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U.E.P. Všichni přítomní se shodli na tom, že 
řízením dalších jednání s U.E.P. bude pověřen 
KVV Prostějov. Zůstáváme však pouze jako 
pozorovatelé v této organizaci. Při této 
příležitosti byl vznesen návrh na zhotovení 
společné zástavy výsadkových veteránů celé 
České republiky. Hlavního jednání se 
zúčastnila i řada významných hostů, ze 
kterých je třeba jmenovat náměstka 
primátora Ing. Rozehnala, brig. gen. Ing. 

Koláře, kol. Pišťáka, pplk. Ing. Skácela, 
předsedu a prezidenta KVV Slovenské 
republiky Puchoně, pplk. Ing. Hriníka, 
št.prap. Sekaninu, nprap. Ouřeckého a další 
hosty. Předseda klubu kol. Stavný přednesl 
zprávu o činnosti, ve které pozitivně 
zhodnotil uplynulé období. Celá zpráva je 
součástí Zpravodaje. V následné diskuzi 
diskutující vyzvedli podíl práce klubu jak v 
kulturní, sportovní a společenské činnosti, 

Jako každý rok i letos proběhlo dne 9.2. 2019 
výroční zasedání Klubu výsadkových 
veteránů v sálech Národního domu v 
Prostějově. Postupně do těchto prostor 
přicházeli kamarádi a hosté z celé České i 
Slovenské republiky, jejichž společným 
znakem byla převážně jednotná ústroj, včetně 
červených baretů. Celkem se zde sešlo 123 
veteránů a 46 hostů. Celý úvod tohoto 
zasedání se nesl v duchu výsadkového 
přátelství a kamarádských setkání. Hlavnímu 
jednání předcházela porada předsedů klubů, 
na které byl hlavní náplní organizační postup 
p ř i  z a j i š ť o v á n í  a  o r g a n i z o v á n í  
společenských, kulturních a sportovních akcí 
v průběhu roku a místo našich klubů v rámci 

Výroční zasedání
KVV Prostějov

tak i při upevňování a zachování tradic 
výsadkového vojska. Pro další období nabídli 
jak zástupci města, tak i vojenských útvarů a 
organizací další pomoc a spolupráci. V 
průběhu jednání byli také oceněni aktivní 
členové klubů a organizací, kteří se podíleli 
na splnění úkolů v uplynulém období. Po 
oficiálním jednání proběhla volná zábava s 
bohatou tombolou a při hudební produkci 
končila výroční schůze s dobrou a veselou 
náladou v pozdních večerních hodinách.
                                      Kol. František Lejsek

 Z P R Á V A  
Milé kolegyně a kolegové, vážení hosté, 
dámy a pánové! 
Náš klub existuje již 29. rok a r. 2018 byl 
nejen pro naše členy, ale i všechny výsadkové 
veterány velmi významný, protože jsme 
oslavovali 100. výročí vzniku samostatného 
Československa. Stručně se dá říci, že 
všechny akce, které výbor KVV Prostějov i 
výbory ostatních klubů v ČR a SR 
organizovaly pro své členy a příznivce, se 
nesly v tomto duchu. V lednu 2019 uplynulo 
75 let od vzniku 2. čs. sam. výsadkové 
brigády v SSSR, zakladatele výsadkových 
tradic v Československu. Prosím, povstaňte a 
uctěme minutou ticha všechny příslušníky 
tohoto svazku, kteří položili své životy za 
naši svobodu a samostatnost. Děkuji Vám. 
Náš klub má k dnešnímu dni celkem 216 



2

členů. Dva kolegové odešli do výsadkového 
nebe. V r. 2018, až do dnešního dne jsme 
přijali 16 nových členů do našeho klubu, což 
svědčí o tom, že náš klub je stále v dobrém 
povědomí veřejnosti. Našimi čestnými členy 
jsou kol. Mirek Pišťák, exprimátor 
Prostějova, genpor. v zál. Ondrej Páleník a 
kol. Věra Mansfeldová, vdova po našem 
prvním veliteli, plk. Františku Mansfeldovi. 
Na základě rozhodnutí z 10. jednání výboru 
našeho klubu, dne 21.1.2019, výbor vyloučil 
kol. Jaroslava Vondru z řad členů KVV 
Prostějov, z.s., pro porušování Stanov KVV 
Pv, i přesto, že byl výborem a předsedou 2x 
písemně upozorněn, aby zjednal nápravu. 
Výbor KVV Pv pracoval a pravidelně se 
každý měsíc scházel k jednáním a řídil 
činnost našeho klubu podle plánu na r. 2018. 
Když mám krátce zhodnoti t  práci  
jednotlivých členů výboru našeho klubu 
podle povinností stanovených jim v Org. a 
j e d n a c í m  ř á d u  m u s í m  s d ě l i t ,  ž e  
místopředseda kol. Lejsek organizoval 
většinu našich společenských akcí a společně 
se svojí manželkou Danou vedou perfektní 
agendu o životních jubileích našich členů a 
distribuci našeho Zpravodaje. Sekretář klubu, 
kol. Chudý perfektně organizoval všechny 
sportovní akce našeho klubu. Kol. Ondrejčák 
s přehledem vede naše webové stránky, píše 
př í spěvky do  Zpravodaje  a  svým 
vystupováním přispívá k dělné atmosféře a 
práci celého výboru. Kol. Hájek si vždy včas 
a přesně splnil své povinnosti i v řízení a styku 
s našimi desítkáři. Kol. Kovář se osvědčil 
jako dobrý organizátor sportovních soutěží a 
schopný klubový fotograf na všech akcích 
našeho i regionálních klubů. Kol. Struhár, 
pečlivě a spolehlivě vede vše, co se týká 
financí klubu. Kol. Skrbková dobře vede 
agendu našeho Zpravodaje a stará se o 
zabezpečení společenských a kulturních akcí 
klubu. Kol. Šlambor se v rámci svých 
časových možností snažil splnit své úkoly, ale 
měl hodně svých pracovních aktivit jako 
radní zastupitelstva SM Prostějova a byl nám 
v mnohém nápomocen v kontaktech s 
představiteli města PV. Moji práci předsedy 
KVV, prosím zhodnoťte Vy v diskusi. Hlavně 
také proto, že dnešní členská schůze není 
volební. Výbor našeho klubu na svém jednání 
v listopadu 2017 se rozhodl podat Žádost o 
registraci do Unie evropských výsadkových 
veteránů (Union European Paratroopers). 
Předseda klubu 1.12. 2017 odeslal žádost s 
požadovanými dokumenty a na XXVIII. 
Kongresu U.E.P., který se uskutečnil v 
Budapešti ve dnech 2. – 6.10. 2018, byl náš 
klub přijat do této organizace jako člen - 
pozorovatel. Těžko se dá předjímat, jaký 
přínos to bude mít pro náš klub i celé naše 
veteránské hnutí, proto tam zatím budeme 
jako pozorovatel. V každém případě, se o naší 

činnosti dozvěděli v dalších státech Evropy. 
V U.E.P. je zatím registrováno 12 národních 
výsadkových asociací států Evropy. Bohužel, 
současný generální sekretář U.E.P. Eric de 
Morzadec, kvůli své vážné nemoci dne 17.12. 
2018 rezignoval na tuto funkci a zatím nebyl 
zvolen jeho nový nástupce. Pravděpodobně 
bude zvolen francouzský kandidát. Národní 
asociace připravují nový Statut U.E.P. XXIX. 
Kongres U.E.P. se bude konat 30.5. – 
1.6.2019 v Cannes ve Francii. Delegace z 
našeho klubu se ho však z finančních důvodů 
nezúčastní. 
Společenské akce: Činnost našeho klubu, jak 
jsem už říkal, byla v loňském roce významně 
ovlivněna oslavami 100. výročí vzniku 
samos ta tného  Českos lovenska .  Za  
rozhodující akci, která se vázala na toto 
výročí, byl výborem organizovaný zájezd dne 
11. 8. 2018 do Bratislavy, o kterém jsme psali 
jak ve Zpravodaji, tak i na našich webových 
stránkách. Přesto bych se k němu vrátil 
několika větami. Prohlídky hradu Devín, 
prostorů Národní rady SR a reprezentačních 
mís tnos t í  Bra t i s l avského  h radu  s  
komentovaným doprovodem, v nás 
zanechaly hluboké emoce, znásobené 
návštěvou a srdečným přijetím kol. Lad. 
Hrehou (KVV Bratislava) v prostorách jeho 
domu a vinného sklípku. Tento zájezd svým 
zaměřením a průběhem považujeme za jeden 
z nejzdařilejších za dobu existence našeho 
klubu a považujeme ho za náš přínos k 
připomenutí 100. výročí vzniku ČSR a k 
upevnění přátelství a sounáležitosti obou 
našich národů. Poděkování patří kolegům 
Tučekovi, L. Hrehovi, výboru našeho klubu, 
z e j m é n a  k o l .  L e j s k o v i ,  H á j k o v i ,  
Ondrejčákovi, Kovářovi, Struhárovi, 
manželům Denerovým a hlavně panu JUDr. 
Andreji Dankovi, předsedovi NR SR, který 
nám umožnil tuto akci uskutečnit v sobotu, 
což se stalo poprvé v historii slovenského 
parlamentu. Na výzvu KVVV Praha, jsme se 
svým dílem podíleli na průběhu Mezinárodní 
konference KVVV Praha pod názvem 
„Výsadkáři ke stému výročí vzniku 
republiky“. Referát na téma „Veteránské 
hnutí výsadkářů“ připravil kol. Ondrejčák a 
na této konferenci v Praze ho přednesl 
zakládající člen KVV Prostějov  kol. Jiří 
Hudský. Členové našeho klubu se pravidelně 
zúčastňují pietních aktů, ať již to bylo u hrobu 
gen. Palečka v Plzni, dne 12.3.2018, kde nás 
zastupovali kol. Chudý, Kovář, Kroul a 
Řepka, nebo 18.6. 2018 v Praze v Resslově a 
Technické ulici, kde se zúčastnilo celkem 15 
našich členů. Svou účastí na těchto pietních 
aktech potvrzujeme náš vztah a úctu k 
hrdinům své doby. Z ostatních společenských 
akcí, které jsou našimi členy oblíbené a 
přispívají k upevňování přátelství našich 
členů, byly v uplynulém roce opět „Vepřové 

hody“ (které se konaly po 18.), „Večírek k 
MDŽ“ (který se konal za existence našeho 
klubu již 26x), Výsadkové vinobraní (již po 
18.) a Mikulášský večírek (po 5.). Průměrná 
účast na těchto akcích se pohybovala kolem 
60 až 70 našich členů a to není vůbec málo, 
když vezmeme do úvahy, že z celkového 
počtu 216 členů KVV bydlí na teritoriu města 
a okresu Prostějov 150 členů, z toho je 22 
osob starších 80 let. Poděkování za organizaci 
těchto oblíbených akcí patří kolegům 
Lejskovi, Ondrejčákovi, Hájkovi, Kovářovi, 
Struhárovi, již zesnulému kol. Jugasovi, 
Starému sen.,  Hýblovi, Hudskému, 
Chudému, Chovancovi, a kolegyním Daně 
Lejskové, Marii Staré, Haně Jugasové, Věře 
Hudské ,  Zdeňce  Hýblové  a  Daně  
Chovancové. Výbor zorganizoval také 
návštěvu 1 divadelního představení, kterého 
se zúčastnilo 20 členů a návštěvu koncertu 
úspěšné slovenské hudební skupiny 
Kollárovci za účasti 32 členů KVV. Všechny 
akce zabezpečovali kol. Skrbková a kol. 
Hájek. 
Sportovní akce: V průběhu minulého roku 
jsme organizovali dvě velké vlastní sportovní 
akce a zúčastnili jsme se řady dalších, které 
organizovaly regionální kluby ČR a S a další 
organizace. Především musím zmínit 
střelecké soutěže, kde pro nás byl 
nejdůležitější již VII. ročník Memoriálu plk. 
Františka Mansfelda, našeho prvního 
velitele, na střelnici Policie ČR ve 
Vrahovicích a sportovní disciplíny na XIV. 
ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkových 
jednotek a X.ročníku vynálezce padáku 
Štefana Baniče na letišti v Prostějově v areálu 
České parašutistické asociace. Výsledky ze 
soutěží byly pravidelně publikovány na 
našich webových stránkách, které jak vím, se 
zájmem sledujete. Střeleckých soutěží se 
pravidelně účastnili a velmi dobrými 
výsledky reprezentovali náš klub kolegyně 
Řehořová, kol. Chudý, Ondrejčák, Kovář, 
Melichárek a Vašek. Ve sportovních 
disciplínách v rámci těchto Memoriálů se 
svou aktivitou a sportovními schopnostmi 
blýskli kol. Kovář, Spáčil a Melichárek, kteří 
svým umístěním na 3. místě (z 18 družstev) 
vzorně reprezentovali náš klub. Absolutním 
vítězem se stal kol. Jaroslav Kovář. Aby tyto 
akce byly na odpovídající úrovni a oceněny i 
ostatními kluby, k tomu musí dobře fungovat 
jejich logistické a organizační zabezpečení, 
které mimo členů výboru našeho klubu 
zabezpečovaly i další naše kolegyně a 
kolegové. Jmenovitě kol. Dener, Virgler, 
Chovanec, Křivánek, Šmarda, Kroul, Bartoš, 
Aresta a kolegyně Stará, Stavná, Lejsková, 
Skrbková, Hricová, Jugasová, Virglerová, 
Denerová a Šmardová. Děkujeme. Chci 
vyzvednout našeho bývalého předsedu klubu 
kol. Miroslava Řepku, který ve svých téměř 
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85 letech, se 12.10. zúčastnil velmi 
náročného výstupu na horu Slema v Nízkých 
Tatrách, kde jako každoročně uctili památku 
československých a sovětských vojáků 
zahynuvších při havárii letounu Li – 2, 
vyslaného na pomoc SNP v r. 1944. Žijeme v 
době IT a digitalizace. Proto jsme v 
uplynulém roce pokračovali v nastoupené 
cestě digitalizace dokumentů z naší aktivní 
činnosti. Zde jsou některá fakta: Na našich 
webových stránkách jsme za uplynulý rok 
uveřejnili 94 článků, informací a oznámení. K 
31.1.2019 naše statistika návštěv na 
webových stránkách klubu vykazuje 103 390 
návštěv. (Týdně cca 150 – 180). V průběhu 
minulého roku jsme nezaznamenali žádné 
negativní hodnocení našeho webu. 
Návštěvníci našich web stránek mají možnost
zhlédnout 
https://www.zonerama.com/jardakov/91025 
celkem 17 alb s více než 2100 fotografiemi z 
naší činnosti. Každý návštěvník si může dle 
svého zájmu uvedené fotografie nejen 
prohlédnout, ale i stáhnout do svého počítače, 
nebo na jiné médium. Celkem jsme v r. 2018 
zaregistrovali na uvedeném odkazu 3638 
zhlédnutí. Z toho nejčastěji fotografie z akce 
„Pochod po stopách 22.vb“, z Memoriálů, z 
výroční členské schůze a ze Setkání v 
Holešově. Všechny důležité akce r. 2018 jsou 
zdokumentovány k dalšímu využití nejen na 
webu, ale i v archivu na externím disku. Na 
základě žádosti příslušných vydavatelů 
časopisu jsme na našich web stránkách nadále 
uveřejňovali časopisy Padáček (KVVV 
Praha), Červené barety (KVV SR – 
Bratislava) a Zpravodajca (KVV Banská 
Bystrica). To nám pomáhá více poznávat 
práci a aktivity našich kolegů v ČR i SR. 
Zvlášť jsme kolegou Arestou dali natočit a 
zpracovat DVD ze zájezdu do Bratislavy a 
Memoriálů zakladatelů VJ a vynálezce 
padáku, které jsme také poskytli ostatním 
KVV a zájemcům. Chci poděkovat 
administrátoru našich web stránek, kol. 
Ondrejčákovi, kolegům J. Kovářovi, Jar. 
Arestovi a dalším přispěvatelům, díky nimž 
naše web stránky skutečně odrážejí 
společenský, kulturní a sportovní život našich 
členů a přispívají k rozvoji přátelství a 
sounáležitosti výsadkářů všech generací. 
Zároveň umožňují při jejich zhlédnutí znovu 
prožít krásné zážitky z průběhu našich 
společných akcí. 
Na úseku informovanosti členů našeho klubu 
i ostatních regionálních klubů v ČR a SR 
dobře pracuje redakční rada našeho 
klubového Zpravodaje vedená kol. Lejskem, 
ve složení kol. Ondrejčák a kol. Iveta 
Skrbková. Zpravodaj byl vydáván v 
plánovaných termínech s  obsahem 
odrážejícím naši klubovou činnost. V 
poslední době došlo k jeho úpravě, kdy od č. 

74 začal být vydáván v barevné variantě a na 
titulní straně doplněn o znak Unie evropských 
výsadkových veteránů (U.E.P.). Velmi dobře 
hodnotím příspěvkovou aktivitu členů klubu, 
která se zlepšila a tímto zajistila dostatečně 
obsahovou stránku Zpravodaje. Bylo by 
vhodné ještě rozšířit aktivitu dopisovatelů z 
regionálních klubů. Poděkovat bych chtěl 
kol. Opluštilovi, Forštovi a Kameníkovi. 
Poz i t ivn ím př ínosem pro  rych lou  
informovanost našich členů je kvalitní práce 
administrátora našich web stránek, kol. 
Ondrejčáka, který vhodné články dává 
okamžitě na náš web. Nemalý podíl na kvalitě 
obsahové stránky, má i práce kol. Kováře, 
který toto doplňuje vhodnými kvalitními 
fotografiemi a kol. Šlambora, zpracováváním 
všech pozvánek na naše akce. Nelze 
opomenout ani práci kol. Lejskové a kol. 
Hájka, kteří se starají o rychlou distribuci 
našeho Zpravodaje. Jenom pro zajímavost - 
náš Zpravodaj je zasílán 12 klubům a 45 
jednotlivcům. Další z oblasti péče o naše 
členy je předávání nebo rozesílání blahopřání 
našim jubilantům. Celkem jsme jich odeslali 
26. Součástí blahopřání je i malá pozornost. 
Od jubilejních 70 – tin, dostávají ženy 
stojánek s plaketou, kytičku, bonboniéru a 
muži stojánek s plaketou, tradiční Hanáckou 
vodku a všichni písemné přání od členů 
výboru našeho klubu. Blahopřání zasíláme i 
na žádost regionálních klubů i jejich 
jubilantům. V r. 2018 jsme těchto blahopřání 
zaslali 74 jubilantům. Z odezvy kolegů je 
patrné, že je takto zaslané přání opravdu 
potěšilo. O přípravu, předání nebo zaslání 
našim členům i členům regionálních klubů, se 
dobře starají kol. Dana a Franta Lejskovi. 
Chci také ocenit dobrou práci našich 
desítkářů při osobním styku s kolegy, kteří 
nemají internet a předávají informace i 
pozvánky na naše klubové akce osobně. Jsou 
to kolegové Chudý, Hájek, Šteiner, 
Ondrejčák, Starý sen., Kovář a kolegyně 
Skrbková a Jeremiášová. Všechny akce byly 
členy klubu hodnoceny kladně a přispívají k 
rozvíjení dobrých vztahů, soudržnosti a 
kamarádství výsadkových veteránů i jejich 
příznivců. Musím však konstatovat, že účast 
našich členů na akcích, které pro Vás pořádá 
výbor, by mohla být vyšší a mohli by se do 
nich zapojovat i další naši členové, kteří jsou 
zatím pasívní. Předseda klubu byl společně s 
bývalými veliteli VÚ 8280 zván a zúčastnil se 
skoro na všech slavnostních shromážděních a 
pietních aktech u 601.skss a 102.pzpr. Chtěl 
bych poděkovat za aktivní práci v našem 
klubu a pomoc při našich akcích všem členům 
výboru i členkám a členům našeho klubu: kol. 
Lejskové, Jugasové, Denerové, Chudé, 
Skrbkové M., Hudské, Troanské, Virglerové, 
Staré, Starému sen. i jun., Arestovi, 
Virglerovi, Denerovi a Šmardovi. Naši 

členové se zúčastnili na sportovních akcích 
pořádaných regionálními KVV i dalšími 
organizacemi: 
* Dne 10. 5.2018 se naše družstvo zúčastnilo 
střelecké soutěže 1.ročníku Memoriálu VHK, 
na počest vojáků, kteří zahynuli při plnění 
úkolů. Střeleckou soutěž organizoval 
102.pzpr. na VVP Libavá, 
* Jako pozorovatelé jsme se zúčastnili 
VIII.ročníku Soutěže průzkumných hlídek 
102. průzkumného praporu gen. Karla 
Palečka ve dnech 27. – 30.8.2018 ve 
Vojenském újezdu Libavá, 
* střelecké soutěže „O Pohár primátorky 
města Prostějova, 
* oslav 71. výročí vzniku 71. výs. praporu v 
Chrudimi, 
* Memoriálu Marie Ljajkové ve střelbě 
organizovaného Čs. obcí legionářskou 
(ČsOL) v Brně, 
* Střeleckých soutěží v Mikulově a v Lednici 
organizovaných ČsOL, 
* střelecké soutěže „Podjavorinská pištoľ“, 
* střeleckého trojboje Dobrotice u Holešova 
(KVV Holešov), 
* pochodu po stopách 22.vb (Červené 
barety), 
* výstupu na Slemä. 
Všem klubům, 102.pzpr a organizacím bych 
chtěl poděkovat za pozvání členů našeho 
klubu na jejich akce a těšíme se na další 
spolupráci i v letošním roce. 
Poděkování našim sponzorům Pravidelným 
sponzorováním, dotacemi a účinnou pomocí, 
umožňují naši klubovou činnost v kulturní i 
sportovní oblasti jmenovitě, a to: Olomoucký 
kraj, zejména tehdejší náměstek hejtmana p. 
Mgr. František JURA, současný primátor SM 
Prostějov, Magistrát statutárního města 
Prostějova zastoupený primátorkou RNDr. 
Alenou Raškovou a osobně také Miroslavem 
Pišťákem, Nadace Agrofert, Ing. Vlad. Jílek 
(Assist), Mechanika 97 Prostějov – ředitel 
pan Jan Stříteský, Ing.Jiří Vybíral (Lázně 
Slatinice), pan Těhník (DT výhybkárna a 
strojírna, a.s.), Meopta Přerov, PV Auto, 
členové KVV kol. JUDr. Jindřich Vybíral, 
Ladislav Sliva, Oldřich Luger, Dr. Josef 
Váňa, Jaroslav Moravec, Jaroslav Aresta, 
Jaroslav Ondrejčák a Petr Němec. Těžko 
bychom byli schopni organizovat naše akce 
bez účinné pomoci prostějovských útvarů, v 
čele s jejich veliteli a vrchními praporčíky – 
601. skss a klub 601. skss, 102.pzpr a 
Posádkové ošetřovny a zejména ČPA s Mgr. 
Martinem Dlouhým a Bc. Milošem Sklenkou. 
I Vám všem patří naše velké poděkování a 
doufáme, že nás budete podporovat i v dalším 
období. 



A bylo co! 71 splněných akcí svědčí o vysoké 
kvalitě práce nejen vedení, ale celého klubu 
ve prospěch zachování tradic ozbrojených sil 
ČR a výsadkových jednotek. Jednání se 
zúčastnilo 48 přítomných ze 70 členů klubu. 
Z hostů byli přítomni zástupci města v čele se 
starostou Mgr. Seifrtem a jeho zástupci, dále 
klubu Prostějov kol. Lejsek, Kovář a 

Holešovští veteráni
hodnotili

kolegové ze Zlína. V průběhu jednání starosta 
poděkoval klubu za reprezentaci města na 
pietních akcích a za péči o památná místa 
bojů našich jednotek, která jsou i mimo rámec 
holešovského regionu. Celé jednání se neslo 
v duchu volby nového výboru a možnou 
abdikaci předsedy klubu. Zvítězil zdravý 
rozum a novými členy výboru byl opakovaně 
zvolen kol. Dušan Hric. Velmi dobře 
připravený plán práce pro následující rok byl 
pro své uskutečnění podpořen zástupci města, 

policejní školou a regionálním klubem 
Prostějov. Přejme výsadkovým veteránům 
pro další práci hodně sil a úspěšné splnění 
svých předsevzetí.
                                                  Kol.Fr.Lejsek
                                                                                  

Na pozvání klubu výsadkových veteránů 
Liberec se dne 24.11. zúčastnila tříčlenná 
delegace našeho klubu jejich výročního 
setkání. Náš klub reprezentoval kolega Jožka 
Struhár, Jaruška Troanská a Iveta Skrbková. 
Zasedání se konalo v  kasárnách klubu 
chemiků ve velmi příjemném prostředí se 
zajímavou  nástěnnou  historií, na kterou jsou 
jeho členové patřičně hrdi. Tradičně vysoká 

účast (82 %) potvrdila zájem o klubovou 
činnost. Setkání zahájil předseda klubu 
Jaroslav Chromek přinesením klubového 
praporu, hymnou a projevem, ve kterém 
shrnul celoroční práci klubu a také ocenil 
spolupráci s vojenskými partnery 31.plukem 
chemiků, Armádním střediskem Dukla a 
Krajským voj. velitelstvím. 23 let existence 
klubu označil předseda za léta krásná, 
odpovídající tomu proč klub vznikl a proč 
existuje. 3 členové klubu byli oceněni Zlatým 
odznakem. V diskuzi kolega Jožka Struhár  

pronesl krátkou zdravici za klub veteránů 
Prostějov v němž poděkoval za spolupráci a 
seznámil přítomné s průběhem  XXVIII. 
Kongresu U.E.P. v  Budapešti a přijetím 
našeho klubu do U.E.P.  jako pozorovatele.  
Závěrem kolegům z Liberce popřál hodně 
zdraví a úspěchů v roce 2019. Celé setkání 
proběhlo v přátelském až rodinném duchu a 
poděkování patří ženám za vynikající 
pohoštění a p.Chromkovi za vyjednání 
ubytování v budově Dukly Liberec.  
                                               Kol. I.Skrbková

Výroční zasedání
KVV Liberec

V úterý 4. prosince proběhla výroční schůze 
brněnského klubu výsadkových veteránů 
Jana Kubiše v prostorách klubu Univerzity 
obrany, kterou řídil předseda Jaroslav Foršt. I 
přes menší účast z důvodů nemocí, 
pracovního procesu a dalších příčin se sešlo 
dost členů, aby bylo jednání usnášení 
schopné. Po přivítání se stalo již tradicí, že 
byl čten seznam těch kolegů a kamarádů, kteří 
za celou dobu působnosti klubu opustili jeho 
řady a jsou už ve výsadkovém nebi. Letos tak 
přibyl do seznamu další, Čestmír Franěk, jenž 
tragicky zahynul při dopravní nehodě. I všem 

ostatním z ČR a SR jsme věnovali minutu 
ticha. Předseda ve zprávě o činnosti zhodnotil 
proběhlý rok 2018, jednotlivé akce a 
jednoznačně z toho vyplynul závěr, že se 
nadále rozvíjí spolupráce s Komunitním 
centrem pro válečné veterány a tím i s 
legionářem SPIA, dále s Univerzitou obrany, 
kde máme stálé čelní místo a pozici mezi 12 
spolky a společenskými organizacemi, které 
jsou partnery UO, rovněž tak s bojovým 
útvarem, 74. lmpr v Bučovicích, kde jsme už 
bráni jako součást této jednotky. Během 
jednání proběhlo tajné hlasování o složení 
nového výboru, když starý výbor dovršil 
stanovenou délku své působnosti. Výsledkem 
hlasování je tříčlenný výbor ve složení 

Jaroslav Foršt, Jaroslav Morkus a Vítězslav 
Kramář. V diskusi  se členové vyjádřili k 
činnosti klubu a z toho vyplynul jediný závěr, 
že nám chybí rozšiřování členské základny, 
získávání nových členů a příznivců, což je 
trochu ovlivněné celospolečenským životem 
občanů a i regionem města Brna, kde nejsou 
žádní bývalí výsadkáři a ti, kteří jsou, nemají 
zájem o sdružování se ve společenských 
organizacích. Na závěr se posedělo při troše 
dobrého moravského, povídalo se, probral 
život a ten jde dál do nového roku 2019.                                                                                                                              
               předseda KVV Brno  Jaroslav Foršt

                                                                  
                                                                              

Výroční jednání
brněnského klubu

Na pozvání výboru KVV J. Hradec se 
Výroční členské schůze dne 5. 12. 2018 
zúčastnili
kol. Chudý, Chudá, M. Skrbková. VČS se 
konala v prostorách 44. lmopr, kde naši 
delegaci přivítal předseda KVV J. H., kol. 
Petr Čejka. Program VČS je možno hodnotit 
kladně,  hodnotíme i vysokou účast, ze 100 
evidovaných bylo přítomno 60 členů. Za náš 

klub vystoupil v diskuzi kol. Chudý. Ve svém 
příspěvku poděkoval za pozvání, pozdravil 
jednání jménem prostějovských členů KVV a 
pozval jindřichohradecké členy na naše akce 
konané v r. 2019.  Mimo jiné seznámil 
jindřichohradecké s účastí naší delegace ve 
dnech 1. - 3. 10. na XXVIII kongresu E.U.P v 
Budapešti, kde jsme byli přijati jako 
pozorovatelé. Poděkoval předsedovi kol. 
Čejkovi za udělení Pamětních medailí celé 
naší  delegaci .  V závěru popřál  k 
nadcházejícím vánočním svátkům a do roku 

2019 „Pevného výsadkového zdraví“. 
Pozitivně hodnotíme občerstvení, které je pro 
jindřichohradecký klub již několik let 
samozřejmostí. Tuto součást výročního 
jednání zabezpečují především ženy – členky 
klubu. Bez výhrad byla pak zabezpečena 
večeře v podání kuchařů 44. lmopr.    
                                                 Kol. Fr.Chudý        
                                                                                           

              
                                                                  
                                                                              

VČS  Jindřichův Hradec
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Na pozvání Klubu výsadkových veteránů 
Zlín se zúčastnili jejich výroční schůze dne 
2.2.2019 za KVV Prostějov kol.Jaroslav 
Ondrejčák a Jaroslav Kovář. Výročního 
jednání z celkového počtu 41 členů KVV se 
zúčastnilo 33 osob tj. 80 %, dále významní 
hosté genmjr.Ing. Jiří Kubala - vojenský pilot, 
plk.Ing. Petr Potyka - ředitel Krajského 
vojenského veli telství  Zlín i  člen 
zastupitelstva města Zlín - Ing.Jiří Sukup. 
Význam tohoto jednání byl zvýrazněn tím, že 
KVV Zlín plk. Vladimíra Maděry slaví 20. 
výročí od svého založení. Ze zprávy o 
činnosti klubu k 20.výročí svého založení 
vyjímáme:
Víte že: - Z iniciativy vojáků v záloze 
sloužících u výsadkových jednotek ČSLA, 
byl dne 8.12.1998 založen Klub výsadkových 
veteránů Zlín. U jeho zrodu stál Přemek 
SVOZIL, který byl jeho prvním předsedou, 
dále Franta POSPÍŠEK, Jarda ZELINGER, 
Rudolf BRANDA a Milan BARTŮNĚK. V 
průběhu let se klub rozrůstal, nyní má 41 
členů. Za celou dobu existence klubu jím 
prošlo na 90 jeho členů. Řada z nich je již ve 
výsadkovém nebi. 
- V klubu byl i plk. ve výslužbě Ivan 
LUKÁŠEK – zkušební parašutista, který jako 
jeden z instruktorů cvičil parašutisty 
izraelské HAGANY, mimo jiné i Chaima 
HERZOGA, pozdějšího izraelského 
prezidenta. Další významný člen klubu byl 
plk. Vladimír MADĚRA, který byl v Anglii v 

průběhu II. světové války zařazen do elitního 
výcviku parašutistů s cílem vysazení do 
Protektorátu. V důsledku vážného zranění při 
výcviku připravoval materiálně výsadky 
parašutistů. 
- V průběhu let se v roli předsedy klubu 
vystřídali Alfons KOLÁŘ a Franta 
POSPÍŠEK. Za současného předsedy, pplk. 
v.v.  Josefa  KRAUSEHO byl  k lub 
pře jmenován  na  Klub  vojenských  
výsadkových veteránů a představena nová 
zástava. Po smrti plk. MADĚRY je klub po 
souhlasu manželky nositelem jeho jména, 
tedy KVVV plk. Maděry Zlín. 
- Činnost klubu je i nadále zaměřena na 
akt ivní  př í tomnost  př i  p ie tn ích  a  
vzpomínkových akcích na oběti obou 
světových válek ve Zlínském kraji, na 
společenské a kulturní vyžití členů klubu a 
jejich manželek a na přátelská a sportovní 
setkání s kolegy z České a Slovenské 
republiky. 
- Klub za celou dobu své existence úzce 
spolupracoval s KVV Prostějov, Holešov, 
Žilina, Trenčín, Prešov, kde se zúčastňoval 
různých společných akcí jako Memoriálů 
ZVV, pietních aktů – Anthropoid, v Plzni u 
hrobu gen. Palečka, pietních aktů ve 
Vizovicích – odhalení pamětní desky člena 
skupiny Out distance Ivana Kolaříka, při 
odhalení památníčku skupiny Clay Eva v 
Hostišové. Zúčastňoval se vzpomínkových 
akcí na Ploštině, v Uherském Brodu, Bánově, 

Kunovicích, Prlově, Buchlovicích. 
Druhá zpráva výboru hodnotila činnost klubu 
za rok 2018. Výbor konstatoval, že klub se 
zúčastnil v uplynulém roce na více než 40 
akcích, které se vázaly k 100. výročí vzniku 
České republiky i k pietním a vzpomínkovým 
akcím na oběti obou světových válek ve 
Zlínském kraji. Právě v této oblasti je činnost 
klubu velmi významná a přínosná. V diskuzi 
vystoupili hosté, kteří ocenili práci klubu a 
zejména spolupráci se zastupitelskými 
orgány města Zlína, i s Krajským vojenským 
velitelstvím Zlín, i spolupráci s letci ze spolku 
v Přerově. Zástupce KVV Prostějov 
J.Ondrejčák ocenil práci klubu, konstatoval, 
že KVV Zlín sice svým počtem členů patří 
mezi menší kluby, ale svou aktivitou mezi ty 
nejlepší. Dále seznámil členy klubu s 
postupem delegace na 28. Kongresu U.E.P. a 
s další perspektivou naší účasti v této 
evropské organizaci výsadkových veteránů. 
V usnesení byl jednomyslně schválen plán 
práce na rok 2019. V průběhu schůze byli 
hosté genmjr.Ing. Jiří Kubala, plk.Ing. Petr 
Potyka, Ing.Jiří Sukup, kolegové Jaroslav 
Ondrejčák a Jaroslav Kovář oceněni 
„Pamětní medailí KVV Zlín k 20.výročí 
založení klubu“. Výroční schůze byla 
zakončena společenskou zábavou s hudbou a 
bohatým občerstvením.   
                                            Kol.J.Ondrejčák                          
                                                                                   

Výroční  jednání  KVVV Zlín

Dne 15.12. 2018 pořádal klub výsadkových 
veteránů brig.gen.Klemeše Chrudim výroční 
členské zasedaní, které se konalo ve 
vojenském klubu Na Rozhledně v Chrudimi. 
Za náš klub se zúčastnili zasedání kolegové 
Jožka Struhár a Iveta Skrbková. Výroční 
jednání zahájil předseda klubu Zdeněk Kolář, 
který přivítal hosty mimo jiné starostu i 
bývalého starostu města Chrudimi a přítomné 
členy klubu. Zhodnotil splnění jednotlivých 
akcí z plánu činnosti klubu v roce 2018 např: 
pietní akce- Ořechov, Anthropoid, Ležáky, 
sportovní akce- Březiny, Prostějov, kde se 
stali absolutními vítězi. Soutěžícím 
poděkoval za řádnou reprezentaci klubu. V 
dalším bodě byla přednesena finanční zpráva 

o hospodaření klubu a zpráva revizní komise. 
Také bylo poděkováno sponzorům klubu, 
kteří se aktivně podíleli na finančním a 
materiálním zabezpečení chodu klubu. V 
průběhu jednání byli oceněni členové klubu a 
jejich patroni či příznivci, za plnění úkolů, 
rozvíjení a prohlubování tradic výsadkových 
jednotek. Zlatým odznakem výsadkového 
veterána byl oceněn 43. výsadkový prapor a 
bývalý starosta města Chrudim Mgr. Petr 
Řezníček, dále oznakem za zásluhy pí. 
Šíbová, pí. Hejzlarová a pamětními listy další 
příslušníci klubu. Před diskuzi byl schválen 
plán činnosti klubu na rok 2019.  V diskuzi 
vystoupil za KVV Prostějov kolega Jožka 
Struhár a přednesl zdravici s poděkováním za 

spolupráci a seznámil přítomné s průběhem 
XXVIII. Kongresu U.E.P. v Budapešti a 
přijetím našeho klubu jako pozorovatele. 
Závěrem popřál všem přítomným krásné 
prožití vánočních svátků a do nového roku 
hlavně zdraví, spokojenost a úspěchy. Dále 
vystoupili se zdravicemi za Jindřichův 
Hradec jeho předseda Petr Čejka a za Prahu 
kolegyně Carmela Štrajtová. Na závěr 
j ednán í  p roběh la  vo lná  zábava  s  
občerstvením. Děkujeme za milé a přátelské 
přijetí v příjemné prostředí Na Rozhledně.             

                              

                              

                                                                              

                                             Kol.I.Skrbková 

Výroční  zasedání  KVV Chrudim
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Výroční členská schůze Oblastného KVV SR Bratislava

rok – ten předložený, mimochodem docela 
náročný, byl ještě doplněn na základě 
připomínek z pléna. Po přestávce byla 
naplánována diskuse a samozřejmě 
vystoupení hostů a předání čestných ocenění. 
Bývalý předseda bratislavského klubu kol. 
Hulín předal 4 oceněným členům klubů a 
některým hostům jejich medaile. Jako výraz 
úcty k přínosu vojenského veteránského 
hnutí a vzájemné spolupráci, předal předseda 
KVV PV kol. Stavný medaili Za zásluhy kol. 
MUDr. Ivanu Hulínovi. „Príhovorov“ bylo 
„celkom veľa“ – od pozdravných, po 
oceňujících jedinečný fenomén veteránského 
hnutí. Kol. Stavný to ve svém příspěvku 
shrnul velmi fundovaně a poutavě. Červené 
barety zastupující kol. Mucha zaujal 
příspěvkem plným emocí, zvláště při 
vzpomínkách na některé starší kolegy a 
kolegyně. 

Je dlouholetou tradicí, že se výroční členské 
schůze KVV v České i Slovenské republice 
konají za hojné účasti reprezentantů obou 
stran. Nejinak tomu bylo v únoru letošního 
roku, kdy se prostějovské výroční schůze 
zúčastnila, k naší velké radosti, delegace 
zástupců slovenských klubů. A tak bylo zcela 
samozřejmé, že na pozvání slovenských 
kolegů z Oblastného KVV Bratislava 
vycestovala v sobotu 9. března do Ivanky pri 
Dunaji početná delegace veteránů v čele s 
předsedou KVV PV kol. Františkem 
Stavným a jeho předchůdci kol. Řepkou a kol. 
Starým, doprovázeným manželkou. Sestavu 
doplnili členové výboru kol. Lejsek s 
manželkou, kol. Chudý a kol. Šlambor. Své 
zástupce na jednání samozřejmě vyslaly i 
některé KVV – Banská Bystrica, Trnava, 
Zlaté Moravce, Žilina a z naší strany Zlín a  
Holešov. Chybět nemohly ani Červené 
barety, reprezentované kol. Muchou.
Přivítání se známými se neobešlo bez 
obligátní borovičky, hlad po cestě bylo 
možno zahnat dobrotami ze švédského stolu. 
Předání dárků, prezence a jednání mohlo 
začít. Za předsednickým stolem zasedli spolu 
s bývalým předsedou bratislavského klubu i 
vzácní hosté: plk. Alexej Klimov, zástupce 
vojenského a leteckého přidělence MO RF na 
Slovensku (mimochodem výsadkář), NŠ 
5.pŠU Žilina pplk.Mgr. Ing. Pavel  Švelka, 
zástupce  svazu letců SR plk. Takáč a 
samozřejmě předseda KVV PV kol. Stavný. 
Zahájit se nemohlo jinak, než minutou ticha 
za kolegy a kolegyně, kteří nás opustili a 
odešli do výsadkového nebe. 74 členů a 47 
přítomných hostů věnovalo z programu 
jednání největší pozornost zprávě o činnosti, 
která poměrně detailně zmapovala aktivity 
klubu v roce 2018 jak v oblasti klubové, 
sportovní, kulturní i společenské. Závěr? 
Hodnocení veskrze pozitivní. Neméně 
zajímavý byl návrh plánu činnosti na letošní 

Organizátoři nezapomněli ani na skutečnost, 
že den před konáním jednáním VČS jsme 
oslavili MDŽ, a tak se ženy dočkaly 
blahopřání a uznání podruhé. Oficiální 
program uzavřela výborná společná večeře 
z a h á j e n á  s l a v n o s t n í m  p ř í p i t k e m  
šampaňského (z vlastní produkce kol. Laca 
Hrehu). Ta byla vhodnou předehrou k tomu, 
nač se všichni těšili - 
osobní výměnu názorů, zkušeností, 
vzpomínek na společně strávená léta (kdy 
zdraví ještě sloužilo), ale také, jak jinak, 
neodmyslitelné drby. Příjemný půlden u 
bratislavských kolegů pokračoval do 
pozdního večera při hudbě i dobrém pití, 
někteří se pak vraceli domů bohatší o výhry z 
hojné tomboly. Slovenští kolegové, díky za 
skvělé přijetí a brzy zase, na některé z akcí 
l e t o š n í h o  r o k u ,  n a  s h l e d a n o u ! ! !                                                                                                                              
Kol. J. Šlambor

Na členské schůzi,  dne 2.2. 2019,  se sešli 
členové KVVV Praha, aby vyhodnotili svou 
činnost v  r. 2018 a  vyslechli  si mimo jiné i  
Zprávu o činnosti klubu v r. 2018, kterou  
přednesl jejich předseda,  kol. gen.mjr. v..v. 
Ing. Pavel Gavlas, CSc. Schůze se zúčastnila 
nadpoloviční většina z 64 členů klubu a 
zástupci 4 KVV (Prostějov, Bratislava, 
Holešov a Tábor), kteří potleskem ocenili 
vynikající výsledky svých členů při  
reprezentaci  jejich klubu  na Memoriálu plk. 
Fr. Mansfelda v Prostějově ve střelbě z pistole 
(1. místo družstev)  a Memoriálu zakladatelů 
výs. vojska a vynálezce padáku v Prostějově 
(2. místo  v družstvech). Výbor KVVV Praha 

organizoval své akce a jejich členové se 
zúčastnili celkem 49 akcí, včetně akcí na 
základě pozvánek ostatních klubů ČR a SR. 
Podle programu schůze, zúčastnění členové 
klubu schválili všechny projednávané 
dokumenty a také Plán činnosti klubu na r. 
2019. V diskusi vystoupil i předseda našeho 
klubu, kol. Stavný, který poděkoval za 
spolupráci i účast jejich členů na akcích 
pořádaných KVV Prostějov, z.s., seznámil 
přítomné s průběhem  XXVIII. Kongresu 
U.E.P. v  Budapešti a  přijetím našeho klubu 
do U.E.P., jako  pozorovatele a   usnesením 
výboru našeho klubu ze dne 21.1.2019, o  
vyloučení  svého člena Jaroslava Vondry z 

KVV Prostějov pro soustavné porušování 
Stanov našeho klubu. Předseda klubu 
prezentoval náš Plán činnosti na r. 2019 a 
pozval přítomné zejména na 8. ročník 
Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve 
střelbě z pistole, dne 17.5.2019  ve 
Vrahovicích a na Sportovní setkání 
výsadkových veteránů ČR a SR, ve dnech 10. 
– 12. 9. 2019,  v areálu ČPA na letišti v 
Prostějově. V diskusi na členské schůzi, od 
členů KVVV Praha zazněly i připomínky a 
stížnosti o tom, že podpora činnosti jejich 
klubu ze strany AČR je rok od roku horší a že 
klesá i počet sponzorů, ochotných 
sponzorovat jejich činnost. 
                                                Kol.Fr.Stavný                          

KVVV Praha bilancoval r. 2018



 Jak se již v našem klubu stalo tradicí, dne 
8.3.2019 se 58 členů KVV Prostějov sešlo v 
restauraci u Tří bříz, aby oslavili  MDŽ. Večer 
zahájil předseda klubu kol. Stavný, který v 
úvodu sdělil našim kolegyním, že se nám 
mužům po jejich boku stárne spokojeněji a 

klidněji. Poděkoval jim za jejich péči, lásku, 
starost o výchovu našich dětí, vnoučat a u 
některých kolegyň i pravnoučat. Poděkoval 
členkám za aktivní práci v našem klubu při 
zabezpečení společenských i sportovních 
akcí. Popřál jim dobré zdraví, štěstí, lásku a 
vždy úsměv na tváři. Kolegové Struhár a 
Hájek jim předali karafiát, jako symbol 
našich díků. Pohárem vína jsme si připili na 
zdraví všech kolegyň a předseda jim popřál 

dobrou zábavu a příjemný večer. O  ten  se 
postaral náš kapelník pan Karel Weiser z 
Hanušovic, který svým  výběrem písní se 
trefil do našeho hudebního vkusu. Na závěr 
večera  předseda  k lubu  poděkoval  
organizátorům kol. Lejskovi, Hájkovi a kol. 
Lejskové za perfektní akci.
                                               Kol. Fr.Stavný.
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Večer k oslavě MDŽ

Když dne 17. prosince Horní komora 
parlamentu České republiky - Senát - 
zveřejnila program předsedy Senátu pana 
Jaroslava KUBERY, avizovaná skutečnost - 
pozvánka na oficiální besedu několika 
veteránů 7. výsadkového pluku zvláštního 
určení sloužících v roce 1968, se stala reálnou 
povinností. Taková pozvánka se neodmítá. 
Devatenáctý prosinec 2018 v Praze byl 
naplněn k prasknutí lidmi z celého světa. Jeho 
kouzlo chtějí prožít modlitbou v chrámu sv. 
Víta, pohledem na hladinu Vltavy s 
majestátem HRADU či úžasným vánočním 
osvícením renovovaného MUZEA. Tak jej 
také viděli příslušníci pluku s manželkami - 
kpt. v.v. Dušan Hric, npr. v zál. Josef 
Bartošek, svob. v zál. Jiří Müller. Single 
účastníci: plk.v.v. Jaroslav Stross, pplk.v.v. 
Jiří Sehnal a kapitán v zál. Pavel Chmelík. 
Bohužel, nikoliv nejvzdálenější z pozvaných, 
nprap.v.v. Jaromír Studnička a kol. Lejsek, 
který se ze zdravotních důvodů nemohl 
zúčastnit. Valdštejnský palác se nevypíná do 
výšky. Co barokní skvost je drahokamem 
náramku obepínajícího podhradí - nicméně 
kolem 14.30 do něj zavítali zástupci Armády 
české republiky - armádní generál v.v. Ing. 
Petr PAVEL a plk.gšt. Dr. Eduard Stehlík. 
Společně je poté všechny přivítal osobně ve 
velkém zasedacím sále paláce předseda 
SENÁTU, pan Jaroslav KUBERA. S pocitem 

hluboké úcty, uznání a hrdosti vstupovali 
bývalí příslušníci 7. pluku ZU do prostor 
senátu k oficiálnímu setkání s předsedou 
senátu a zástupci armády ČR. Nádherné 
prostory paláce, pracovny, salonky a nakonec 
ten poslední - Zaháňský. Slouží jako místo k 
jednání komisí a zahraničních pracovních 
delegací. Co však zde komise nikdy neměly a 
měli veteráni z Holešova, byla replika Bojové 
zástavy 7. výsadkového pluku, kterou si 
pozvaní přivezli. Holešováci zasedli do 
křesel přesně označených míst, rozsadili se i 
hosté. Jednání započalo. Předseda Senátu 
vzpomenul události let osmašedesátých, 
omluvil své předchůdce způsobem sobě 
vlastním - ano, pozdě, pozdě vzpomínáme 
holešovské statečnosti, ale lépe POZDĚ, než 
vůbec... jednání dostalo méně oficiální ráz. 
Předseda Klubu výsadkových veteránů 
kpt.v.v. Dušan HRIC poděkoval SENÁTU, 
připomněl, že to bylo opravdu poprvé, kdy se 
všem příslušníkům počínaje 22. rotou 
Sabinov, přes 22. výsadkový prapor Prešov až 
po 7. výsadkový pluk zvláštního určení 
takového „uznání" dostalo. Poté vystoupil 
npor. Josef Bartošek. Vysvětlil, že nejde o 
osobní hrdinství osmi pozvaných, ale průřez 
činností pluku v oněch kritických dnech jako 
takových. Činnostmi skrytě bojovými, 
spojovacími, zpravodajskými a strážními 
emotivně diskuzi zakončil kpt. v.zál. Pavel 
Chmelík. Ten byl osobně přítomen 24 hodin 
okupační aktivity v bráně holešovských 
kasáren i jednání velitelů pplk. Šediny a 
Košana s okupačním velitelem. Také 

zběsilého vzteku velitele obrněnce v 
nájezdech na zavřenou bránu kasáren. Nůž 
Vo7, tvrdá kázeň proti tunám okupační oceli. 
Předseda Senátu reagoval zkušeností  i 
osobní, že projev ODVAHY mnohdy odradí 
útočníka. Ovšem v tomto případě bylo 
okupantům jasné, že za branou by je nečekal 
pouze nůž výsadkáře. Beseda přinesla i jiné 
pohledy na výjezd roty „C", nikdy 
nepublikované a utajené i před vojáky ZVS, 
připravená destrukční činnost zvláštních 
skupin na místech, kudy by bylo možno 
očekávat případný přísun posil pro okupační 
jednotku. Zvláštní atmosféru přinesl i 
sponzor setkání Nadační fond Evropské 
vojenské vzdělávací, rekreační centrum 
armádního generála Karla Janouška. 
Účastníkům daroval  kazetu Josefa 
GABČÍKA a Jana KUBIŠE se stříbrnou 
medailí. 
SETKÁNÍ SKONČILO. Praha se rozzářila 
miliony světel. V mysli účastníků Setkání 
zůstal nádherný pocit. TEČKA v historickém 
románu 7. výsadkového pluku zvláštního 
určení a jeho jednotek předchozích. Popsaná 
osudy asi 8000 mužů a několika žen. Někde 
písmem úhledným, v závěru psaným bolestí a 
vztekem. KNIHA OSUDU se zavřela. Klub 
výsadkových veteránů Holešov děkuje 
předsedovi Senátu České republiky panu 
Jaroslavu Kuberovi, zástupcům armády ČR a 
všem, kteří se o důstojnou TEČKU 
HISTORIE zasloužili.
                                                 Kol.Fr.Lejsek 
                                                                                                

Holešováci  v senátu

pochoutek.Celý večer doprovázel hudbou i 
zpěvem k naší plné spokojenosti p.Weisser z 
Hanušovic. Za příjemně strávený večer 

Již po 19. jsme se sešli v restauraci “U tří bříz“ 
k naší oblíbené akci – vepřové hody. Tuto 
tradiční akci si nenechalo ujít 51 členů a 
příznivců KVV Prostějov se zdravým 
zažívacím systémem. Jako obvykle zahájení 
provedl předseda KVV kol. František Stavný, 
který svůj uvítací proslov zakončil přáním 
pevného výsadkového zdraví, což vzápětí 
doplnil přípitkem slivovicí od šlechtitele kol. 
Františka Chudého. Jako každý rok nám 
chutnaly škvarky, zabijačkové polévky dle 
výběru a plné talíře zabijačkových 

Příjemně strávený večer
Vepřové hody

patří poděkování kolegům Fr.Lejskovi, 
J.Ondrejčákovi, O.Hájkovi a J. Struhárovi.                                                       
Kol. J.Ondrejčák
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V sobotu 12. ledna proběhla na hřbitově ve 
Staré Líšni-Brno pietní vzpomínka na velitele 
para skupiny Wolfram, líšeňského rodáka 
pplk. Josefa Otiska, jenž je zde pochovaný a 
kterou již po osmé organizovalo krajské 
voj.velitelství Ostrava a jeho ředitel plk.Ing. 
Jaroslav Hrabec, jehož rota aktivních záloh 
nese tradici Josefa Otiska. Skupina Wolfram 
byla ve složení rtn.Vladimír Řezníček, 
r t n . J o s e f  B i e l s k ý ,  r t n . J o s e f  
Černota,čet.Robert Matula, radista rtn.Karel 

Svoboda a velitel Josef Otisk, který jako 
jeden z prvních čechoslováků prošel v Anglii 
kurzem Commander Codrse (spec. výcvik 
britských jednotek). Wolfram byla vysazena 
13.září 1944 na moravsko slovenské pomezí, 
kde prováděla partyzánskou činnost až do 
konce 2.sv. K pietní vzpomínce byl pozvaný 
náš  klub, místní  samospráva, obec 
legionářská, rodina Otiska syn a dcera spolu s 
vnukem a rodinami, z Holešova se zúčastnil 
předseda klubu vv Dušan Hric spolu s 
kolegou Václavem Ryšavým, zástupce 
spolku Ludvíka Svobody a další. Z našeho 
brněnského klubu vv předseda Jaroslav Foršt, 
kol.Ing. Jiří Bendák,Josef Gall, Josef Kunce a 

Jaroslav Morkus, který nesl náš klubový 
prapor. Z Ostravy přijela část roty aktivních 
záloh s bojovým praporem a šestičlenná 
skupina vojenských hudebníků z Olomouce. 
Po nástupu, tradičně v 10 hodin, se ujal slova 
plk.Ing.Hrabec, který promluvil o odkazu 
této paraskupiny, jak pro současné dění, tak 
pro budoucnost. Poté došlo ke kladení věnců 
a kytic za zvuků pietní hudby a na závěr byla 
troubena večerka. Po skončení této části 
došlo na neformální setkání a besedy mezi 
přítomnými hosty, rodinou J.Otiska a vojáky 
AČR.   
              předseda KVV Brno  Jaroslav Foršt                                                                                                                               

Vzpomínáme na
skupinu Wolfram

Pietní akt u hrobu
prvního výs.generála
Karla Palečka v Plzni

Dne 12. 3. 2019 se náš KVV zúčastnil 
pietního aktu u hrobu zakladatele 
výsadkových vojsk a  také prvního výs. 
generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt 
organizoval  KVV Plzeň v čele s jeho 
předsedou kol. Ladislavem Slivou a 102. pzpr 
z Prostějova, který ve svém názvu nese jméno 
gen. Palečka. Pietního aktu se zúčastnily 
KVV z Liberce, Holešova, Hradce Králové, 
Chrudimi, Jindřichova Hradce, Olomouce, 
Prahy a Tábora. Za náš klub se zúčastnil kol. 
Bartko, Chudý, Klouda, Kovář, Kroul, 
Křivánek a Řepka. U hrobu gen Palečka se 
shromáždili kol. KVV a vojáci 102. pzpr. Na 
tomto místě jednotlivé delegace položily 
kytice, promluvil a vyzvedl zásluhy i 
osobnost gen. Palečka předseda KVV Plzeň 
kol. Sliva. Ve svém projevu také neopomněl 
připomenout důležitou úlohu expředsedy 
KVV Plzeň kol. Jeřábka a člena výboru kol. 

Fencla, při vytvoření a údržbě pietního místa 
od r. 2003 průběžně až do současnosti.
Pro letošní rok nebyly organizovány žádné 
další doprovodné akce spojené s účastí na 
pietním aktu tak, jak jsme byli zvyklí z let 

minulých. Podle vyjádření předsedy kol. 
Slivy, pro příští rok určitě nějakou akci pro 
zpestření a zpříjemnění „výletu“ plzeňský 
klub připraví.
                                                kol. Fr. Chudý



Bylo mrazivé sobotní ráno 23. února 2019. U 
Památníku svobody v Heřmanči u Dačic si 
členové Klubu výsadkových veteránů 
generála R. S. Krzáka Jindřichův Hradec, z. 
s., společně s místními občany, opět 
připomněli výročí seskoku zpravodajské 
skupiny STAS (vysazena 20. února 1945, 
velitel Štefan Bandur, zástupce Ján Velík, 
radista Emil Šimko). Přítomné přivítal 
starosta obce Zdeněk Mayer a poté předseda 
KVV pplk. Petr Čejka připomněl význam této 
akce .  K poc tě  t ěmto  s lovenským 
parašutistům byly u památníku položeny 
kytice pořadatelů, tu za partnerský vojenský 
útvar, 44. lmopr v J. Hradci, pokládal kpt. 
Vlastimil Dyring. Čestnou stráž u památníku 
zajistili příslušníci VÚ, včetně ozvučení 
prostoru. Letošního pietního setkání se také 
účastnila dcera parašutisty Emila Šimka, paní 
Miluše Rysová s vnučkou. Poté jsme byli 
pozváni do příjemně vytopené klubovny 
obecního úřadu. Zahřáli jsme se kávou i 
čajem a ochutnali domácí zákusky. Spolu s 
místními jsme i zde pokračovali v hovorech o 
tamních událostech z konce války. Za 
udržování tradic výsadku STAS předal 

předseda Petr Čejka klubové pamětní 
odznaky se stuhou obci Heřmaneč, panu 
starostovi Zdeňku Mayerovi, panu Jiřímu 

Hrachovinovi a paní Miluši Rysové.
                                            Kol. V. Kameník

Vzpomněli výsadku STAS

Pozdrav všem výsadkovým veteránům

Dne 9.ledna 2019 klub výsadkových veteránů  
Jardy Janků Písek předal  pozdrav, blahopřál 
k svátku a popřál zdraví a spokojenost k 
narozeninám panu genmjr. Ing. Čestmíru 
HRBKOVI.  Sešli jsme se v domě seniorů v 

Prachaticích. Tak jsme se předem domluvili. 
Předali pozdravy od kolegů z Prostějova, 
kteří jsou mu nejbližší, píseckého klubu a 
všech výsadkových veteránů. Předali jsme 
drobné dárky pro potěšení ducha. Tato setkání 

jsou pro obě strany vždy příjemná. Domluvili 
jsme se na návštěvě  na Jeleních Vrších v létě. 
Zde bude své 83. narozeniny oslavovat v 
rodiném kruhu.                      Kol.P.Valenta
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Chrudimáci nezapomněli
V úterý 29. 1. uskutečnili členové Klubu 
vojenských výsadkových veteránů generála 
Klemeše, za přispění 43. Výsadkového 
praporu Chrudim zájezd k jeho hrobu v Ústí 
nad Labem. Vzpomenuli tak 97. výročí jeho 
narození. Válečnou anabázi generála 
Klemeše, člena paraskupiny Platinum 
Pewter, která seskočila u Nasavrk v únoru 
1945, připomenul v krátkém projevu 
předseda klubu plk.v.v. Zdeněk Kolář. 
Následoval přesun do Žatce na velitelství 4. 
brigády rychlého nasazení, pod kterou je 
začleněn i chrudimský 43. výsadkový prapor. 
Zde zhlédli filmy a prezentace o výzbroji a 

bojových nasazeních všech čtyř praporů, 
které pod velitelství brigády spadají. 
Následně si prohlédli síň bojových tradic, kde 
je podrobně pomocí fotografií, dokumentů a 
výzbroje dokumentována činnost naší 
armády od jejího vzniku v roce 1918 až po 
současnost.                                          
                       KVV Chrudim Čáslavka Josef

Uctění výročí výsadku
Platinum Pewter
V pátek 15.2. příslušníci 43. výsadkového 
praporu a členové Klubu vojenských 
výsadkových veteránů Chrudim generála 

Klemeše vzpomenuli v Hradišti u Nasavrk 
75.výročí seskoku skupiny Platinum–Pewter. 
Přítomni byli i žáci nasavrcké  ZŠ, zástupci 
Sokola a obce. Při vzpomínkovém aktu byly 
položeny kytice u pamětní desky na domě u 
Korábků, kde se tato skupina ukryla v noci 
17.2.1944. Členem skupiny byl tehdy i 
radista četař Jaroslav Klemeš, čestný občan 
města Chrudimi, následně působící jako 
radista Pražského povstání. S bojovou 
anabází skupiny i neradostnými životními 
zážitky jednotlivých členů po únoru 1948 
seznámil přítomné plk.v.v. Ing. Zdeněk 
Kolář. Vzpomínkový akt byl ukončen 
zpěvem státní hymny.| 
                   Za KVV ChrudimČáslavka Josef

                                             



V příjemném prostředí velkého sálu RSVK v 
Praze Na Zátorce se konal 22. listopadu 2018 
slavnostní křest další knihy spisovatele Olina 
Jurmana, kterého se opět zúčastnila početná 
delegace KVV generála Rudolfa Severina 

Krzáka z Jindřichova Hradce. Kniha s 
názvem Na okraji temna přibližuje souboj 
československé a britské rozvědky v 
padesátých letech a je volným pokračováním 
předchozí trilogie Dvojitý agent. Po 
představení knihy a projevech hostů ji 
slavnostně pokřtili ředitel nakladatelství 
Brána Zdeněk Doležal, hostitel akce Zdeněk 
Zbytek, předseda KVV Petr Čejka a autor 
Olin Jurman. Ten je čestným členem KVV při 

44. lmopr v Jindřichově Hradci. Mnozí 
výsadkoví veteráni kromě uvedené trilogie 
četli zejména jeho knihy Špion, 30 let ve 
s lužbách vojenské  rozvědky nebo 
Vlastizrádce. S činností klubu krátce 
seznámil přítomné jeho předseda a předal O. 
Jurmanovi a Z. Zbytkovi klubové medaile 
gen. R. S. Krzáka. Přítomní v sále to ocenili 
velkým potleskem.
                                              Kol. V.Kameník 

Na okraji temna,
křest knihy
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Dýšina 2019 - vzpomínka
na brigádního generála
Josefa Ereta

P a t r o n e m  n a š e h o  4 4 .  l e h k é h o  
motorizovaného praporu, který je součástí 4. 
brigády rychlého nasazení, je generál Josef 
Eret. Tento důstojník, příslušník všech tří etap 
našeho národního odboje, je pohřben v malé 
obci jménem Dýšina, která leží nedaleko od 
Plzně. Každoročně se v polovině března 
vojáci praporu setkávají s rodinou a místními 
občany, aby uctili památku této významné 
vojenské osobnosti. Rovněž letos 15. března 

2019 jsme se my, výsadkoví veteráni, spolu s 
našimi vojáky vydali na dlouhou cestu, 
abychom uctili jeho památku. Generál Eret 
zemřel v exilu ve Spojených státech před 46 
lety. Jeho přání, aby byl k poslednímu 
odpočinku uložen ve své vlasti, se splnilo až v 
roce 1990. Pietního setkání jsme se s našimi 
vojáky účastnili jako každoročně. Byli 
přítomni příbuzní několika generací z rodiny, 
starosta obce a také místní duchovní a kaplan 
našeho praporu. Zazněla vzpomínka na pana 
generála a jeho životní příběh z úst velitele 
praporu podplukovníka Igora Jaška. Byly 
položeny květiny na hrob a také zazněla 
tradiční vojenská večerka, státní hymna a 
čestná salva. Vojenský kaplan krátce uvedl 

několik myšlenek směřujících k oslavě 
významu života tohoto vojáka a vlastence. 
Shromáždění jsme využili k předání 
pamětn ího  odznaku  našeho  k lubu  
příslušníkům rodiny Eretovy. Celé 
shromáždění  vyúst i lo  v  důstojnou 
vzpomínku na osobnost pana generála Josefa 
Ereta. Cestou zpět se delegace na pozvání 
starosty obce Dýšina zastavila u místní školy 
a prohlédla si bronzovou sochu amerického 
generála George S. Pattona, velitele jednotek, 
které osvobodily západní Čechy v roce 1945.  
                                               Kol. Petr Čejka                                                                                                    
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Trochu netradiční název dvou číslic, které 
jsou stejné a vždy symbolizují nějaké pořadí, 
zde krásné životní jubileum, které počátkem 
února oslavil čestný předseda našeho klubu 
plk.v.v.Ing.Ivan Kutín. V úterý 5.2. jsme měli 

plánovanou členskou schůzi, kterou jsme 
věnovali pouze oslavě s kolegou Kutínem, 
pro kterého jsme připravili dort s 96, jeho 
milovaný likér z mnoha bylinek a hlavně 
dobrou náladu, něco červeného na přípitek a 
chlapské pochutiny na zakousnutí. Pro 
kolegu Kutína trochu překvapení, asi 

neočekával, že se něco bude „dít“, ale dělo se, 
popřáli jsme mu hodně, hodně zdraví a aby 
tady byl s námi ještě mnoho dalších let. Já 
vždy říkám, chtěl bych se dožít nejen těchto 
let, ale hlavně to zdraví, svěžest a duševní 
pohodu,  kterou má  kolega Kut ín.              
předseda KVV Brno   Jaroslav Foršt

96. narozeniny

Dne 16.1.2019 jsme konečně mohli s naším 
expředsedou KVV Prostějov Miroslavem 
Řepkou, po jeho nezbytné rekonvalescenci, 
oslavit jeho 85. narozeniny. Členové výboru 
kol. Jaroslav Ondrejčák a Jaroslav Kovář 
spolu s Rudolfem Zapletalem z pověření 

výboru mu předali děkovný dopis předsedy 
KVV Prostějov kol. Františka Stavného a 
věcné dary. Mirkovi jsme popřáli hodně 
zdraví, pozitivní energie a jeho brzké 
zapojení do našich aktivit. 

Mirek Řepka oslavil
85 let svého života

Vážení kolegové, rád bych Vám oznámil, že 
na VČS Klubu vojenských výsadkových 
veteránů gen. Karla Palečka - Plzeň, byla 
pokřtěna nová kniha našeho člena plk.v.v.Ing. 
Vladimíra  Gajdoše  "VÝSADKOVÍ 
VETERÁNI PLZEŇ". Do knihy přispělo 

svými vzpomínkami celkem 13 členů našeho 
klubu. V úvodní části je krátká vojenská 
historie Plzně. Další část je věnována gen. 
Karlu Palečkovi. Následují příspěvky k 
vzniku klubu a vzpomínek členů na službu u 
výsadkářů. Kapitola " Věděli jste, že..." je 
výběrem zajímavostí z celého světa se 
zaměřením na výsadkáře. Jednotlivé kapitoly 

jsou doplněny fotkami. Kniha byla 
vyprodána během týdne. V lednu budeme 
objednávat dotisk. V případě zájmu mi 
prosím pošlete mailem objednávku. Cena 
knihy je 300,- Kč.    Dovolím si upozornit na 
naše webové stránky, kde najdete z naší 
č i n n o s t i  s p o u s t u  f o t e k :  
www.kvvplzen.wgz.cz 

Nová kniha

Na počátku týdne  se   podař i lo  
jindřichohradeckému Klubu výsadkových 
veteránů zorganizovat v sále  kina Střelnice 
zajímavé setkání s významným českým 
historikem PhDr. Eduardem Stehlíkem. 
Letošní přednáška byla věnována národnímu 
hrdinovi Janu Kubišovi, parašutistovi, který 
provedl v Praze bombový útok na říšského 
protektora Reinharda Heydricha 27. května 
1942.
V zaplněném sále kina se shromáždili nejen 
dospělí posluchači, kteří historii tohoto 
hrdinského činu znají, ale i mnoho mladých 
lidí, kteří se s dějinami teprve seznamují. 
Byla mezi nimi i delegace městyse 

Bernartice, rodiště generála R. S. Krzáka, 
který se na přípravě paravýsadků z Londýna 
za války, spolu s dalším bernartickým 
rodákem Rudolfem Hrubcem, podílel.
Plukovník Stehlík v barvitém líčení osobnosti 
Jana Kubiše  mnohokrát podtrhnul osudy, 
které bývají spojeny s náhodou píšící životní 
stránky. Jako zásadní uvedl chlapské 
přátelství Jana Kubiše s Jozefem Gabčíkem, 
se kterým provedl akci na niž byli připraveni. 
Přiblížil množství neznámých skutečností, 
které získal studiem materiálů také v 
archivech ve Velké Británii. Jako autor knihy, 
kterou nazval: JAN KUBIŠ - „nezastaví mne 
ani to nejhorší” v celém jejím obsahu oslavil  

hrdinství československých parašutistů a lidí, 
kteří jim při plnění úkolu pomáhali.
Pod záštitou starosty města pana Ing. 
Stanislava Mrvky proběhla skvělá přednáška, 
na níž byl jako host přítomen pan Jiří 
Stanislav, který je spojen s propagací 
hrdinství a šířením tradic československých 
letců ve Velké Británii.
Přednáška skončila příslibem pana 
plukovníka, že se do Jindřichova Hradce zase 
rád vrátí.
                                                     Čejka Petr
                                                                        

Přednáška plukovníka Stehlíka v Jindřichově Hradci - 18. 3. 2019



10.12.2018 opustil naše řady náš člen kolega Stanislav Janků ve věku nedožitých 88 let.

25.12.2018 zemřel člen KVV Praha mjr.v.v.Ludvík Dvořáček ve věku nedožitých 90 let.

3.3.2019 odešel do výsadkového nebe ve věku 91 let kpt.v.v.Ivan Nemček.

15.3.2019 zemřel spoluzakladatel a člen KVV Banská Bystrica plk.v.v.Albert Mikoviny ve věku nedožitých 92 let.

OPUSTILI NAŠE ŘADY

 ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!

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

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

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

Uzávěrka Zpravodaje č. 79 je 31.7. 2019

Ing.Jozef Struhár -  pokladník -  

+420775553350, bankovní spojení na KVV 

Prostějov - 188 989 286, kód 0300
We b o v é  s t r á n k y  K V V  P r o s t ě j o v  -   

http://www.kvvprostejov.wgz.cz/

NAŠI JUBILANTI 2019:

    BLAHOPŘEJEME!!!!!

                                                                          

Datum konání: pátek 17. května 2019    
Místo konání: Střelnice Policie ČR PV – ZO Areál - Vrahovice 
Disciplíny: Pi Glock , 3+10 ran 
Druh soutěže:  kategorie  - muži  I. jednotlivci a tříčlenná družstva (i smíšená m + ž) - členové KVV II. jednotlivci a tříčlenná družstva (i smíšená m 
+ ž) – „ostatní“  kategorie- ženy : jednotlivkyně 

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit bez omezení počtu jen přihlášení z KVV Prostějov. Ostatní KVV z ČR a SR mohou vyslat jen 3 
jednotlivce (bez rozdílu pohlaví), kteří budou soutěžit za příslušné KVV v kategorii jednotlivců i tříčlenných družstvech. Toto omezení na 3 
soutěžící, kteří vytvoří i soutěžní tříčlenné družstvo, platí i pro kategorii „Ostatní“.  Účastníci střelecké soutěže souhlasí se zveřejněním pořízené 
fotodokumentace pořadatelem, viz Propozice na web stránkách: http://kvvprostejov.wgz.cz/  Přihlášky: Jednotlivci i soutěžní družstva se mohou 
přihlásit do 3. května 2019 na adresu: František Chudý tel. : 604 845 389, nebo na e-mailovou adresu: fandach@seznam.cz s uvedením - dosažené 
hodnosti, titulu, jména, příjmení, KVV nebo organizace, data narození. Ubytování pro zájemce řeší kol. František Lejsek tel.: 728 547 426, e-mail: 
fr.lejsek@seznam.cz Startovné : 150,- Kč (6,- €) za jednotlivce, uhradit při prezenci (občerstvení: guláš, 2x točené pivo, nebo 2x minerálka - 
kofola, káva).                                                                                                 

Připravujeme: 

Informace ke střelecké soutěži plk.Františka Mansfelda – VIII.ročník. 

65 let – Šnevajs Jaroslav  70 let- Vidmoch Jaroslav, Moravec Jaroslav,  Langhammer Jan, 
75let – Kroul František, Šmahaj Jaroslav, 80 let – Vernerová Miluše, Pišťák Miroslav. 

Pozvánka na IDET 2019
Ve dnech 29.-31.5.2019 proběhne v Brně mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky. Předseda KVV Brno kol. J.Foršt přislíbil zajištění 
vstupenek  na tento veletrh v hodnotě cca 500,- Kč. Tyto vstupenky budou pro členy a příznivce KVV Prostějov zdarma. Doprava na veletrh 
do Brna vlastní.
Žádáme zájemce o nahlášení účasti u kolegy O.Hájka, telefon 723 241 432 do 25.4.2019.
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