
KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ
PROSTĚJOV z.s.                72
ZPRAVODAJ
ROČNÍK  XXVI                                     Číslo 2                                     Redakční uzávěrka 31.05.2017

Křest Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov 
Dne 31.1.2017 proběhl v síni tradic 601. skss  
za účasti bývalých velitelů, členů KVV křest 
Zlatého odznaku výsadkového veterána 
KVV Prostějov. Křest zahájil kol.M.Mucha, 
který charakterizoval Zlatý odznak a objasnil 
podmínky jeho udělení osobě, která aktivně 
působila ve výsadkových jednotkách, v 
jednotkách speciálního a hloubkového 
průzkumu ČSLA, ČSA, nebo ve speciálních 
silách AČR a prováděla seskoky padákem. 
Zasloužila se o výstavbu výše jmenovaných 
jednotek v oblasti výcvikové, technické a 
organizační. Chovala se příkladně a svým 
chováním dělala vždy čest těmto jednotkám. 
Aktivně se zapojuje (zapojovala) do činnosti 
některého klubu výsadkových veteránů. 
Odznak je proveden v základní formě 
stávajícího klubového odznaku zřízeného v 
roce 1995. Zlatý odznak má ve stužce červené 
barvy nápis „VETERÁN“ a věnec lipových 
ratolestí obkličujících odznak, provedený ve 
zlaté barvě se vsazeným zirkonem. Zlatý 
odznak KVV je zásadně neprodejný, 
nepřenosný a jeho udělení není podmíněno 
nárokováním nebo členstvím v KVV. Uděluje 
se na základě zpracovaného návrhu a jeho 
schválením nadpoloviční většinou členů 
výboru KVV, po prověření splnění 
stanovených podmínek pro udělení. 
Výjimečně může být ZO udělen „In 
memoriam“. Zlatý odznak se zásadně 
předává osobně předsedou klubu nebo jím 
pověřeným funkcionářem, a to při 
slavnostních příležitostech nebo aktech 
kulturního či společenského významu. Jeho 
udělení se zapisuje do kroniky klubu a 
zveřejňuje se v klubovém tisku. ZO může být 
odebrán, dopustí-li se osoba vyznamenaná 
ZO takového činu, který hanobí pověst KVV. 
S odznakem se vydává evidenční list s 
potřebnými údaji a ověřením předsedou 
klubu. Dále kolega M.Mucha ocenil i podíl 
člena výboru kol.Jozefa Struhára na přípravě 

Plzeň, KVVV Praha, KVV Praha - západ, 
KVV Prostějov, KVV Tábor, KVV Zlín. Ze 
Slovenské republiky prezident KVV SR plk. 
v.v. ing. Jozef Tuček, CSc., KVV Banská 
Bystrica, KVV Bratislava, KVV Martin - 
Vrútky, KVV Prešov, KVV Šumiac, KVV 
Trnava, KVV Trenčín, KVV Žilina, 
příslušníci 5.pŠU ze Žiliny a Slovenský klub 
1. prieskumného práporu Bratislava. Jak 
konstatoval moderátor shromáždění kolega 
Mgr.Michal Mucha, „Byli jsme potěšeni, že 
naše pozvání přijali bývalí i stávající 
výsadkáři, genpor. ing. Miroslav Žižka, 
genmjr. ing. Aleš Opata, genpor. v zál. ing. 

Ondrej Páleník, genmjr. ing. Milan Kovanda, 
genmjr. v.v. ing. Doc. Pavel Gavlas, genmjr. v 
zál. ing. Josef Prokš, genmjr.v.v. ing. 
František Štěpánek, brig.gen. ing. Karel 
Ř e h k a  i  s t á v a j í c í  v e l i t e l é :  6 0 1 .  
skssplk.gšt.ing. David Franta, M.S., 102. 
pzpr. pplk. ing. Pavel Hriník a 43. vpr. pplk. 
ing.Jiří Adamec i bývalý velitel 5.pŠU plk. 
gšt. ing. Lubomír Šebo, dále náměstek 
primátorky statutárního města Prostějov ing. 
Zdeněk Fišer i starosta města Chrudim Mgr. 
Petr Řezníček, příslušníci 601.skss, 102.pzpr 
a 43.vpr a další pozvaní hosté“. Smyslem 
tohoto slavnostního shromáždění bylo nejen 

Slavnostního shromáždění k 70. výročí 
vzniku výsadkových jednotek, které 
15.4.2017 organizoval KVV Prostějov v 
součinnosti s Červenými barety, se zúčastnili 
pozvaní členové KVV Brno, KVV Holešov, 
KVV Hradec Králové, KVV Chrudim, KVV 
Jindřichův Hradec, KVV Liberec, KVV 
Klatovy, KVV Olomouc, KVV Písek, KVV 

Výsadkáři slavili 70. 
výročí vzniku
výsadkových jednotek

Zlatého odznaku. Jak zdůraznil ve svém 
vystoupení předseda KVV Prostějov 
ing.František Stavný„Náš klub existuje už 
27. rok a já chci poděkovat jeho 
zakladatelům, kteří zde sedí mezi námi, že 
tuto myšlenku, sdružit bývalé výsadkáře do 
spolku, přivedli do praxe. Za tato léta 
prokázal náš klub svoji opodstatněnost a 
životaschopnost pořádáním různých akcí, 
hlavně dále rozvíjel tradice VÚ 8280 a dostal 
se do povědomí i široké civilní veřejnosti 
nejen v ČR, ale i v SR. Každý z nás, jak zde 
sedíme, přispěl svým dílem k rozvíjení těchto 
tradic a výbor našeho klubu si to uvědomuje. 
Proto, jako nejvyšší ocenění práce v klubech 
výsadkových veteránů ČR i SR, se rozhodl 
vydat a udělovat za vynikající vojenskou 
službu u výsadkových jednotek, jednotek 
speciálního a hloubkového průzkumu i 
jednotek speciálních sil, za aktivní a 
iniciativní práci v našich klubech, tento Zlatý 
odznak výsadkového veterána.“ Po 
samotném křestu Zlatého odznaku 
výsadkového veterána KVV Prostějov, který 
provedli zakladatelé KVV Prostějov Ing.Jiří 
Hudský a PhDr. Josef Váňa, výbor KVV 
udělil Zlatý odznak těmto osobám z řad 
bývalých velitelů a aktivních členů KVV 
Prostějov.  Jsou to  kolegové:  Ing.  
HUDSKÝJiří, PhDr.VÁŇA Josef, BARTKO 
František, Ing. STARÝ Jindřich st., Ing. 
STAVNÝ František, BOROVSKÝ Štefan, 
ŘEPKA Miroslav, Ing. STARÝ Jindřich ml., 
ŠIMÍK Milán, JEREMIÁŠ Viktor, JUGAS 
Ladislav, HÁJEK Otakar, LEJSEK František, 
HOŠŠO Ivan, Ing. TUČEK Jozef CSc., 
ONDREJČÁK Jaroslav, VERNER Ivan, 
CHUDÝ František,ZAPLETAL Miloslav, 
Ing. SKÁCEL Luděk, Ing. TROJAN Josef, 
Ing.  ČTVERÁK Jindřich,  PaedDr.  
ŠLAMBOR Jaroslav, PIŠŤÁK Miroslav. 
Dále z řad velitelů to jsou: genpor.v.v. 
Ing.Páleník Ondrej, MBA, brig.gen. Ing. 

KOVANDA Milan, brig.gen. Ing. ŘEHKA 
Karel, plk. Ing. SÁBELA René, plk. gšt.Ing. 
FRANTA David, M.S., pplk. Ing. HRINÍK 
Pavel, plk.gšt. Ing. ANDRÁŠKO Pavel. Kol. 
Jaroslav Ondrejčák 
P.S. Členové KVV Prostějov – nositelé 
původního Zlatého odznaku výsadkového 
veterána KVV Prostějov, mohou požádat 
výbor KVV Prostějov o tzv. „obměnu“, v 
rámci které obdrží nový Zlatý odznak VV 
KVV Prostějov na stuze. Pořizovací náklady 
v tomto případě hradí KVV Prostějov. Ostatní 
KVV mohou, po splnění podmínek, 
navrhnout své členy na udělení Zlatého 
odznaku výboru KVV Prostějov. V tomto 
případě pořizovací náklady uhradí 
navrhovatel ,  to  je  přís lušný Klub 
výsadkových veteránů. 
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sponzory i příznivce naší historie a tradic. Ať 
Vám tento pamětní odznak stále připomíná, 
že jste členy velké výsadkové rodiny, která 
umí ocenit soudržnost, bojové kamarádství i 
přátelství“. Během shromáždění byly 
provedeny křty Pamětního odznaku na stuze 
k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek i 
pamětní dekorace „Veterán výsadkových 
jednotek Československé a České armády“, 
které provedli kol. Kutin a kolega Opluštil. 
Zejména poutavé vyprávění 93 letého kolegy 
Kutina o začátcích a průběhu formování 22. 
výsadkové brigády zcela zaujalo všechny 
přítomné výsadkáře. Celkem bylo uděleno 
300 Pamětních odznaků k 70. výročí vzniku 
výsadkových jednotek mezi nimi i 21 
bývalým výsadkářům - vojákům základní 
služby, kteří v současné době velmi aktivně 
pracují v regionálních klubech výsadkových 
veteránů v ČR a SR. V průběhu shromáždění 
pokřtil David Jirásek svou novou knihu o 
historii jednotek zvláštního určení 1957-2001 
„Historie českých speciálních sil“ II.díl. Na 
slavnostní shromáždění v Prostějově bude 
navazovat celá řada akcí k 70. výročí vzniku 
výsadkových jednotek jak zaznělo v 
diskuzních vystoupeních jednotlivých 
zástupců KVV. V nejbližší době to bude VI. 
ročník memoriálu plk. Františka Mansfelda 
ve střelbě z pistole dne 19.5. 2017 ve 
Vrahovicích, který organizuje KVV 
Prostějov. V měsíci září proběhne na letišti v 
Prostějově za organizace KVV Prostějov 
Memoriál zakladatelů výsadkového vojska. 
Prezident KVV SR kolega ing. Jozef Tuček 
CSc. ve svém vystoupení poděkoval KVV 
Prostějov za výbornou organizaci tohoto 
shromáždění a zavzpomínal na své začátky u 
výsadkové brigády v roce 1964 i zároveň 
informoval o přípravě 23. ročníku Memoriálu 
Jána Gabčíka, který proběhne 27.5.2017. Jak 
sdělil ve svém vystoupení kolega Glatter z 
KVV Žilina, KVV SR, Žilinský pluk Jozefa 
Gabčíka ve spolupráci s MO SR, Žilinským 
samosprávným krajem a městem Žilina 
organizuje ve dnech 5.-7.7.2017 setkání 
bývalých příslušníků výsadkových jednotek 

připomenutí tohoto významného výročí, ale 
zejména ocenění a poděkování všem těm 
výsadkářům, kteří se podíleli na vzniku a 
rozvoji výsadkových jednotek, kteří svojí 
činností naplňovali výsadkové tradice a kteří 
je nadále naplňují i v současnosti. Svědčí o 
tom i podstatná část proslovu předsedy KVV 
Prostějov, ing. Františka Stavného, ze kterého 
vyjímáme: „My, výsadkoví veteráni, si ctíme 
a velmi vážíme výsadkářů západního i 
východního zahraničního odboje, všechny 
zakladatele výsadkových jednotek, naše 
předchůdce, všechny velitele výsadkových 
útvarů a samostatných jednotek, po celou 
dobu 70 let, včetně těch dobrovolníků, kteří 
absolvovali první výsadkové přeškolovací 
kurzy v počátku padesátých let. Mnozí z nich 
jsou dnes přítomni mezi námi v tomto sále. S 
úctou vzpomínáme na jména Paleček, Krzák, 
Černota, Talášek, Maděra, Mrázek, Mansfeld 
a další, kteří se zasloužili o vznik 
výsadkových jednotek a byli u zrodu našich 
tradic, ke kterým se hrdě hlásí již několik 
generací výsadkářů, včetně té současné. A 
některé vojenské útvary a KVV nesou dnes 
jména těchto vynikajících osobností. K 
významným výročím, která mají vztah k 
tradicím československých vojenských 
výsadkářů, bezesporu patří právě i vznik 
prvního výsadkového svazku čs. armády a to, 
co zůstalo do dnešních dnů, je číslo VÚ 8280. 
Historie výsadkových jednotek nespočívá 
pouze v jejich organizaci, materiálním 
vybavení a výcviku. Psali ji vojáci, kteří v 
nich sloužili v posádkách Zákupy, Stráž pod 
Ralskem, Prešov, Sabinov, Žilina, Prostějov, 
Holešov a Chrudim, ať už to byli důstojníci, 
praporčíci, poddůstojníci nebo vojíni, prostě 
výsadkáři tělem i duší. A někdo již spočítal, že 
za tu dobu, u VÚ 8280, u 7.vp ZU, vpzr divizí, 
102.pzpr, 43.vpr a 601. skss, prošlo 
výsadkovým výcvikem okolo 80 000 
příslušníků, kteří jsou stále hrdí na svou 
specializaci i na své velitele a kamarády. 
Proto jsem rád, že kmotrem Pamětního 
odznaku k 70. výročí vzniku výsadkových 
jednotek, bude pamětník těchto událostí, 
jeden z velitelů VÚ 8280, kol. Kutín. Já chci 
využít dnešní příležitosti k tomu, abych 
poděkoval všem výsadkovým veteránům, ale 
i současným profesionálním vojákům 
výsadkových a průzkumných jednotek i 
příslušníkům speciálních sil za to, že svou 
vysokou profesionální připraveností byli a 
jsou již více než 70 let zárukou míru, 
relativního klidu a pohody pro občany ČR i 
SR. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že 
současní příslušníci 601. skss, 102. pzpr, 43. 
vpr a na Slovensku i 5.pSU, jsou zárukou 
pokračování bohatých výsadkových tradic v 
současné době i v budoucnosti a budou 
naplňovat slova hymny výsadkových 
veteránů, že budou „Meče armády hrot“. 
Proto náš klub, v součinnosti s Červenými 
barety, chce udělením Pamětního odznaku k 
70. výročí vzniku výsadkových jednotek 
poděkovat a ocenit všechna města a obce 
dislokace výsadkových útvarů, vybrané a 
navržené výsadkové veterány, jejich kluby, 
všechny bývalé i současné velitele útvarů, 
profesionální vojáky – výsadkáře, naše 

České a Slovenské republiky. Zároveň pozval 
výsadkové veterány na toto setkání. KVV 
Chrudim organizuje dne 26.8.2017 Den 
výsadkových jednotek, který se koná u 
příležitosti 70. výročí vzniku výsadkových 
jednotek a 30. výročí znovuzaložení 71. resp. 
43. výsadkového praporu. Předseda KVV 
Liberec Jaroslav Chromek ve svém 
vystoupení pozval přítomné výsadkové 
veterány na oslavy 70. výročí vzniku 
výsadkových jednotek, které proběhnou 9. 
září 2017 v Zákupech. Za organizace KVV 
Liberec a ve spolupráci s městem Zákupy zde 
proběhne i vzpomínkový akt přímo v místě, 
kde vznikaly první poválečné výsadkové 
jednotky. Náměstek primátorky statutárního 
města Prostějov Ing. Fišer poděkoval za 
udělení Pamětního odznaku k 70. výročí 
vzniku výsadkových jednotek městu 
Prostějov a ocenil podíl výsadkářů na 
reprezentaci města nejen u nás, ale i v 
zahraničí. Se svými vzpomínkami na službu u 
výsadkových jednotek vystoupili v diskuzi i 
kolegové Kvasnička s KVV Tábor a kolega 
Borovský z KVV Prostějov. Na výcvik 
příslušníků URNY u výsadkového útvaru v 
Prostějově zavzpomínal jeho bývalý velitel 
JUDr. Petr Šesták, který zároveň poděkoval 
za ocenění, kterého se jim dostalo. Součástí 
programu byla i návštěva prostějovské 
radnice, města, které je od roku 1960 městem 
i symbolem výsadkových jednotek. I z tohoto 
důvodu byl na prostějovské radnici vyvěšen v 
tento den prapor města Prostějova a 
významní hosté byli za doprovodu 
současného velitele 601.skss plk. ing. Davida 
Franty přijati na radnici. Co bylo 
charakteristické pro tento den? Nejen krásné 
vzpomínky a pocit sounáležitosti k 
výsadkové komunitě, ale doslova hrdost na 
službu u výsadkových jednotek bez rozdílu 
dosažených funkcí nebo hodností. Jak 
konstatoval jeden z kolegů - účastníků 
shromáždění „V životě jsou chvíle, na které 
musíme vzpomínat, na které se nedá 
zapomenout“.

Kol.Jaroslav Ondrejčák 



Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Vcelku známá 
historie. Na území tehdejšího Protektorátu 
Čechy a Morava byl vyslán parašutistický 
výsadek z Velké Británie. Operaci pod krycím 
názvem Anthropoid organizovala zvláštní 
skupina zpravodajského odboru exilového 
Ministerstva národní obrany v Londýně. SS- 
Obergruppenführer a generál policie 
Reinhard Heydrich na následky atentátu po 
osmi dnech zemřel. V Čechách a na Moravě 
se rozpoutalo peklo. Nad celým územím 
protektorátu byl vyhlášen výjimečný stav: 
„Kdo osoby, které měly účast na spáchání 
atentátu, přechovává anebo jim poskytuje 
pomoc, anebo maje vědomost o jejich osobě 
nebo o jejich pobytu neučiní žádné oznámení, 
bude zastřelen se svou rodinou.“ Pomoc při 
u s k u t e č n ě n í  n e b e z p e č n é h o  p l á n u  
parašutistům nabídly desítky českých rodin. 
Za svoji odbojovou činnost většinou zaplatily 
životem. V červnu 1942 byly vypáleny obce 
Lidice a Ležáky. Parašutisté ze skupiny 
Anthropoid byli vyzrazeni. Spolu s dalšími 
výsadkáři podlehli 18. června 1942 přesile 
německých vojáků v pražském pravoslavném 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje. V souvislosti 
se současnou brněnskou výstavou je na místě 
malá vzpomínka. Když se v roce 1968 
objevilo v novinových stáncích první číslo 
znovuobnoveného časopisu Junák, vzbudil 
zvláštní pozornost čtenářů kreslený seriál 

 V Komunitním centru pro válečné veterány v 
Brně byly zpřístupněny dvě zajímavé 
výstavy: Hrdinové – příběhy odvahy a zrady 
v obrazech akademické malířky Zdenky 
Landové, a současně i výstava k 70. výročí 
vzniku našeho výsadkového vojska.
    Na vernisáž zavítal ředitel odboru pro 
válečné veterány Ministerstva obrany ČR 
Eduard Stehlík. Hovořil o atentátu na 
Reinharda Heydricha, o následcích této 
odvážné akce i osudech českých vlastenců 
bojujících proti německé okupaci. O vzniku 
prvních výsadkových útvarů v poválečném 
Československu se zmínil Jaroslav Foršt z 
brněnského Klubu výsadkových veteránů 
Jana Kubiše. Kořeny této tradice sahají až k 
hrdinským činům parašutistů za druhé 
světové války, následně je rozvíjely a 
neustále rozvíjejí nastupující generace 
výsadkářů a průzkumníků. Bez výsadkového 
vojska se žádná moderní armáda neobejde. 
Tento týden uplyne 75 let od atentátu na 
zastupujícího říšského protektora a šéfa 
Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) 
Reinharda Heydricha. Akci uskutečnili 27. 
května 1942 v Praze-Libni vojáci  
československé exilové armády rotmistři 

Operace Anthropoid, připravovaný malířkou 
Zdenkou Landovou. Historik Eduard Stehlík 
vzpomíná: „Na zeleném podkladu bylo 
rozmístěno dvanáct obrázků doplněných 
texty. Udivovaly jak historickou přesností, 
tak i věrností zobrazovaných postav. Už na 
první pohled bylo jasné, že autorka, jejíž 
rodina ve svém domě na jaře 1942 ukrývala 
velitele parašutistické skupiny Out Distance 
nadporučíka Adolfa Opálku, věnovala 
obrovské množství času nejen vlastní tvorbě, 
ale i shromažďování a studiu nezbytných 
podkladů. Příběh o hrdinství, statečnosti a 
nezlomnosti, který vytvořila, působil v 
tíživých dobách nastupující normalizace jako 
silná vzpruha a povzbuzení.“  Obrázky 
Zdenky Landové zveřejňované v časopise 
Junák byly velice malé. Na brněnské výstavě 
je nyní máme možnost vidět ve velkém 
provedení a ve velmi dobré technické kvalitě. 
„Jsem pevně přesvědčen, že na návštěvníky 
výstavy zapůsobí stejně jako na nás, kteří 
jsme se k nim vraceli v nelehkých dobách, 
kdy Junák opět nesměl vycházet,“ dodává 
Eduard Stehlík. Výstava Hrdinové – příběhy 
odvahy a zrady v obrazech akademické 
malířky Zdenky Landové byla původně (v 
září 2013) připravena pro Památník v 
Lidicích. Až do konce července ji máme 
možnost vidět v Brně, na podzim se s největší 
pravděpodobností přesune do Kroměříže.  

Výsadkáři si připomínají 
své hrdiny
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naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav 
Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan 
Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, 
Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, 
Jaroslav Moravec, ZO Areál – Tomáš 
Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš 
Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, 
Medikom’s - Michal Konšel, ČSOB - Ing. 
Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich 
Luger, Lázně Slatinice – Ing. Jiří Vybíral, 
ing.Vladimír Jílek a JUDr. Jindřich Vybíral. 
Cenu pro absolutního vítěze – náramkové 
hodinky, věnoval náš člen kol. Martin Vrtal. 
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé 
VÚ 8280 Prostějov, gen. mjr. Ing. Milan 
Kovanda, plk. v. v. Ing. Jindřich Starý, plk. 
v.v. Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef 
Trojan, plk. gšt. v v. Ing. Luděk Skácel. 
Aktivní účastí soutěž podpořili současní 
velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 
601. skss plk. gšt. Ing. David Franta,M.S., za 
velitele 102. pzpr, NŠ mjr. Ing. Karel 
Michenka. Mezi hosty jsme přivítali 
primátorku města Prostějova Mgr. Alenu 
Raškovou, exprimátora města Prostějova 
pana Miroslava Pišťáka, zástupce PČR nprap. 
Mgr. Aleše Nadymáčka, ředitele Úz. odd. 
HZS PV plk. Ing. Jozefa Nováka; Ředitele 
MP Prostějov Mgr. Jana Nagyho, prezidenta 
VV SR plk. v.v. Ing. Jozefa Tučeka, CSc, 
předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana 
Hulína a Vladimíra Kavického; z českých 
klubů, Jaroslava Chromka, Josefa Krauseho a 

předsedu spolku ČB, pplk. v z. Ing. Jindřicha 
Starého. V úvodu střelecké soutěže promluvil 
předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel 
soutěže kol. František Stavný, který, jak už se 
stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní 
primátorce Mgr. Aleně Raškové a pozornost 
Františku Mansfeldovi. Nástupu před 
samotnou soutěží jsme využili k udělení 
Zlatého odznaku kol. Jozefu Struhárovi a 
přání k narozeninovým jubileím: kol. 
Jindřichu Starému k 80tinám a kol. Františku 
Chudému k 70tinám. Po krátkém rozboru 
propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. 
Františkem Chudým a řídícím střelby, 
armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit 
k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním 
výstřelem, který vyšel z hlavně pistole 
Františka Mansfelda. Zabezpečení soutěže 
bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří 
všem členům organizačního týmu, přísl. 601. 
skss, 102. pzpr, PČR, POŠ Prostějov, ZO 
Areálu i všem sponzorům. Poděkování patří 
také Statutárnímu městu Prostějov, za 
finanční pomoc při zabezpečení soutěže. A co 
nás všechny hlavně zajímá, jsou výsledky 
umístění jednotlivců i družstev. Soutěžilo se v 
kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a 
družstva - všichni z KVV ČR a SR; v 
kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a 
kategorie ženy - jednotlivkyně. V kat. hosté 
zvítězil: nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, zást. 
PČR ČR, na 2. místě se umístil plk. gšt. Ing. 
David Franta vel. 601. skss a 3. místo patřilo 

Střelecká soutěž KVV 
Prostějov, VI. ročník 
Memoriálu plk. 
Františka Mansfelda, 
19. 5. 2017 

Dne 19.5.2017 náš KVV ve spolupráci s 601. 
skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve 
střelbě z PiGlock na střelnici Policie ČR v 
Prostějově - Vrahovicích, VI. ročník 
Memoriálu plk. Františka Mansfelda. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 136 střílejících, 
z toho 70 mužů v I. kategorii z klubů 
výsadkových veteránů; 22 žen, z nichž 11 
soutěžilo za KVV. Za kategorii I. bylo 
vytvořeno 27 družstev po třech střelcích a 15 
družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní. Z 
KVV ČR byly mimo prostějovského klubu 
zastoupeny KVV: Liberec, Praha, Luštěnice, 
Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, 
Hradec Králové a Brno. Za slovenské kluby 
přijeli reprezentovat kolegové z KVV 
Bratislava, B. Bystrica, a z největší dálky 
vážil cestu František Mansfeld, jenž 
zastupoval KVV Prešov. Naše pozvání 
přijaly a svými družstvy soutěž obsadily - 
601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, 
Policie ČR, Městská policie PV. Ceny pro 
úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili 



k výstavbě výsadkových jednotek v 
Československu. A tak, jako každý rok, 
zúčastnily se 9. 3. 2017 KVV z ČR spolu se 
102. pzpr, který v názvu útvaru nese jméno 
gen. Palečka, Pietního aktu u hrobu 
zakladatele výsadkových jednotek. Toto 
výročí se zde také projevilo i vyšší účastí 
členů KVV, vojáků i hostů. U hrobu gen. 

Palečka byly jednotlivými KVV, vojáky i 
hosty položeny kytice. Za náš klub položil 
kytici kol. Jindřich Starý sen. a kol. Jiří 
Hudský. Ke shromáždění pak promluvil 
předseda KVV Plzeň, kol. Láďa Sliva, který v 
krátkosti představil gen. Palečka od dob 
Rakouska – Uherska, jeho účasti v 1. Světové 
válce, popsal jeho úkoly v 2. Světové válce, 

Pietní akt u hrobu 
generála Karla Palečka 
v Plzni 

uběhlo 70 let od podpisu rozkazu MNO č. 1, 
který podepsal plk. Paleček alias „Táta Palec“ 
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nprap. Radku Vajdečkovi – vrchní prap. 601. 
skss. Kat. I. jednotlivci muži: 1. místo – kol. 
Stanislav Veselý - KVV Luštěnice 2. místo – 
kol. Petr Šír - KVV Liberec 3. místo - kol. 
Pavel Pazdera - KVV Brno Kat. I. družstva: 1. 
místo, družstvo KVV Luštěnice, ve složení - 
kol. Stanislav Veselý, Vladimír Borovička, 
Antonín Kubza 2. místo, družstvo KVV 
Liberec, ve složení – kol. Jaroslav Chromek, 
Petr Šír, Petr Müller 3. místo, družstvo KVV 
Prostějov, ve složení – kol. František Chudý, 

Vepřové hody. 

Kolegové, dne 17. 02. 2017 od 17.00 hodin 
jsme se opět sešli v restauraci „ U Tří bříz „ na 
naší populární společenské akci „VEPŘOVÉ 
HODY - viz ZABÍJAČKA“. Účast byla jako 
obvykle bohatá, tak jako každý rok. Akce se 
zúčastnilo 63 lidí, respektive členů našeho 
KVV Prostějov. Při slavnostním zahájení 
jsme popřáli našemu jubilantu kolegu 

Lejskovi k jeho krásným 75. narozeninám a 
připili si na jeho zdraví. Po zahájení a přípitku 
slivovicí jsme statečně pokračovali v 
konzumaci vepřových specialit, od polévky 
přes škvarky s chlebem po mísu různých 
pochutin, skoro až k prasknutí. Hodně členů 
tyto porce nezvládlo a tak, jak je dáno z 
předcházejících akcí, přišly na řadu plastové 
obaly na odvoz nezvládnutých specialit. 
Poslední dobou se nám stává, že členové se 
často vyjadřují k akcím pořádaných naším 

klubem a začínají se vyskytovat projevy 
nespokojenosti, což se nám stalo i u této akce. 
Ohlas výboru KVV je asi takový, že si 
promluvíme s osobami, které jsou 
zodpovědné za konání našich akcí a budeme 
se snažit vyhnout nespokojenostem. Závěrem 
jen, že akce se zdařila, po večeři se do 
22.30hodin bavilo na různé téma a v klidu 
plného bříška se všichni rozešli do svých 
domovů a určitě se těší na další akci, co se 
týče zabijačky.                    Kol.JožkaStruhár

Milan Vašek, Petr Němec Kat. II. jednotlivci 
muži: 1. místo – Hynek V. – 601. skss 2. místo 
– pplk. v z. Ing. Vojtěch Kaprál - OSP PČR 
Prostějov 3. místo - Jan K. – 601. skss Kat. II. 
družstva: 1. místo, družstvo 601. skss ve 
složení - Jan K, Radim N, Hynek V 2. místo, 
družstvo OSP PČR ve složení – nprap. Mgr. 
Aleš Nadymáček, nprap. Alois Muzikant, 
pplk. v z. Ing. Vojtěch Kaprál Na 3. místě se 
umístilo družstvo Střeleckého klubu ZO 
Areál ve složení – Eva Frýbortová , 

Květoslav Frodl, Vladislav Papš  Kat. ženy 
jednotlivkyně: 1. místo – kol. Marie 
Řehořová - KVV Prostějov 2. místo – npor. 
Ing. Radka Trumpešová – Klub 601.skss 3. 
místo – Eva Frýbortová - Střelecký klub ZO 
Areál Prostějov Kat. absolutní vítěz – kol. 
Stanislav Veselý - KVV Luštěnice VI. ročník 
Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, 
těšíme se na nadcházející, sedmý.      

Kol. František Chudý 



3. dubna se členové Klubu výsadkových voj. 
veteránů účastnili jedinečného koncertu 
našeho světoznámého virtuózního houslisty 
Pavla Šporcla. Koncert pod názvem „Bacha 

Divadlo  „Bacha na 
Šporcla“    

na Šporcla“  se konal v  prostějovském 
městském divadle. Houslista Pavel Šporcl 
nastudoval s komorním orchestrem Czech 
Ensemble BaroqueOrchestra Bachovy 
barokní koncerty pro housle, smyčce a basso 
continuo. Připomněl tak 330. výročí od 
narození významného německého hudebního 
skladatele Johanna Sebastiana Bacha. 
Začátkem koncertu nám virtuóz předvedl 
vlastní houslové variace naší hymny „Kde 

domov můj“. Koncert také obohatil svým 
vystoupením další jedinečný hudebník 
hobojista Vilém Veverka, který nás okouzlil 
svou bravurní technikou a mistrovským 
přednesem na hoboj. Všem přítomným se 
koncert velmi líbil, o tom svědčilo nadšené 
aplaudování vestoje. Toto divadelní 
představení se uskutečnilo
díky finanční podpoře Magistrátu města 
Prostějov. Kol. Iveta Skrbková
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Den žen - MDŽ

Dne 10.března 2017 náš klub, jak je již 
pěknou tradicí, zorganizoval společenský 
večer k příležitosti oslavy MDŽ. V úvodním 
vystoupení předseda KVV Prostějov 
František Stavný poděkoval všem našim 
ženám za jejich spolupráci při přípravě a 
zabezpečení jak sportovních soutěží tak i 

kulturních akcí. U příležitosti životního 
jubilea popřál kolegu Františku Lejskovi 
hodně zdraví a plno elánu do dalších let. 
Kolegu Dušanu Hricovi předal Zlatý odznak 
výsadkového veterána KVV Prostějov. Na 
závěr přípitkem popřál všem přítomným 
ženám mnoho zdraví, štěstí a rodinné 
spokojenosti. S kolegou Jožkou Struhárem 
předal ženám krásný karafiát. Po nezbytném 
občerstvení pokračovalo přátelské setkání 
volnou zábavou. K tanci i poslechu hrál a 

zpíval náš již známý Karel Wiesner z 
Hanušovic. Hudební produkce byla vhodně 
vybrána, což se i odrazilo na neustále hojně 
zaplněném tanečním parketu. Všichni 
zúčastnění odcházeli s dobrou náladou. 
Poděkování za zdařilou akci patří  
organizátorům kolegům O. Hájkovi, J. 
Ondrejčákovi a F. Lejskovi. Samozřejmě 
kolektivu restaurace u Tří Bříz za příjemné 
prostředí a vzornou obsluhu.  

Kol. Iveta Skrbková 

jeho činnost po osvobození i jeho 
perzekuování v době totalitního režimu. Kol. 
Sliva připomněl všem přítomným důležitost 
poznání historie národa, neboť vypuštěním 
tak důležité oblasti života nemůžeme pak 
správně a dobře kráčet do budoucna. Pietního 
aktu se zúčastnil mimo plzeňského KVV také 

KVV Praha, Liberec, Chrudim, Písek, Tábor, 
J. Hradec, Brno, Holešov a Olomouc. Za náš 
klub se pak účastnily kolegyně: Věra Hudská, 
Jarmila Chudá, Iveta Skrbková, Marie 
Skrbková, Marie Stará a kolegové: Jiří 
Hudský, František Chudý, Jaroslav Kovář a 
Jindřich Starý sen. V další části akce 

zorganizoval hostitelský klub Plzeň pro 
zájemce prohlídku města, nebo další 
možností byla prohlídka Technománie. 
Nejvíce zájemců zhlédlo film ve 3 D v 
Planetáriu o vzniku letectví a rekordní seskok 
z 28 km.                                                  Kol. 
František Chudý 



Písek, Pardubice, Tábor a Jindřichův Hradec. 
Ze Slovenské republiky potěšila návštěva 
zástupců KVVV Bratislava a Žilina. Z 
významných hostů se slavnostního 
shromáždění zúčastnili např. generálmajor 
Michal Gondek, generálmajor Ing. Miroslav 
Budský, Ing. Ludvík Engel (předseda 
Společnosti Ludvíka Svobody), přímí 
účastníci II. světové války Věra Holubeva a 
generálmajor Petr Broch, předseda 
Ústředního výboru Svazu bojovníků za 
svobodu plk. Ing. Jaroslav Vodička, dále 
generálmajor PhDr. Jan Duchek, plk. Ing. 
Josef Trojan z Univerzity obrany, brigádní 
generál MUDr. Zoltán Bubeník. Za Policejní 
prezidium České republiky se shromáždění 
zúčastnil plk. Mgr. Pavel Osvald. Jednu z 
nejvzácnějších osobností přivítal předseda 
KVV Praha – západ kolega Jaroslav Vondra. 
Účastí na slavnostním zasedání nás totiž 
potěšila dcera armádního generála Ludvíka 
Svobody prof. Zoja Klusáková Svobodová, 
která současně převzala za svého otce 

U příležitosti 72. výročí osvobození 
Československa a 70. výročí založení 
výsadkového vojska uspořádali členové 
Klubu výsadkových veteránů plukovníka 
Jaroslava Vondry Praha – západ již 4. ročník 
slavnostního shromáždění, které se 
uskutečnilo13. května v motorestu U krbu v 
obci Vestec u Prahy. Členové klubu přivítali 
milé hosty z klubů výsadkových veteránů 
České republiky i kolegy ze Slovenské 
republiky. Zúčastnili se zástupci KVV 
Prostějov, které vedl kolega František Lejsek, 
KVV Holešov v čele s kolegou Dušanem 
Hricem, delegaci KVV Chrudim přivedl na 
akci kolega Jaromír Čermák, dále se 
zúčastnili zástupci KVV Liberec v čele s 
kolegou Jaroslavem Chromkem, KVVV 
Praha,  které  vedl  je j ich předseda 
generálmajor v.v. doc. Ing. Pavel Gavlas, 
CSc., dále zástupci KVV Plzeň, Olomouc, 

ocenění in memoriam, které mu propůjčil náš 
klub ve spolupráci s ministerstvem obrany. 
Ze zahraničních delegací jsme mj. přivítali 
zástupce Velvyslanectví Ruské federace plk. 
Igora Schepina, jeho dva zástupce (pplk. 
Dimitrij Nepomjaščik a pplk. Dimitrij 
Bondarenko) a představitele Pravoslavné 
církve Ambrosimova. Za Velvyslanectví 
Vietnamské socialistické republiky se 
shromáždění zúčastnil vojenský přidělenec 
sen. col. Nguena van Chung. Celkově se akce 
provázené proměnlivým počasím zúčastnilo 
165 hostů. Slavnostního projevu se zhostil 
náš předseda Klubu výsadkových veteránů 
plk. Jaroslava Vondry Praha – západ kolega 
Jaroslav Vondra, který taktéž předal ocenění, 
která na návrh výkonného výboru náš klub 
udělil nejvýznamnějším osobnostem z řad 
výsadkových veteránů a jiným osobám, které 
se zasloužily o rozvoj tradic výsadkového 
vojska. Jednalo se především o arm. gen. 
Ludvíka Svobodu (medaili in memoriam 
převzala zmíněná prof. Zoja Klusáková 

VESTEC -  
KVVPrahaZápad

Uplynulý rok v KVV 
Olomouc 

Palečka v Plzni 10.3., Memoriál Františka 
Mansfelda ve střelbě z pistole ve 
Vrahovicích20.5., pietní akt v Resslově ulici 
v Praze k uctění památky skupiny Anthropoid 
18.6., pravidelně se zúčastňujeme pochodu 
po stopách 22.vb, který se uskutečnil 25.6. 
Pravidelně se také zúčastňujeme střeleckého 
trojboje v Dobroticích 8.7. 2016. Loni jsme se 
bohužel poprvé nezúčastnili Memoriálu 
zakladatelů výsadkového vojska v 
Otrokovicích. Naším cílem není vyhrávat, ale 
zúčastnit se a zavzpomínat na aktivní dobu 
strávenou pod vrchlíky padáků. Kromě těchto 
větších akcí se pravidelně zabezpečujeme 
malou prezentací naší činnosti na výstavě 
FOR MODEL, jejíž 14. ročník se uskutečnil v 
pavilonu A výstaviště Flora v Olomouci ve 
dnech 11.-13.3., dne 18.3. jsme se zúčastnili 
pietního aktu k 100. výročí narození 
legendárního letce Josefa Bryxe v Olomouci 
a rodných Bělkovicích, dne 18.4. jsme se 
zúčastnili pietní vzpomínky na vypálení obce 
Zákřov. Každým rokem se zúčastňujeme 
populárního Memoriálu Jaroslava Švarce ve 
Velkém Újezdě, kde se tento válečný 
parašutista narodil a na jeho počest tam 
proběhl již 48. ročník dálkového pochodu 

organizovaný Klubem českých turistů 11.6. 
Dne 26.8. se celkem početná skupina 
zúčastnila setkání k 55. výročí vzniku 7.vp 
ZU v Holešově, neboť několik členů má své 
vojenské kořeny právě u tohoto útvaru. Když 
k těmto akcím připočteme ještě účast našich 
členů na akci Bílý kámen dne 1.5., kdy se 
otevírá pro širokou veřejnost Vojenský 
výcvikový prostor Libavá a dále pak účast na 
pořadatelské službě v době konání Leteckého 
dne na letišti Neředín 27.8., tak je těchto akcí 
pro několik aktivních a ještě zdravotně 
způsobilých členů a sympatizantů poměrně 
dobré vysvědčení. Jako klub se hrdě hlásíme 
k našemu rodákovi a někdejšímu prvnímu 
veliteli prvního výsadkového útvaru (prapor 
71. čs.parašutistů) v poválečné historii 
plukovníku Oldřichu Taláškovi (18.12.1909-
21.3.1983), který se narodil a velkou část 
života prožil v Olomouci. V městské části 
Černovír má rozvětvená rodina Talášků z 
Lazců rodinnou hrobku, kde jsou pohřbeni i 
jeho bratři Jaroslav a Vladimír – oba 
důstojníci gšt., kteří byli pronásledováni, 
zatčeni gestapem a Vladimír popraven 
19.8.1942. Předseda KVV Olomouc Jan 
Havlíček 

Náš klub má pro svou práci některá specifika. 
Nemáme žádného sponzora a na svou činnost 
si musíme šetřit z členských příspěvků. 
Členská základna postupně stárne a pro 
loňský rok ji tvořilo 47 členů a sympatizantů. 
Oproti ostatním klubům se můžeme 
pravidelně scházet v naší klubovně na letišti v 
Olomouci-Neředíně, což považujeme za 
velkou výhodu i když platíme nájem 
Hanáckému paraklubu. Scházíme se 
pravidelně v neděli každých 14 dní. Naši 
členové a sympatizanti jsou i ze vzdálenějších 
lokalit, jako například Přerov, Přáslavice, 
Drahanovice, Lešany u Prostějova, 
Jakubčovice, Hranice, Mohelnice, Jeseník a 
dokonce i z Ostravy. Pro tyto tzv. přespoláky 
organizujeme dvě větší schůzky a to v březnu 
jako „Vítání jara“ a v prosinci jako 
„Rozloučení s rokem“. Na schůzkách si 
připomínáme životní jubilea členů a aktuální 
akce veteránského hnutí. Podle možností 
jsme se zúčastnili akcí pořádaných ostatními 
KVV, jako jsou pietní vzpomínka na gen. 

Poslední  výročka

Krásný slunečný den přivítal zástupce našeho 
klubu dne 11.3. 2017  Bernolákovu, kde se 
konala výroční schůze KVV Bratislava. Sešli 
se zde účastníci v počtu 112 kolegyň a kolegů 
skoro ze všech slovenských a českých 
regionálních klubů.  Z hostů byli mimo jiné 
přítomni poslanec parlamentu SR bývalý 
příslušník 5. pl SU. pan Krajňak a arm.gen. 
Čerovský. Náš klub zde zastupovali kolegové 
Lejsek, Struhár, Starý sen. a za Červené 

barety kolegové Starý jun. a Mucha. Kolega 
Lejsek ve svém vystoupení pozdravil 
všechny přítomné a seznámil účastníky s 
nejbližšími akcemi klubu v letošním roce. 
Vybrané a výbory zvolené účastníky pozval 
na Setkání k 70. výročí založení výsadkových 
vojsk. Na návrh KVV Prostějov předal kol. 
plk. Ing. Tučkovi Zlatý odznak KVV za 
aktivní podíl práce při zachovávání a 
prohlubování tradic výsadkového vojska. Za 
velmi hodnotnou zprávou o činnosti klubu 
přednesenou předsedou MUDr. Ivanem 
Hulínem, která obsahovala řadu kulturních a 

sportovních aktivit klubu navázali svým 
vystoupením v diskuzi poslanec pan Krajňak 
a kol. Mucha, kteří poukázali na stávající 
problém aktivity mládeže a jejich vztah k 
problematice současného postoje k 
historickým skutečnostem a spolupráce v 
oblasti aktivit veteránského hnutí. Po 
oficiálním jednání proběhly vzájemné besedy 
v kolektivech účastníků s hudebním 
programem, který s maximální péčí zajistil 
pořádající klub. Za organizaci, péči a 
občerstvení lze jen kolegům z bratislavského 
klubu poděkovat.          Kol. František Lejsek

6



Oslavenec
4.února oslavil 94. Narozeniny čestný 
p ř e d s e d a  n a š e h o  s p o l k u  
plk.v.v.Ing.IvanKutín, které jsme sním 
oslavili 10. února na klubu UO Brno při 

sklence červeného vína. Náš Ivan, rodák z 
obce Zareča,(Podkarpatská Rus), absolvent 
obchodní akademie, v roce 1948 přísl.71. 
p r a p o r u  č e s k o s l .  p a r a š u t i s t ů  v  
Zákupech,absolvent Vysoké voj. školy,v roce 
1952 byl ve funkci náčelníka štábu zakládané 

22.výs. brigády v Sabinově, kde působil do 
roku 1961, poté učil na VA v Brně,za postoje v 
roce 1968 byl propuštěn z armády, 
rehabilitovaný byl po roce 1990. Přejeme mu 
hodně zdraví a osobní pohody do dalších let.

Kol. Jaroslav Foršt

5-7.července Setkání Žilina, 9.9. Zájezd do Zákup, 21.9.-23.9.  Memoriál zaklad. Výsadkových vojsk,  Říjen – Výsadkové vinobraní

Připravované akce:    

Vzpomínáme na Barium

V ročním plánu činnosti Klubu VV Zdeňka 
Kaplana,  který v Hradci Králové sdružuje 
veterány výsadkového vojska má své čestné 
místo para –skupina,,Barium“. Tato byla 
vysazena v noci z 3. na 4. dubna 1944 u 
Vysoké n. L. Tvořili ji por. Josef Šandera 
velitel, čet. Tomáš Býček a čet. asp. Josef 
Žižka radiotelegrafista. Jejich posláním byl 
zpravodajský průzkum ve východních a 
severovýchodních Čechách. Když po 
vysazení neuspěli na dvou záchytných 

adresách, rozdělili se. Josef Žižka se vydal za 
známými do Potštejna a ostatní začali působit 
v Hradci Králové. Později se skupina opět 
spojila a dne 19. dubna se s pomocí vysílačky 
ohlásila do Londýna a oznamovala důležité 
informace o rozmístění a přesunech nacistů z 
formace skupiny ,,Mitte".  Navázala spojení i 
s domácím odbojem a postupně získali 380 
spolupracovníků. V závěru se členové 
s k u p i n y  B a r i a  s k r ý v a l i  v  
hospodářstvíu,,UŽabků“  v osadě Polsko, 
nyní je součástí města Žamberk. Bývalý 
velitel skupiny ,,Glucinium" npor. Vítězslav 

Lepařík gestapu při výslechu prozradil 
základnu a po přepadu skupina ,,Barium" 
skončila. Hradečtí výsadkoví veteráni se 
účastní vzpomínek na ,,Barium" jak na 
hřbitově ve Vysoké n. L., tak i dvakrát v 
Žamberku, kde kladou k pamětním deskám 
květiny. Až letos se připravuje odhalení 
památníku ,,Baria" v Hradci Králové poblíž 
kruhového objezdu ,,U Koruny". Památka 
hrdinů z 2. světové války nesmí být 
zapomenuta.

 Kol. Jar. Mucha KVV Hradec Králové

Vzpomínka na výsadek 
STAS 

19. února 2017 si v Heřmanči u Dačic členové 

Klubu výsadkových veteránů Jindřichův 

Hradec, společně s místními občany, tradičně 

připomněli výročí seskoku zpravodajského 

výsadku s názvem STAS. Přítomné přivítal u 

Památníku svobody starosta obce Zdeněk 

Mayer. Předseda KVV pplk. v.v. Petr Čejka 

pohovoř i l  o  č innos t i  a  in ic ia t ivě  

jindřichohradeckého klubu, též o významu 

t é t o  a k c e  p ř i  n a p l ň o v á n í  t r a d i c  

československých válečných parašutistů z 

Východu i Západu. Položením kytice byla 

uctěna památka tří slovenských zpravodajců. 

Ti po nočním seskoku do lesů jižně od obce 

přišli ráno 21. února 1945 do těchto míst, kde 

jim obětavý rolník Josef Tůma ve své chalupě 

poskytl úkryt. Válečné události poté 

podrobněji přiblížil Václav Kameník, který 

se již před mnoha lety historií výsadků 

zabýval. Přítomným alespoň částečně 

upřesnil zavádějící údaje Jaroslava Foršta o 

STAS ve Zpravodajích KVV Prostějov číslo 

66 a 69. Zpravodajská správa Generálního 

štábu Rudé armády vyslala večer 20. února 

letounem Li-2 Lisunov sedm mužů do 

okupovaných českých zemí. První čtyři, 

rezident Vendelín Roblička se samostatným 

úkolem a zpravodajská skupina PAVEL 

(velitel Jozef Hanuska, radisté Ján Balla a Ján 

Plavec) měli být vysazeni na Drahanské 

vrchovině, východně od Boskovic. Druhá 

zpravodajská skupina s názvem STAS (velitel 

Štefan Bandur, jeho zástupce Ján Velík a 

radista Emil Šimko) měli seskočit do 

Žďárských vrchů, do lesů pod vrchem Devět 

skal.Po navigační chybě letců byla první 

čtveřice vysazena na Znojemsku u vesnice 

Žerotice, tedy ještě v protektorátu avšak v 

těsné blízkosti území zabraného na podzim 

1938, které bylo připojeno k německé říši. 

Omyl však navigátor netušil, po shozu 

dodržel pro další let přesně stanovený kurz a 

tak po dvaceti minutách byl vydán povel k 

seskoku trojice výsadku STAS. Ti rychle 

vyskákali z obou dveří letounu Li-2 a za nimi 

byl shozen na padáku těžký zásobník s 

materiálem. Parašutisté Bandur, Velík a 

Šimko přistávali po 21. hodině na stromy, do 

lesa jižně od vesnice Heřmaneč, ve směru na 

ves Lipnice. Až ráno se v Heřmanči v chalupě 

u Tůmů zorientovali. Seskočili v protektorátu 

zhruba 20 km východně od Jindřichova 

Hradce, v regionu kde rovněž četné 

československé obce byly předány k říši. 

Večer 21. února, na rozkaz z „centra“, se 

trojice STAS vydala na stokilometrový 

přesun do určeného operačního prostoru. 

Nedávno získané ruské hlášení z archívu 

G R U  u k a z u j e ,  ž e  p o s á d k a  z  5 .  

bombardovacího leteckého sboru ohlásila 

bezproblémové splnění bojového rozkazu s 

tím, že seskoky byly provedeny na určených 

místech. Výňatek s moskevským časem se 

týká výše uvedených parašutistů: v noci na 

21. února 1945 splnilo 7 letadel, 4 B-25 

Mitchell a 3 Li-2 Lisunov, speciální úlohy ve 

službě zpravodajské správy Generálního 

štábu Rudé armády. 1 Li-2 ve službách GŠ 

RA v době 22. 43 – 22. 45 MČ, s výšky 500 m, 

vysadil 4 agenty a 1 PDM, v prostoru 300 km 

SV od Brna. Ve 23. 03 MČ, z té stejné výšky, 3 

agenty a 1 PDM, v prostoru 60 km SZd Brna.

                                               Kol.V. Kameník

předseda KVVV Bratislava, pplk.. MUDr. 
Leoš Reimont z Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze, a pprap. Miroslav Hána z 
Policie České republiky v Pardubicích. Nelze 
nevzpomenout sedmičlennou čestnou 
jednotku Garde Korps pod vedením pplk. Ing. 
Jana Gallase,  která slavnostní ráz 
shromáždění a vojenské pocty více než 
umocnila. Po ukončení slavnostní a pietní 

Svobodová), generálmajora doc. Ing. Pavla 
Gavlase, CSc. a pplk. Jaroslava Chromka, 
kterým byl propůjčen Řád zlaté hvězdy s 
rubíny. Zlatou medailí KVV Praha západ za 
upevňování tradic výsadkového vojska byli 
oceněni plk. v.v. Ing. Jozef Tuček, CSc., 
prezident KVVV SR, plk. v.v. Ing. František 
Stavný, prezident KVV ČR a předseda KVV 
Prostějov, plk. v.v. Ing. Vlado Gajdoš, bývalý 

části akce, která byla pro některé starší 
účastníky pravděpodobně náročná,  
následoval společný oběd a neformální 
setkání všech zúčastněných i s hudebním 
doprovodem. Členové KVV Praha – západ 
děkují všem klubům i jednotlivcům za účast a 
těší se na další setkání. 

Kol. Oldřich Luger
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Úkol splněn

Kontaktní adresy:

Ing. František STAVNÝ – předseda

Vícov 34, 798 03 Plumlov, tel. 731 181 777

email – f.stavny@seznam.cz

František LEJSEK – místopředseda

Šárka 34, 79601, tel.: 728 547 426

předseda redakční rady

21.1.2017 zemřel člen KVV Prešov 

nprap.v.v.Ján Michalko ve věku 77let.
16.2.2017 zemřel náš člen KVV Prostějov, 

kolega, Milan Kampo ve věku 68 roků.
21.3.2017odešel člen KVV Brno plk. 

v.v.Ing.JanKlust ve věku nedožitých 90 let. 
1.5.2017odešel do výsadkového nebe člen 

KVV PlzeňMiroslav Kožíšek ve věku 81 let.
2.6.2017 zemřel člen KVV Bratislava plk. v. 

v.Milan Vaigl ve věku 83 let.
12.6.2017 zemřel člen KVV Zlín mjr.v.v. 

František Pospíšek
12.6.2017 zemřel člen KVV Chrudim kolega 

Emil Bulavčák

OPUSTILI NAŠE ŘADY

 ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!

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

Uzávěrka Zpravodaje č. 72 je 31. května 2017

Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro potřeby svých členů.  Neprodejné.

60 let – Malíková Anna, Mohr Emil, 65 let – Spáčilová Jindřiška, Černá Hana, 70 let – Chudý 

František, Zapletalová Vlaďka, Peček František, Žitník Miroslav, Muchová Eva, Fryštáková 

Zdena, 75 let – Holinka Zdeněk, Hájek Otakar, 80 - let Starý Jindřich, 85 – let Ducký Josef, 

Válečková Mária, Šimík Milan. 31. ledna oslaví své pětadevadesáté narozeniny 

radiotelegrafista skupiny Platinum generálporučík Jaroslav Klemeš  Přejeme hodně zdraví, 

štěstí a radost ze života.                          

NAŠI JUBILANTI:

Kamarádi, veteráni a výsadkáři. Musím se 
Vám pochlubit se svým tátou, Jindřichem 
Starým seniorem, který v měsíci květnu 
tohoto roku oslavil své 80. narozeniny. Táta, 
coby starý parašutista, který má na svém 
kontě přibližně 1200 vojenských seskoků, si 
přál k narozeninám seskok volným pádem 
(AFF) z výšky 4000 metrů a tento svůj sen se 
mu v sobotu dne 13. 5. splnil. To víte, měli 
jsme o tátu strach, ale rozmluvte mu to v jeho 
věku …… nemyslitelné. Naši kamarádi z 
J U M P - TA N D E M  -  TA N D E M O V É  
SESKOKY z letiště Prostějov připravili pro 
tátu, který i v 80 letech žije stále 
parašutismem, opravdu nezapomenutelný 

adrenalinový zážitek. V pátek proběhla 
důkladná příprava, seznámení se s padákem 
typu křídlo a dále nácvik výskoku z makety 
letounu a další a další instruktáže, které jsou 
potřebné ke splnění tohoto seskoku. V 
sobotu, v den seskoku měl táta na letišti 
spoustu svých přátel, kamarádů a taktéž svoji 
rodinu. Všichni mu, jak se říká, drželi 
palečky, aby vše bravurně zvládnul. Přeci jen 
4000 metrů je velký kopec a táta od doby 
svého ukončení aktivního skákání na padáku 
v armádě několikrát na padáku sice visel, ale 
seskok na volný pád od roku 1992, kdy byl 
propuštěn ze služebního poměru vojáka z 
povolání, neskákal. Ale všem nám ukázal, že 
se ani toto nezapomíná a přibližně kolem 
11.00 hodin vyskočil z letounu L-410. Vše 
zvládl na výtečnou a sami instruktoři, kteří 

tátu ve vzduchu, jak se říká, jistili, se po 
seskoku vyjádřili, že vůbec nebylo vidět, že 
měl takovou dlouhou pauzu. No,holt  MISTR 
– VÝSADKÁŘ se nezapře. Poděkování patří 
jak Martinu Dlouhému, tak i Miloši 
Sklenkovi a v neposlední řadě i Petru 
Furiakovi, který tátu na seskok opravdu 
důkladně připravil. Jsem na tátu pyšný a jsem 
rád, že se mu splnil jeho další sen. Trochu 
mám ale starosti, co si vymyslí na své 85. 
narozeniny. Ale to až příště. 
Co je AFF: AFF je zkratka z anglického 
„accelerated free fall“ a volně přeloženo to 
znamená zrychlený výcvik volných pádů. Je 
to moderní, velmi úspěšná, zábavná, ale 
zároveň i bezpečná metoda, jak začít skákat 
seskoky na volný pád. 

Kol.Jindra Starý junior

  BLAHOPŘEJEME!!!!!


