
                                              Z P R Á V A 

         na výroční členskou schůzi KVV  Prostějov, z.s. , dne 17. 3. 2018 

Milé kolegyně a kolegové, vážení  hosté, dámy a pánové ! 

         Náš klub existuje již 28. rok  a  r. 2017 byl nejen pro naše členy, ale i všechny výsadkové 

veterány velmi významný, protože jsme  oslavovali  70. výročí vzniku výsadkových jednotek 

v poválečném Československu. 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. 

Náš klub má k dnešnímu  dni   celkem  212  členů. V r. 2017 a do dnešního dne jsme  přijali   12  

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.  

Výbor KVV Pv  pracoval  a  pravidelně  se každý měsíc scházel k jednáním a řídil činnost našeho 

klubu  podle  plánu činnosti na r. 2017. Pro návrh a  výrobu  PO k 70. výročí vzniku výsadkových 

jednotek, výbor ustanovil pracovní skupinu, která připravila  grafické návrhy a konečnou podobu 

tohoto  ocenění, jak o nich budu hovořit v dalších pasážích Zprávy. Když mám krátce zhodnotit práci 

jednotlivých členů výboru našeho  klubu  podle  povinností  stanovených   jim  v Org. a jednacím řádu, 

musím sdělit, že místopředseda kol. Lejsek,  společně  se svojí manželkou Danou vedou  perfektní  

agendu  o  životních  jubileích našich členů a distribuci našeho Zpravodaje. Sekretář klubu, kol. Chudý  

je  perfektní  organizátor   všech akcí našeho klubu. Kol. Ondrejčák, s  přehledem   vede  naše 

webové stránky, píše příspěvky 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 se již zapracoval, pečlivě 

a perfektně 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. Mucha se v rámci 

svých časových možností snažil splnit své úkoly, ale má hodně  svých  dalších  pracovních  aktivit  a 

rozhodl se již v příštím období nekandidovat za člena výboru našeho klubu. Všem členům výboru 

klubu bych chtěl osobně poděkovat za jejich aktivitu a čas, který věnují pro náš  klub a Michalovi přeji 

hodně zdaru v jeho  aktivitách a doufám, že zůstane i nadále našim členem. Moji práci předsedy KVV, 

prosím zhodnoťte Vy v diskusi. Hlavně také proto, že dnes budeme volit nový výbor našeho klubu na 

další dvouleté období. 

Výbor našeho klubu na svém jednání v  listopadu,  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 doporučujícím dopisem velitele 601.skss plk. Davida 

Franty generálnímu sekretáři U.E.P., p.Ericu  Morzadecovi do Paříže. V současné době se připravuje 

Kongres U.E.P., který se má uskutečnit v Budapešti  v  říjnu  a  tam  náš  klub  bude  přijat do této 

organizace. Těžko se dá předjímat, jaký přínos to bude mít pro náš klub, proto tam zatím budeme jako 

pozorovatel. V každém  případě  o  naši  činnosti  budou vědět v dalších státech Evropy. V U.E.P.  je 

zatím  registrováno  11 států Evropy.  

          Žijeme v době IT a digitalizace. Proto se výbor našeho klubu rozhodl pověřit kol. Ondrejčáka ve 

spolupráci s kolegy  Arestou a Kovářem, aby cestou digitalizace vyřešili  problém  určitého omezení 

objemu dat na našich web stránkách a z toho vyplývající   redukce  aktuálních  i dříve instalovaných 

fotografií. Dále všechny dostupné videokazety, které natočili kolegové Bartko, Bukáček, Chlup, Solař, 

Vertetics a další, byly digitalizovány a uloženy na externí disk, který mapuje historii a činnost našeho 

KVV od svého vzniku až do dnešních dnů. Takto máme zachyceny všechny zásadní akce, všechna 

setkání výsadkových veteránů, výroční jednání klubu, zájezdy i různé společenské a sportovní akce i 

další události od r. 1990 doposud. V digitální formě máme i 73 doposud vydaných čísel našeho 



časopisu Zpravodaj KVV, vydané bulletiny k 10. a 25. výročí našeho klubu, publikace „Výsadkáři „ – 

60 let v čele armády autorky D. Minkiewitzové  a  kol., „Ve vzduchu a na zemi i vodě“ autora Jiřího 

Bílka, „Hrdinovia nie, vojenskí parašutisti“ autora Vlad. Gajdoše a jiné. 

Dosavadní  psanou  Kroniku  klubu jsme  také převedli  do digitální podoby, protože je všestranně 

výhodnější pro použití a je méně pracná. Takto vytvořený archív v digitální formě nejen dokumentuje 

naši reálnou činnost, ale je lépe využitelný v průběhu různých akcí, které přispívají k hrdosti na 

příslušnost k červenému baretu, přispívají k sounáležitosti výsadkářů všech generací, všech 

výsadkářů, ať jsou to generálové, důstojníci, praporčíci, poddůstojníci a vojíni v záloze nebo ve 

výslužbě. Na našich webových stránkách již  můžeme  uveřejňovat  videa  cestou odkazu na Youtube, 

nebo vkládat stovky fotografií Jardy Kováře s odkazem na jardakov.zonerama.com, které si mohou 

návštěvníci našich web stránek libovolně stahovat.  

Ještě jednou chci poděkovat administrátoru našich web stránek, (které týdně navštíví asi  200 - 250 

uživatelů) kol. Ondrejčákovi, kolegům  Kovářovi, Arestovi a dalším přispěvatelům, že naše stránky 

skutečně odrážejí společenský, kulturní a sportovní život našich členů a přispívají k rozvoji přátelství a 

sounáležitosti výsadkářů všech generací. 

            Na úseku informovanosti členů našeho klubu i ostatních regionálních klubů v ČR a SR, dobře 

pracuje  redakční  rada  našeho  klubového  Zpravodaje,  vedena kol. Lejskem, ve složení kol. 

Ondrejčák a kol. Iveta Skrbková. Zpravodaj byl vydáván v plánovaných termínech s obsahem 

odrážejícím naši klubovou činnost. Velmi dobře hodnotím příspěvkovou aktivitu členů klubu, která 

tímto zajistila dostatečně obsahovou stránku Zpravodaje. Pozitivním přínosem pro rychlou 

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. Mucha zpracováním všech 

pozvánek na naše akce. Nelze opomenout ani práci kol. Lejskové a kol. Hájka, kteří se starají o 

rychlou distribuci našeho Zpravodaje. Pro zkvalitnění v této oblast, výbor  klubu  rozhodl,  že sníží 

počet výtisků z původních 400  na 300 kusů  (možnosti klubových  web stránek) a že od č. 74 bude 

Zpravodaj vydáván v barevné formě. 

          Další z oblasti péče o naše členy je předávání nebo  rozesílání  blahopřání  našim  jubilantům. 

Součástí blahopřání je i malá pozornost. Od jubilejních 70 – tin, dostávají ženy stojánek s plaketou, 

kytičku, bonboniéru a muži stojánek, tradiční Hanáckou vodku a všichni písemné přání od členů 

výboru našeho klubu.  Blahopřání zasíláme, na žádost  regionálních  klubů  i  jejich jubilantům. Byly to 

KVV Liberec, Olomouc, Zlín, Brno, Hradec Králové, Jindřichův Hradec a Banská Bystrica. V r. 2017 

jsme těchto blahopřání  zaslali  75  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 Lejskovy. 

Chci také ocenit dobrou práci našich desítkářů  při osobním styku s kolegy, kteří nemají internet  a  

předávají informace i pozvánky na naše klubové akce. Jsou to kolegové Chudý, Šteiner, Ondrejčák, 

Starý sen., Kovář a již zesnulý kol. Jeremiáš. 

A nyní mi dovolte přistoupit k hodnocení naši klubové činnosti v r. 2017. 

              Činnost našeho klubu byla v loňském roce významně ovlivněna oslavami 70. výročí vzniku 

výsadkových jednotek v poválečném Československu. Slavnostního shromáždění k tomuto výročí, 

které 15. 4. 2017 organizoval KVV Prostějov v součinnosti s Červenými barety, z.s. a 601.skss, se 

zúčastnilo více než 200 výsadkových veteránů z 15 KVV v ČR a 8 KVV v SR, ale i stávajících 

výsadkářů, pokračovatelů tradic výsadkových jednotek ze 601. skss, 102. pzpr, 4.vpr, 5. pŠU ze Žiliny 

a dalších významných hostů. Organizovat   takto rozsáhlou akci celorepublikového charakteru si 

vyžádalo nesmírné úsilí našeho výboru po dobu téměř 9 měsíců, zejména kolegů Lejska, Struhára, 



Ondrejčáka, Muchy, Chudého, Kováře a Hájka. Ocenit chci také i další členy našeho klubu, kteří 

účinně pomohli v závěrečné fáze přípravy, jako manželé Jugasovy, kol. Jaroslav Aresta, Iveta 

Skrbková a kol. Aleš Dener. Smyslem tohoto shromáždění bylo nejen připomenout toto významné 

výročí, ale ocenit a poděkovat všem těm výsadkářům, kteří se podíleli na vzniku a rozvoji výsadkových 

jednotek a svojí činností naplňovali výsadkové tradice a kteří je nadále  naplňují  i v současnosti. 

          Proto náš klub, v součinnosti s ČB, dal vyrobit 300 ks Pamětního odznaku se stuhou  k  70. 

výročí, udělil  a ocenil všechna města i obce dislokace výsadkových jednotek a útvarů,  jednotlivými 

KVV vybrané  a  navržené  výsadkové veterány, jejich kluby, všechny bývalé i současné velitele 

útvarů, profesionální vojáky – výsadkáře, naše sponzory i příznivce naši historie a tradic. PO nám 

pokřtil nejstarší veterán, první pověřený velitel 22.vb, kol. Ivan Kutín. Pevně věřím, že Vám tento 

pamětní odznak stále připomíná, že jste členy velké výsadkové rodiny, která umí ocenit soudržnost, 

bojové kamarádství i přátelství. Chci také poděkovat Davidovi Jiráskovi, který  na  našem  

shromáždění  pokřtil očekávanou  svou  již druhou knihu o historii jednotek zvláštního určení. 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 hodností a 

funkcí. Jak konstatoval jeden z účastníků této akce: „ V životě jsou chvíle, na které musíme 

vzpomínat, na které se nedá zapomenout.“ 

V průběhu minulého roku jsme organizovali dvě vlastní velké sportovní akce.  

Uskutečnili jsme v květnu již  po  šesté Memoriál  plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole. 

Zúčastnilo se ho 136 střílejících, z toho 114 mužů a 22 žen. Bylo vytvořeno 41 družstev po 3 střelcích. 

Mimo našeho klubu si změřili přesnou mušku KVV Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, 

Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové, Brno a za slovenské kluby, KVV Bratislava, Banská Bystrica 

a z největší dálky za KVV Prešov reprezentoval kol. František Mansfeld. Naše pozvání přijali a svými 

družstvy soutěž obsadily 601. skss, 102. pzpr, POŠ, Klub 601.skss, Policie ČR  v Pv a Městská policie 

Pv. Ceny pro úspěšné jednotlivce a družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě JUDr. Ladislav 

Slíva, JUDr. Jindřich Vybíral, Mgr. Oldřich Luger, Miroslav Pišťák, Mechanika Prostějov 97, Pivovar U 

tří králů, Vzdělávací institut Pv, ZO Areál střelnice, Policie ČR, Peršan, Medicom, ČSOB a Lázně 

Slatinice. Cenu pro absolutního vítěze soutěže, a to hodinky, věnoval Pv Auto Prostějov. Zabezpečení 

soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Za  hladký  průběh patří poděkování všem členům organizačního 

týmu, příslušníkům 601. skss, 102. pzpr, Policii ČR, POŠ Pv, ZO Areálu střelnice i všem sponzorům. 

Všechny dosažené výsledky byly včas zveřejněny na web klubu i v našem Zpravodaji.  

          Našim nejdůležitějším sportovním kláním v minulém roce byl XIII. ročník Memoriálu zakladatelů 

výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a IX. ročník 

memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče v areálu České parašutistické asociace na letišti 

Prostějov ve dnech 20. – 22. září 2017. Poprvé v naši historii jsme spojili Sportovní setkání 

s uvedenými Memoriály. Stalo se tak po dohodě s ostatními předsedy KVV a to proto, že možnosti 

uskutečnit tak náročnou akci po stránce organizační a  finanční,  měl pouze náš klub. Proto chci 

poděkovat  všem  členům  organizačního  týmu, ( který pracoval a akci připravoval více než 3 měsíce), 

za perfektní přípravu a organizaci a soutěžícím za příkladnou reprezentaci svých klubů. Chci 

poděkovat  také všem našim sponzorům, zejména ČPA a panu Dlouhému, Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje a jeho hejtmanovi, Statutárnímu městu PV, za podporu této akce, bez které  by  

jsme nemohli  provést  40 tandemových seskoků s kameramanem  a 8  vyhlídkových letů plně 

obsazeného  L – 410 i ostatní finančně náročné akce sportovních soutěží. Podle propozic, to byla 

soutěž 3 členných družstev a na základě dosažených výsledků, zvítězilo družstvo našeho klubu ve 

složení kol. Jaromír Spáčil, Jaroslav Kovář a Stanislav Lánský. V soutěži jednotlivců  - absolutní 

vítězství si odnesl kol. Jarda Kovář, z našeho klubu. Zvláštní zajímavostí byla účast našeho 

nejstaršího družstva soutěže (234 let) ve složení kol. Řepka – 83, kol. Jindř. Starý- 80 a kol. 

Ondrejčák. A navíc, náš kolega Řepka zahanbil všechny mladší kolegy, protože  vyhrál  hod granátem 

na cíl. Na základě dosažených výsledků, náš klub převzal Putovní pohár Zakladatelů VV a vynálezce 

padáku do svého držení na rok 2018. Na závěr tohoto veteránského sportovního klání, k uctění 



památky zahynulých  kolegů  na pietních místech 601. skss, 102. pzpr a ASO Prostějov, jsme položili  

věnce. A když hovoříme o sportovních úspěších, musím připomenout samostatný seskok padákem ze 

4000 m, který provedli  naši  členové  kol. Starý (80 let), kol. Řepka (83) a Kovář (69 let). 

       Výbor  zorganizoval  v průběhu r. 2017, za finanční podpory Magistrátu Statutárního města 

Prostějov  3  návštěvy   divadelních představení, kterých se zúčastnilo  65 našich členů. Výbor na 1 

vstupenku přispíval částkou 150,- Kč. Ne vždy se nám  ale  povedlo při výběru jednotlivých 

představení trefit do vkusu našich členů.   

Naši členové se zúčastnili i významných společenských akcí – Stretnutie 2017 v Žilině ve dnech 5.- 

7.7.2017 v počtu 39 osob, dále Dne výsadkových jednotek v Chrudimi, dne 26.8. 2017 u příležitosti 

70. výročí vzniku VJ, kde náš klub zastupovalo 12 členů, Zákupské slavnosti dne 9.9. 2017 za účasti 

našich 26 členů. Jako každý rok jsme se i letos 18.6.   zúčastnili pietního aktu v Praze v Resslové  a 

Technické ulici za účasti 43 členů z našeho klubu  společně s členy  KVV Holešov, Zlín, Olomouc a 

Brno. Byli jsme uctít památku gen. Palečka v Plzni na jeho hrobě dne 9.3. 2017, kde nás zastupovalo 

8 členů. O všech těchto akcích jsme podrobně informovali jak ve Zpravodaji, tak i na webových 

stránkách našeho klubu. 

       Vzpomínkové, společenské a sportovní akce v Prostějově, Žilině i v Lipt. Mikuláši, v Chrudimi  a  

Zákupech, Praze i v Plzni ukázaly, že oněch 70 let nás opravňuje k hrdosti. Slova výsadkové hymny – 

paradesantní jednotky, meče armády hrot měly, mají a budou mít trvalou platnost. 

       Z ostatních společenských akcí, které jsou našimi členy oblíbené a přispívají k upevňování 

přátelství našich členů, byly „Vepřové hody“, Večírek k MDŽ, Výsadkové vinobraní a Mikulášský 

večírek. Průměrná účast na těchto akcích se pohybovala mezi 65-70 členy klubu. Poděkování za 

organizaci těchto akcí patří kolegům Lejskovi, Ondrejčákovi, Muchovi, Hájkovi, Kovářovi, Starému 

sen.,Hýblovi, Hudskému, Chovancovi, Jugasovi a kolegyním Lejskové, Staré, Jugasové, Hudské, 

Fryštákové, Hýblové a Chovancové. 

       Můžeme konstatovat, že v žádném roce existence našeho klubu nebyla činnost KVV Prostějov tak 

bohatá, rozmanitá a početná jako v roce 70. výročí vzniku výsadkových jednotek.   

        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, Hudské, Virglerové, 

Staré, Starému sen. i jun., Arestovi, Jeremiášovi, Virglerovi, Denerovi a Šmardovi. 

          Výbor, od r. 1998, jako nejvyšší ocenění za práci v KVV, uděloval Zlatý odznak výsadkového 

veterána. Do konce r. 2016, bylo toto ocenění uděleno  doposud  celkem  84 členům různých KVV 

v ČR i SR.  Novou verzi Zlatého odznaku, kterou jsme navrhli a dali vyrobit, jsme  od 1.1.2017 udělili  

celkem 84 našim členům a na návrh regionálních KVV v ČR a SR  i  jejich  členům. Myslím si, že to  je  

ocenění, hodné  aktívních  výsadkových  veteránů. Výbor, za vynikající výsledky a aktívní činnost 

v klubu, uděluje také medaile Za zásluhy KVV Pv. Doposud bylo uděleno toto vyznamenání  252 

členům, z toho 12 v r. 2017. 

 Naši členové se zúčastnili na sportovních  akcích pořádaných regionálními KVV   i  dalšími  

organizacemi : 

- střelecké soutěži „O Pohár primátorky města Prostějova,  



- Memoriál Marie Ljajkové ve střelbě,  

- Podjavorinská pištoľ,  

- Střelecký trojboj Dobrotice u Holešova,  

- Pochod po stopách 22.vb,  

-  Pochod  po stopách zakladatelů výs. vojska (Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav) 

- Výstup na Slema.  

Všem  klubům  bych  chtěl  poděkovat  za  pozvání členů našeho klubu na jejich akce a 

těšíme se na další spolupráci i v letošním roce. 

 

Kolegyně a kolegové ! 

Při prezentaci jste dostali Plán činnosti KVV Pv  na r. 2018. Chci Vás požádat, abyste  se  v diskusi 

k němu vyjádřili, případně podali své návrhy a nápady, kterými se bude výbor zabývat a případně 

doplňovat stávající plán. Jak jistě víte, náš členský příspěvek je dlouhá léta stejný a to 150,- Kč. Výbor 

z našich klubových financí dotuje všechny akce částkou 150 až 200,- Kč na jednoho člena. A těch 

akcí v letošním roce bylo více než poslední léta. Ceny všeho se zvýšili a výbor si je toho vědom. Proto 

navrhujeme od 1.1.2019 zvýšit členský příspěvek na 200,- Kč. K tomu se prosím vyjádřete v diskusi.  

V letošním roce si připomeneme 100. výročí vzniku našeho samostatného státu. Chtěl bych Vás ujistit,  

že  i náš klub se připojí k důstojným oslavám tohoto výročí v rámci města i celé republiky.    

Poděkování našim sponzorům 

Pravidelným sponzorováním a účinnou  pomocí, umožňují naši klubovou činnost v kulturní i sportovní 

oblasti jmenovitě, a to: 

Magistrát statutárního města Prostějova zastoupený primátorkou  RNDr.  Alenou Raškovou   a osobně 

také Miroslavem Pišťákem , Ing. Vl. Jílek (Assist),  Mechanika 97 Prostějov – ředitel pan Jan Stříteský, 

Ing. Jiří Vybíral (Lázně  Slatinice), pan Těhník (DT výhybkárna a strojírna, a.s.), členové KVV kol. 

Ladislav Sliva, Oldřich Luger, Dr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jan Aresta, Jaroslav Ondrejčák, Petr 

Němec, JUDr.Jindřich Vybíral, Ing. Andrej  Babiš a další.  

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, Posádková ošetřovna i  

ASO Dukla Pv.  

I Vám všem patří naše velké poděkování a doufáme, že nás budete podporovat i v dalším období. 

Děkuji Vám za pozornost. 


