 25.42014 skonal Josef Chládek člen
KVV Písek. 29.4.2014 zemřel Luboš Strakuš
ve věku nedožitých 62 let člen KVV
Bratislava 3.5.2014 zemřel plk.v.v.Vladislav
Mrázek ve věku 89let člen KVV Praha.
8.5.2014 zemřela naše kolegyně Naděžda
Tomanová ve věku nedožitých 85 let.

Jubilea našich členů KVV Prostějov:
50 let - Ing. Starý Jindřich jun., Mrkvová Soňa, Ing. Cekul Petr. 60 let - Šnevajs Jaroslav.
65 let - Jaroslav Vidmoch, Moravec Jaroslav, Langhammer Jan, Kováč František, Mgr.Mažár
Vladimír. 70 let - Kroul František, Nováková Jaroslava, Ing. Fafílek Zdeněk. 75 let - Stoklasa
Josef . 80let - Jánovský Miroslav.
Vydává Klub výsadkových veteránů
Prostějov, pro potřeby svých členů.
Neprodejné.
Kontaktní adresy:
Ing. Jindřich ČTVERÁK - předseda
B.Šmerala 15, 79601 Prostějov,
tel. 737 623 540
email - jindra.ctverak@seznam.cz

František LEJSEK - předseda redakční rady
Šárka 34, 79601
tel. 728 547 426
email - fr.lejsek@seznam.cz
Bc. Iveta SKRBKOVÁ
členka výboru a redakční rady
Dolní 24,79601 Prostějov
email - iveta.skrbkova@email.cz
Účet 188 989 286, kód 0300

