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SETKÁNÍ 2010 

 
     Vážené kolegyně, kolegové, členové klubů výsadkových veteránů, dovolte, abych Vás jménem 

organizačního výboru prostějovského KVV co nejsrdečněji pozdravil a v úvodu ZPRAVODAJE čís. 

50 podal bližší informace o „Setkání 2010“, které je pořádáno u příležitosti 50. výročí působení útvaru 

VÚ 8280 v Prostějově. 

     Ve ZPRAVODAJI čís. 49 byla uveřejněna nezávazná přihláška k účasti na této akci, jen jako 

orientační. Vzhledem k tomu, že již máme konkrétní údaje, je nutné vyplnit závaznou přihlášku, která 

je uvedena v tomto ZPRAVODAJI. 

     SETKÁNÍ 2010 se uskuteční, jak již bylo uveřejněno, ve dnech 15.- 17. září 2010 v posádce 

Prostějov, na UVZ Hamry. 

 

Program: 

 

Středa 15.9.2010      11,00 hod. – 17,00 hod.  prezence u VÚ 8280 – prohlídka místnosti tradic,  

                                                                          možnost občerstvení na klubu 601. skss, odjezd 

                                                                          na Hamry, ubytování, volný program 

                                 18,00 hod. – 19,00 hod.  večeře 

                                 od 20,00 hod.                  posezení u táboráku, druhá večeře, volná zábava, 

                                                                         folková a country muzika, večerka jak kdo zvládne 

Čtvrtek 16.9.2010   07,00 hod. -  08,30 hod.  dodatečná prezence na UVZ Hamry 

                               07,30 hod. -  08,30 hod.   snídaně 

                               09,00 hod. -  09,30 hod.   slavnostní nástup 

                               09,30 hod. -  12,30 hod.   ukázky dle programu (bojová technika, výstroj, výzbroj, 

                                                                         seskoky, boj.činnost, střelby) 

                              12,45 hod. -   13,45 hod.  oběd 

                              14,00 hod. -   17,30 hod.  odjezd do Prostějova, prohlídka muzea, radnice, památek, 

                                                                        volný program ve městě 

                              17,30 hod.                        odjezd na UVZ Hamry 

                              18,00 hod. – 19,00 hod.   večeře 

                              od 20,00 hod.                   posezení u táboráku, vystoupení folklorního souboru,  

                                                                        druhá večeře, volná zábava, večerka, jak kdo zvládne 

Pátek 17.9.2010   07,45 hod. – 08,45 hod.   snídaně 

                             09,00 hod. – 09,20 hod.   přesun do Národního domu v Prostějově 

                             09,30 hod. – 12,30 hod.   SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ 

                             12,40 hod. – 12,50 hod.   přesun do kasáren 

                             13,00 hod. -  14,00 hod.  slavnostní raut, ukončení SETKÁNÍ 2010 

                             od 14,00 hod. odjezdy 



     Vzhledem k tomu, že převážná část průběhu SETKÁNÍ 2010 se bude odbývat ve výcvikovém 

prostoru UVZ Hamry, včetně stravování, bylo by dobré, pokud někteří přijedou vlastními vozidly, aby 

parkování provedli na UVZ Hamry, bude zabezpečena plocha pro parkování. Toto se týká i členů KVV 

Prostějov.  Je také možnost zaparkovat vlastní vozidla po příjezdu do Prostějova v kasárnách. 

Samozřejmě doprava z Prostějova na Hamry a zpět bude zajištěna autobusy. Jak již bylo uveřejněno 

v minulém čísle Zpravodaje, je třeba, aby každý kdo bude ubytován na UVZ Hamry si zabezpečil spací 

pytel.         

Celková částka  v částce 500,- Kč zahrnuje :  tentokrát nelze dělit na jednotlivá jídla 

 Stravování na 2 dny      středa  – večeře + opékání k táboráku 

                                                  čtvrtek- snídaně + oběd + večeře + opékání k táboráku  

                                                  pátek -  snídaně + oběd (raut v kasárnách) 

 

 

Závaznou přihlášku, která je součástí tohoto Zpravodaje je třeba odeslat do 15.8.2010 na adresu kolegy 

Františka Lejska, Šárka 34, 796 01 Prostějov. 

Platbu v částce 500,- Kč je třeba provést do 15.8.2010 na číslo účtu 188 989 286 kód 0300.  

Kyvadlová doprava z nádraží ČD do kasáren bude zabezpečena autobusy dne 15.9.2010 a rovněž 

17.9.2010 z kasáren na nádraží. 

Poučení pro úhradu plateb na „SETKÁNÍ 2010“ . 

 

K zaslání platby je třeba použít poštovní poukázky typu „A“ na náš účet vedený u Poštovní spořitelny 

(součást ČSOB) na výše uvedené číslo účtu. 

Varianta 1 :  Jednotlivec, žijící mimo Prostějov. Do variabilního symbolu je nutno napsat datum naro- 

                      zení (ne RČ).    

 

Vzor 1 : 

 

 

 

 

 



Varianta 2 : Klub, např. za 25 osob x 500,- Kč pošle 12,500 Kč. Do variabilního symbolu napíše číslo   

                    přidělené klubem KVV PV. Na závaznou přihlášku, kterou bude klub zasílat kol. Lejskovi, 

                    pak nutno napsat seznam účastníků daty narození (kopii nutno vyhotovit i pro sebe). 

Vzor 2 : 

 

 

 

Varianta 3 :  Tuto variantu mohou použít ti, kteří mají účet u Poštovní spořitelny (postžiro), nebo i  

                      klub v případě, že má účet u Poštovní spořitelny. 

Vzor 3 : 

 

 

 



Varianta 4 : Ti co mají účty u bank, nebo ČS spořitelny mohou použít „Příkaz k úhradě na druhé straně  

                     poštovní poukázky typu „A“. Variabilní symbol opět datum narození, nebo přidělené číslo  

                     klubu. 

 

Varianta 5: Pro místní členy KVV a ty, kteří chtějí nebo mohou předat peníze osobně pokladníkovi  

                   klubu M. Zapletalovi bude platit termín 16.8., 18.8. a 20.8.2010 v kanceláří kol.Hájka ul. 

                   Lidická 35 Prostějov v době 9,00-12,00 hod. Možná i osobní domluva na čísle .mobilu   

                   604 614 155.   

                   Jako doklad o zaplacení bude sloužit ústřižek poštovní poukázky, kopie příkazu, nebo  

                   příjmový doklad o zaplacení klubu, KVV Prostějov. 

Přidělené čísla klubům : 

 

001 Praha                           009 Holešov                               015 Žilina 1                          

002 Zlín                             010 Hradec Králové                   016 Žilina 2   

003 Písek                           011 Klatovy                               017 Bratislava  

004 Liberec                       012 Pacov                                   018 Trenčín 

005 Brno                           013 Tábor                                   019  Banská Bystrica  

006 Chrudim                    014 Luštěnice                             020  Prešov 

007 Plzeň                                                                             021 Šumiac 

008 Olomouc  

                                                                                                kol. Čtverák, M. Zapletal 

                                                                     

NEZAPOMÍNEJME NA VÝSADKÁŘE – HRDINY 

 
V každém koutě naší republiky jsou pomníčky hrdinů 2. světové války, z nichž mnozí byli výsadkáři. 

Některé naše veteránské kluby o mnohé z nich pečují, 18. června se všichni sjíždíme v Praze k uctění 

památky Anthropoidu, ale po celé zemi zůstávají další, které by si také zasloužily naši pozornost a 

péči. 

 KVV Písek organizuje pod vedením kol. Janků a za účasti KVV Tábor  vždy 6. dubna  pietní akt 

k uctění památky  gen. Krzáka u jeho hrobu v rodných Bernarticích. 

Vždy v červenci uskutečňuje KVV Klatovy pod vedením kol. Kulíška pietní akt v Lubském lese 

k uctění památky popravených  v době heydrichiády, mezi nimiž byla i celá rodina gen. Krzáka. 

Loni 16. října (2009)  byla uspořádána pietní akce u pomníku padlých výsadkářů partyzánské skupiny 

Jan Kozina v Lounech. Právě před 65 lety, v říjnu 1944, bylo nedaleko Loun vysazeno ve dvou 

skupinách 17 parašutistů pod velením por.Kiše. Shodou nepřínivých okolností se v blízkosti 

doskokových ploch nacházely jednotky německé armády a domobrany. Krátce po vysazení tři 

příslušníci skupiny – por. Jestremskij, kpt. MUDr. Kosinkov a rtn. Murdunovová – v nerovném boji 

ztratili své mladé životy. Jen pěti výsadkářům z této nešťastně vysazené skupiny se podařilo probít 

z obklíčení a splnit uložené úkoly. 

O obnovení dříve trdiční akce se zasloužili kolegové Čejka a Kvasnička. Iniciativně a velmi důstojně 

zorganizoval akci, které se zúčastnili veteráni bývalé posádky Louny a KVV Tábor, statosta  města 

Loun Ing. Jan Kerner. Příslušníci 4. brn ze Žatce stáli čestnou stráž. 

Doufám, že tato krátká připomínka zaktivuje činnost dalších KVV a ty že se s námi podělí o poznatky 

z organizace podobných akcí. Uctěme aspoň tímto skromným počinem jejich památku. 

         kol. Ivo Kvasnička  

 

 

 

 

 



 

 

13. BŘEZEN 2010 JE DATUM, KDY SE NÁHLE ZASTAVILO SRDCE NAŠEHO 

ZLÍNSKÉHO KOLEGY ING. ANTONÍNA ŠULÁKA. 

Letos by to bylo 75 let, kdy se v Huslenkách na Valašsku narodil do rodiny, kde se to hemžilo deseti 

dětmi. Vyučil se zedníkem, s vyznamenáním zvládl stavební průmyslovku a podobně i první seskoky 

padákem, a právě když se oženil, dal se na vysokoškolská studia v Praze. Za úzké spolupráce se svým 

profesorem se stal spoluautorem čs. patentu odlehčených monolitických betonových kostrukcí, 

zúčastnil se  generální opravy Národního divadla, památného stěhování děkanského kostela v Mostě, 

obchodního domu v Košicích, pracoval na stavbě  kulturních domů v řadě míst atd. Vedle toho se 

v odborných časopisech objevovaly pod jeho jménem různé odborné články, úvahy a stati. Původně 

stavbyvedoucí se Antonín Šulák stal asistentem ředitele Pozemních staveb.  

Jak do toho všeho dokázal vtěsnat sport tak náročný na čas jako je parašutismus a létání na větroních, 

je až s podivem. Se svými dvěma syny podnikával zpočátku tajné výpravy na letiště, aby o ně 

maminka neměla strach. A nebylo to jen ledajaké skákání – se svými 1500 seskoky získal titul Mistr 

sportu, vytvořil národní rekord v přistání na cíl a stal se držitelem zlatého odznaku Mezinárodní letecké 

federace FAI se třemi diamanty. A při tom ještě získal v bezmotorovém létání kvalifikaci třídy C.  

I v seniorském věku zůstal stále  aktivní, stále v dobré náladě a ochotný pomáhat druhým. Byl aktivní 

člen zlínského Klubu výsadkových veteránů, stále na něj budou vzpomínat i v ostatních českých a také 

slovenských veteránských klubech. Však také na jeho pohřbu vzdali čest jeho památce kolegové 

z mnoha z nich, např. z Prostějova, Bratislavy, Trenčína i z Prahy, které svým nenadálým odchodem 

tak zaskočil. 

                                                                                          kol. Daga Minkewitzová 

 

ODEŠEL  JIŘÍ ŠOLC 

 

Ve čtvrtek 8. dubna znenadání zemřel ve věku nedožitých 78 let náš kolega, zakládající člen 

KVVV Praha, plk v.v. Dr. Jiří Šolc. Za všechny výsadkové veterány se s ním přišli rozloučit do 

 krematoria v pražských Strašnicích, kde byl vypraven pohřeb s vojenskými poctami, zástupci 

Klubů výsadkových veteránů z Prostějova, Chrudimi, Liberce, Holešova a Plzně v červených 

baretech. Odchod Jiřího Šolce z našich řad je pro nás nenahraditelná ztráta. 

 

 List Národní osvobození přinesl k úmrtí Jiřího Šolce nekrolog z pera Petra 

Blahuše, z něhož vyjímáme podstatnou část: 

Jiří Šolc, spisovatel a historik, uznávaný autor literatury faktu, se do povědomí 

našeho národa dostal zejména v roce 1990 svou knihou Bylo málo mužů, ve které 

čerpal zejména ze svého mnohaletého studia problematiky čs. výsadkových 

operací z Londýna. Jeho kniha byla v podstatě zcela první kompletní a pravdivou, 

bez dosavadních ideologických klišé zaneřáděnou encyklopedií a (dodnes 

nepřekonanou) historií této nesmírně úspěšné, ale také krvavé historie čs. 2. odboje 

a stala se např. námětem pro zpracování řady dokumentů, novinových článků a 

také oblíbených skautských her. 

Stejný rozruch pak po právu přinesla i jeho publikace Za frontou na východě, zabývající se historií 

neméně statečných bojovníků v SSSR a  která spolu s Bylo málo mužů tvořila základ Šolcovy několik 

desítek let staré disertační historické práce. 

Jiří Šolc, osobní kamarád a přítel mnoha československých výsadkářů a účastník řady pamětních 

setkání a podobných akcí  napsal nejen tyto publikace. Mezi jeho záslužné činy patří zejména  dějiny 

čs. výsadkových jednotek Červené barety, spojené s částečnou Šolcovou osobní výpovědí o 18 letech 

jeho vojenské služby v 65. výsadkovém praporu v Trenčíně a posléze u 22. výsadkové brigády 

v Prostějově (dnešní 601. skupina speciálních sil) a posléze i  nuceném vyhazovu z armády ke 



krumpáči za jeho postoj k srpnu 1968. Jiří Šolc je také autorem historicky velmi cenných a přitom 

velmi čtivých knih Podpalte Československo - Operace Benjamin a Operace Perun, A zpívali jsme 

Tipperary, Nikdo nás nezastaví, Ďáblova past, Znamení trojského koně, Smrt přála statečným, Ve 

službách prezidenta, Přijdeme za svítání, Osudná rozhodnutí a též vynikající práce Padáky nad 

Slovenskem. 

V osobě Jiřího Šolce, ryzího Čechoslováka, který se nikdy nesmířil s nuceným rozpadem své země, 

Československa, kterému jako voják přísahal věrnost, čestného vlastence a chodící encyklopedii 

československého odboje, ztrácí tato země, paměť tohoto národa a všichni bojovníci proti německému 

nacismu a maďarskému fašismu svého velkého syna, neúnavného burcovatele národní hrdosti a 

dobrého   kamaráda.                                                                                                                                                                                                             

                                                                                            kol. D. Minkewitzová 

 

 

Dne 26. dubna 2010 zemřela ve věku 84 let dlouholetá členka KVV Prostějov kol. Vojtěška 

JURKOVÁ. 

 

ČEST JEJICH PAMÁTCE ! 

 

 

Ohlédnutí za srazem veteránů sportovního parašutismu po 60 letech 
 

V pátek 11. září 2009 na většině území České republiky pršelo a předpověď na neděli nebyla o moc 

lepší. A tak nás velmi mile překvapilo, když se na pražských Letňanech sjelo na 150 bývalých členů 

Svazu brannosti, Sokola, Dosletu i Svazarmu, aby si připomněli, že se před šedesáti lety u nás začal 

drát na světlo světa nový sport, který si brzy dobyl 

světovou pověst a uznání. 

Účastníky uvítali představitelé pořadatelů – předseda 

KVVV Praha gen. doc. Ing. Pavel Gavlas, Csc., a hlavní 

inspektor paravýcviku AeČR Přemysl Nosek. Prezident 

KVV ČR plk.v.v. Ing. Jindřich Starý zhodnotil významnou 

úlohu, kterou sehrály paraoddíly Sokola v letech 1948 – 

1950 při budování útvarů výsadkového vojska. Od roku 

1952 převzala štafetu výcviková střediska branců a záloh 

Dosletu a Svazarmu 

Zdravici parašutistů SNA a KVV SR přednesl prezident 

KVV SR plk.v.v. Anton Múdry. Připomněl průkopnickou 

činnost parašutistů SNA, kteří razili cestu novému sportu 

již v roce 1947 a od roku 1949 se pak ve společné 

organizaci významnou měrou podíleli na plnění výcvikových úkolů i na sportovních úspěších: při 

překonávání rekordů a v boji o cenné kovy na mezinárodních soutěžích a mistrovstvích světa. 

Plk. Ing.  Jindřich  Starý a Přemysl Nosek pak předali bývalým členům paraoddílů SB, Sokola, a 

Dosletu Čestná uznání a Pamětní listy. Čestné uznání udělené in memoriam prvnímu veliteli 

československých sokolských parašutistů Doc. Ing. Štefanovi Gronskému osobně převzala jeho dcera, 

paní Ing. Světlana Louženská. 

Tvrdé začátky v prvním kurzu instruktorek, obtíže při budování výcvikových středisek, výstavbě 

organizační struktury a problémy při zajišťování seskoků v éře Sokola připomněla jedna z „matek-

zakladatelek“ – Vlasta Rybínová.  

Zdravici za zlínské výsadkáře pronesl jejich „nestárnoucí nestor“ Alfonz Kolář. Oslavil  už 85. 

narozeniny, a protože podle jeho fyzičky a elánu by mu to nikdo  nevěřil, dostal od pražských 

parašutistů dort, na kterém to měl čokoládou potvrzeno písemně. 



A pak spustila country kapela Semenáči písničky, které znáte od trampských táboráků. Teprve teď, 

když přítomní při předávání diplomů zjistili, ke komu které jméno patří a konečně s překvapením 

poznali své dávné známé, začal ten správný rachot. Vždyť se tu někteří „kluci a holky“ setkali doslova 

po šedesáti letech! Na každém se čas nějak podepsal; červený baret kryl zpravidla šediny či plešku, 

někomu se zvětšil objem v pase, jinému endoprotéza vtiskla do ruky hůlku, ale náladu měli všichni 

výbornou. A tak se vzpomínalo, prohlížely se fotky, sdělovaly počty vnoučat a pravnoučat, někteří si i 

zatancovali. 

Vlasta Rybínová a Růžena Borská-Doležalová z legendárního prvního kurzu instruktorek se sešly s 

pplk. Zdeňkem Sigmundem, který je tenkrát proháněl na překážkové dráze. Potkali jste tu naše dvě 

absolutní mistryně světa – Jožku Jiravskou-Maxovou z roku 1956 a Boženu Kovačíkovou-Rejzlovou 

z roku 1960, členy mistrovských družstev a medailisty z Bratislavy, Orange, Bledu, Szolnoku – Danu 

Kuldovou-Jarkovskou, Zdeňku Zárybnickou, Evu Hříbalovou, Václava Hynka, Helenu Tomšíkovou, 

Anežku Zuberskou, Danu Kadlecovou, Ivana Hoššo, Standu Lacinu i Honzu Hoťka – dlouholetého 

trenéra čs. reprezentace a posledního žijícího člena výpravy, která v roce 1954 přivezla první medaile 

z mistrovství světa. A mohli jste tu získat i autogram populárního herce Vladimíra Brabce, o kterém 

málokdo ví, že absolvoval v Sokole parašutistický výcvik a tři seskoky na VJ-1 z památné dakoty. 

Organizátoři připravili i výstavku, na které nejmenší návštěvníci mohli obdivovat modely překážkové 

dráhy, padákové věže, dakoty s vyskakujícími parašutisty i padákového katapultu. Autorem byl kolega 

Lajpold z KVVV Praha. Díky pochopení ředitele Vojenského historického ústavu Praha PhDr. Knížka 

jsme mohli poprvé předvést jeden z prototypů prvního čs. padáku F.P.S. pražské továrny PAK z roku 

1927, padák RZ 20 používaný za války německými parašutisty a VJ-1 – první padák našich 

výsadkových jednotek, na kterém skákali i účastníci tohoto srazu. Obdiv budila nádherná sbírka 

parašutistických odznaků kolegy Mirka Řepky, která zabrala plné tři vitríny. 

Unikátní fotografie, plánky a dokumenty na 16 panelech seznamovaly účastníky s historií parašutismu 

v Česku v letech 1918 až 1974. V tom roce naposled  zvítězily na mistrovství světa klasické padáky 

nad útočícími křídly. Začínala nová éra sportovního parašutismu. Někteří z účastníků srazu pokračovali 

v seskocích i v dalších letech, ale v jejich srdcích a vzpomínkách  navždy zůstal obraz bělostné nebo 

maskované kopule, která jim umožnila první vzrušující ponor na dno vzdušného oceánu. 

Bohužel týden před setkáním jedno z letadel, která měla předvádět letecký souboj, havarovalo tak, že 

opravu nebylo možné stihnout. Špatné počasí a katastrofa jiného letadla v místě, odkud měla přiletět 

AN-2, znemožnily i seskok parašutistů a slíbené vyhlídkové lety. 

Ale stejně to bylo fajn.                                                                Bořek Vejvara 

                                                                                                          

 

Ženy ve 2. čs. samostatné paradesantní brigádě v SSSR 

3. část 
 

V předchozím Zpravodaji č. 49 jsme se dozvěděli, že přesun parabrigády z Jefremova do přífrontového 

Proskurova byl ukončen 17. května 1944. S 2. čs. brigádou tam přijelo jen 13 zbývajících žen, které 

byly zařazeny v těchto brigádních jednotkách: 

 

svob. Belláková Hedvika, štábní rota; des. Biněvská Vanda, štábní rota; svob. Hudečková Anastázie, 

štábní rota; voj. Kadaňková Vlasta, pd. prapor I; čet. Lošťáková Jana, SPO (smíšený předzvědný 

oddíl); voj. Maletová Anna, pd. prapor I; svob. Meierová Ljuba, štábní rota; voj. Novosadová Margita, 

pd. prapor I; čet. Petruňová Marie, dělostřelecký oddíl; svob. Sotáková Helena, štábní rota; svob. 

Steinerová Marie, štábní rota; čet. Singerová Markéta, štábní rota; voj. Studničková Lydie, SPO.  

 

Další 3 měsíce v Proskurově pokračovala 2. čs. pdb ve stmelovacím výcviku jednotek a úsilovně se 

připravovala k bojovému nasazení jako padákový výsadek. Přes snahu velitele brigády se zde cvičné 

seskoky padákem již nekonaly. 



 

Ke 13 ženám 2. pdb v Proskurově přibyla 24. května voj. Dorošová Valentina a byla zařazena  do 

štábní roty. Naopak z Proskurova byly odveleny 4 ženy. 15. května svob. Belláková, 1. června svob. 

Meierová, 29. července na ZU čet. Petruňová a 23. srpna rt. Singerová. K 31. srpnu tak zbývalo 

v Proskurově ve 2. pdb jen 10 žen.  

 

Další ženy z bývalé sanitní skupiny byly v pomocné rotě, která byla v kmenovém stavu čs. náhradního 

pluku. Rozborem archivních materiálů můžeme konstatovat, že z Jefremova do Proskurova v první 

polovině května 1944 dojelo s prvním transportem parabrigády těchto 10 žen pomocné roty: 

 

svob. Bleicherová Ruth; svob. Dricsová Berta; svob. Hricáková Anna; svob. Ljachová Marie; voj. 

Hušovská Marie; voj. Kurucová Natalie; voj. Majková Anna; voj. Mastellová Vilma; voj. Matušková 

Viktoria; voj. Rusínová Anna. 

 

Do konce července došlo k následným změnám a v pomocné rotě zbylo jen sedm žen: voj. Hušovská a 

voj. Matušková odveleny 30. 5. 1944 k 1. čs. sam. brigádě (BR 102/10), svob. Ljachová degradace na 

vojína 1. 6. 1944 (BR 104/2, poddůstojnická hodnost odebrána za pozdní návrat z dovolené), voj. 

Majková odvelena 30. 7. 1944 k čs. náhradnímu pluku (BR 143/8). 

 

Dle plánu paradesantní přípravy v Proskurově i pomocná rota procházela paradesantním výcvikem, ale 

bez seskoků padákem, které se tam již neprováděly. Anna Špinerová-Hricáková po letech vzpomínala: 

„Probírali jsme terorii seskoků, při pozemním výcviku řízení padáku a dopady z můstků, učili se balit 

osobní padáky. Muži navíc balili zásobníky s materiálem a procvičovali na atrapě letounu jejich 

ukládání.“ 

 

Pomocná rota neměla bojový charakter a její příslušníci, kteří v Proskurově pracovali v různých 

službách u 2. pdb, byli převážně starších ročníků se zdravotním omezením. Např. v hlášení z 24. 

června.je uvedeno 30 jmen mužů roč. 1887-1915 a 1927 s klasifikací „Bs“ a „B“. Mnozí byli postupně 

odvelováni  k 1. čs. NP, poté odesíláni k bojovým jednotkám sboru a do pomocné roty přicházely opět 

doplňky. Střídali se velitelé této početné jednotky (měla téměř 150 osob), původně byl velitelem rotný, 

poté rotmistři. Dochovalo se jen málo písemností a ty, zřejmě vzhledem k různému pracovnímu 

nasazení příslušníků, nejsou nejpřesnější. 

 

To se též týká několika nalezených výkazů počtů pomocné roty. Můžeme konstatovat, že výkazy 

nebyly pečlivě vedeny a neodpovídaly skutečnému stavu. Zarážející jsou zejména značné součtové 

rozdíly desítek lidí ve výkazech. Výkazy pomocné roty naznačují, že jejich zpracovatelé neznali přesně 

početní stavy (nerespektovali změny přemisťováním) a zejména neměli přehled o nepřítomných.  

 

Vojenský historik Miroslav Šáda, který dle hlášení z 5. 9. 1944 uvedl vykazované skutečné počty 

jednotek čs. sboru v SSSR (celkem 16 678 mužů a žen před zahájením Karpatsko-dukelské operace), 

doplnil tabulku poznámkou: „VHA-SSSR-kopie z archívu MO SSSR. Tabulka, podle které uvádíme 

počty k 5. 9., nevzbuzuje ovšem co do přesnosti přílišnou důvěru. Jiný přehled o počtech však 

nemáme“. Tato věta je plně poplatná pro nalezené výkazy pomocné roty. 

 

Až 10. srpna  byly k pomocné rotě přemístěny voj. Fialová Anna a voj. Fialová Božena, tím se její stav 

zvýšil na devět žen (3 poddůstojníky a 6 vojínů).  

 

29. srpna 1944 vypuklo nečekaně na Slovensku dlouho připravované povstání. 30. srpna se tato zpráva 

rozšířila po brigádě. Překvapila, a všichni radostně očekávali, že brzy přijde rozkaz k odletu, vždyť 



většina příslušníků brigády byli Slováci. Všichni očekávali, že budou v nejbližších dnech vysazeni 

padáky na Slovensku a bojově zasazeni na pomoc bojujícím krajanům.  

 

Brigádní shromáždění schválilo telegramy velitele parabrigády s žádostí o zasazení na Slovensku, které 

byly odeslány J. V. Stalinovi a veliteli 1. čs. sboru gen. J. Kratochvílovi: 

 

„V historickom dni, keď slovenský národ povstal proti nemeckým zachvatiteĺom a vedie ozbrojený boj 

s nimi a so zradcami vlasti, dovolte mi, pán maršál Stalin, vyjadriť vám srdečné želanie všetkých 

príslušníkov 2. československej sam. pd. brigády v SSSR bojovať čím skorej s nepriateĺom a pomôct 

našim bojujúcim bratom vo vlasti. Sme pripravení každú chvíĺu na Váš rozkaz ísť do boja proti 

spoločnému nepriateĺovi, berúc si príklad od slávnej Červenej armády, za oslobodenie demokratickej 

Československej republiky a naše priateĺstvo premeniť na priateĺstvo, utužené preliatou krvou“. 

 

Dle dochovaného výkazu počtů ze 4. září 1944, měla parabrigáda těsně před odjezdem z Proskurova do 

Przemysĺu celkem 2 933 příslušníků a 48 rudoarmějců. Nutno upřesnit, že pouze v tomto výkazu počtů 

byla započtena i pomocná rota, která měla ve stavu 127 lidí, z toho 9 žen (všichni i nadále zůstávali 

v kmenovém stavu čs. náhradního pluku). Po odpočtu pomocné roty bylo ve 2. čs. pdb 2 806 

bojeschopných příslušníků a 48 rudoarmějců. Seznamy žen byly autorem sestaveny z 

různých archivních materiálů VÚA-VHA Praha. 

Seznam žen 2. čs. parabrigády před odjezdem z Proskurova 

 

svob. Dorošová Valentina, štábní rota  

des. Hudečková Anastázie, štábní rota  

svob. Kadaňková Vlasta, spojrota 

svob.  Maletová Anna, pd. prapor I 

svob. Novosadová Margita, pd. prapor I 

des.  Sotáková Helena, štábní rota 

des. Steinerová Marie, štábní rota 

svob. Studničková Lydie, spojrota 

rt.  Tůmová-Lošťáková Jana, předzvědný oddíl 

čet. Vielošíková-Biněvská Vanda, štábní rota 

Seznam žen pomocné roty 2. pdb před odjezdem z Proskurova 

voj.  Fialová Anna  

voj. Fialová Božena  

svob. Dricsová Berta 

svob. Hricáková Anna 

voj. Kurucová Natalie 

voj. Ljachová Marie 

voj. Mastellová Vilma 

svob. Rosenzweigová-Bleicherová Ruth 

voj. Rusínová Anna   

 

Ráno 3. září obdržel velitel 1. paradesantního praporu  rozkaz od velitele brigády plk. Vladimíra 

Přikryla (povýšen před odjezdem z Proskurova): „Váš prapor připraví se k přesunu, směrem 

východním. Doba trvání přesunu vlakem 2-3 dny. Zahajte okamžitě balení osobních a nákladních 

padáků a materiálu. Počítejte s jedním bojekompletem (pozn. aut., palebným průměrem). Práci 

skončete do 16 hodin 4. září. Kontrolu provede můj štáb do 19 hodin. Hlášení o pohotovosti podejte 

osobně ve 20.00 na SV, kde obdržíte další rozkazy“.  

 



1. pd prapor (obdobně i 2. pd prapor) měl 7 rot; kromě tří pěších to byla velitelská, minometná 82 mm, 

kulometná a rota PT pušek. Velitelem 1. pd praporu, který měl 4. září 677 příslušníků, byl škpt. pěch. 

Otmar Záhora. Ve spojovací četě velitelské roty byly zařazeny obě radistky, svob. Anna Maletová a 

svob. Margita Novosadová, které se jako první ženy chystaly do akce, balily si padáky a materiál. 

 

Následujícího dne došel od velitelství 1. ukrajinského frontu a velitele čs. sboru rozkaz k přesunu do 

Przemysĺu. Další úkol nebyl velitelství znám a všichni se domnívali, že odtud odletí a budou vysazeni 

padáky na Slovensku. Prvním transportem směr Tarnopol a Lvov odjížděl odpoledne 5. září 1. pd 

prapor, do Przemysĺu dorazil večer 8. září 1944. Právě v tento den vojska 38. armády 1. ukrajinského 

frontu maršála Koněva, spolu s čs. armádním sborem, zahájila bojovou operaci směrem k Dukelskému 

průsmyku. 

V krátké, jen pětidenní přípravě KDO, kdy RA byla vzdálena 40 km od slovenských hranic, nepočítalo 

sovětské velení s vysazením 2. čs. parabrigády. Koněv ji sice v původním plánu zamýšlel vysadit na 

padácích severně od Stropkova, na podporu východoslovenských divizí, ale po jejich rychlém 

odzbrojení Němci tato varianta padla (dle úvahy ve štábu 1. UF ze 2. září, měly třetí den operace, obě 

tyto východoslovenské divize spolu s partyzány, útočit od Stropkova vstříc RA). Již 3. září bylo 

rozhodnuto použít 2. pdb  dle průběhu KDO (do 9. září byla v záloze velitele 1. UF). 

 

Rozkazem z 8. září byl parabrigádě určen prostor soustředění v okolí starobylého města Przemysĺu, 

kam rychle dojížděly další transporty. Severozápadní část města byla určena pro všechny ženy do 

doby, než dojedou veškeré jednotky 2. pdb. Tyto dny však byly ve znamení mnoha změn. Vzhledem 

k tomu, že se postup v KDO již od samého počátku nerozvíjel na hlavním směru úderu Krosno-Dukla 

dle časového plánu, rozhodl maršál Koněv posílit útočná vojska 38. armády dvěma tankovými sbory a 

čs. parabrigádou. 

 

Pokračování příště.     kol. Václav Kameník KVV Prostějov 

 

 

Výsadkáři 50 let v Prostějově. 

 
Je  tomu  již  padesát  let,  kdy  útvary  výsadkového  vojska  byly  přesunuty   z Prešova  do  

Prostějova  a  Holešova.  Chtěl  bych  jako  přímý  účastník,  v tomto  příspěvku  vzpomenout  na  

událost,  která  tomu  předcházela. 

Bylo  skoré  jaro  roku  1960.  V ten  den  byl  v  plánu  práce  výsadkového  průzkumného  praporu,  

kde  jsem  sloužil  jako  voják  základní  služby,  naplánován  parkohospodářský  den.  Po  zimě  se  

všude  uklízelo,  zametalo  a  čistilo,  ale  zřejmě  to  mělo  hlubší  význam,  abychom  se  všichni  

zdržovali  v kasárnách. 

Pojednou  byl  z velitelství  brigády  vyhlášen  pro  všechny  jednotky  bojový  poplach.  Vyrazili  jsme  

do  místa  soustředění,  tentokrát  však  ne  do  obvyklého  místa,  ale  do  lesů  v blízkosti  Košic.   

Nízký  listnatý  les,  takřka  po  kolena  starého  listí,  kousek  země  nebyl  rovný,  samá  mulda.  A  na 

 takovém  terénu,  přišel  rozkaz,  vydat  padáky  a  zabalit  na  polních  stolech. Naštěstí  začalo  pršet,  

takže  padáky  urychleně  putovaly  zpět  do  brašen  a  na  vozidla,  aby  nenavlhly.     

Ještě  před  tím,  než  nastala  tma,  jsme  na  prázdné  půdě  kravína  v nedalekém  JRD,    padáky  

zabalili.  Již  za  tmy  jsme  se  přesunuli  na  letiště  do  Košic. 

Po  zavěšení  zásobníků  pod  křídla  letadel  a  ustrojení,  jsme  dlouho  seděli    na  podlaze  

v hangárech  a dohadovali  se,  co  bude  dál. 

  Konečně  se  začalo  nastupovat  do  letadel.  Postupně  rolovaly  IL  14  před  hangáry  a  skupiny  

výsadkářů  mizely  v jejich  útrobách.  Nevím  kolik  jich  bylo,  ale moc,  letadla  startovala  a  mizela  

ve  tmě. 



Letěli  jsme  dlouho,  byli  jsme  utahaní,  unavení,  hladoví  a  tak  většina  pospávala.  Nikdo  

z mužstva  nevěděl,  jaký  úkol  nás  čeká,  kde  budeme  vysazeni.  Nečekaně  jsme  někde  přistáli , 

stále  ještě  byla  tma. 

Pomalu  se začíná  rozednívat.  Nedaleko  se  rýsují  obrysy  budov  a  řídící  věže,  připadá mně  to  

známé. Po  rozednění  mám  jistotu.  Sedíme  na  letišti  v Prostějově  a  s námi  několik  dalších  strojů.  

Ostatní  sedí  na  letišti  v Přerově. Domů  to  mám  vzdušnou  čarou  3  km,  skoro  rok  jsem  nebyl  

doma.  Tady  sedím  oblečen  do  padáku  a  již  několik  hodin  čekám. 

Postupně  startujeme  a  za  pár  minut  povel:  vztyk,  připravit,  vpřed.  Vysazeni  jsme  v prostoru  od  

vesnice  Drysice  po  Vyškov,  po  pravé  straně  vesnice  Pustiměř.  Dnes  tudy  prochází  dálnice  do  

Brna.  Pod  námi  pole  a  silnice,  na  které  stojí  štrúdl  aut  a  lidé  se  zvrácenými  hlavami  vzhůru  

pozorují  nevídanou  atrakci.  Plná  obloha  bílých  vrchlíků  padáků  s výsadkáři.  Pro  místní  

obyvatelstvo  dosud  nevídaná  atrakce,  která  se  za  pár  měsíců  stane  běžnou  součástí  jejich  

života,  pro  nás  jedno  z mnoha  cvičení.  Mizíme  přes  obec  Pustiměř  do  lesů  vojenského  

prostoru.  Konečně  máme  čas  se  najíst  a  dát  trochu  do  pořádku,  jsme  již  24  hodin  na  nohách.  

Postupujeme  západním  směrem  máme  se  přesunout  do  blízkosti  obce  Rozstání  na  Prostějovsku. 

Před  večerem  zakládáme  tábor  v lese,  v dohledu  probíhající  komunikace.  Zákaz  rozdělávání  

ohňů  a  tak  po  další  studené  konzervě  zaleháme  pod  smrčky.  Noc  musíme  přečkat  zabaleni  

v celtách.  Je  zima  za  pár  hodin  spánku  klepeme  kosu.  Rozednívá  se  zima  je  nesnesitelná. 

Pojednou  do  mně  šťouchne  můj  spolubojovník  Honza  Bečvář  a  šeptá:  Pojď  uvaříme  si  kafe.   

Odejdeme  stranou  do  mlází,  založíme  malý  ohýnek,  z vyjeté  koleje  od  traktoru  na  polní  cestě  

nabereme  trochu  čisté  vody  a  v plechovce  od  konzervy  si  z kávovinové  kostky  vaříme  několik  

koflíků  kafe.  Lepší  kafe  jsem  od  té  doby  nepil.  Káva  voní  a  za  chvíli  máme  plno  

následovníků.  I  veliteli  roty  kpt.  Myšákovi  se  zachtělo,  bohužel  Sobota  s Bečvářem  už  neměli  

vodu.  Asi  se  obešel  u  někoho  jiného. 

Po  blízké  cestě  pendluje  GAZ,  hledá  nás.  Nastupujeme  na  V3S  a  odjíždíme  do  Prostějova.  

Letecky  se  vracíme  do  Košic  a  odtud  do  Prešova. 

V regionu  budoucího  působiště  výsadkových  jednotek jsme  se  prezentovali  způsobem,  který  nám  

byl  vlastní.  Hromadným  seskokem  několika  stovek  příslušníků  výsadkových  jednotek. 

Je  tomu  právě  v tuto  dobu  50  let.  Za  tuto  dobu  prošly  útvary  výsadkového  vojska  několika  

reorganizacemi.   

Armáda  se  zprofesionalizovala.  Z ulic  města  ubylo  skupinek  uřícených  vojáků,  přesunujících  se  

z výcvikového  prostoru  do  kasáren.  Ubylo  bílých  vrchlíků  padáků  nad  městem. 

Výsadkáři  jsou  dnes  cvičeni  pro  jinou  činnost  než  jsme  byli my.  Plní  své  poslání  

v mezinárodních  misích,  v rizikových  částech  světa.  Tomu  musí  odpovídat  jejich  výcvik  a  

především  jejich  vybavení. 

Z nás  pamětníků  jsou  obyčejní  lidé  se  vzpomínkami  a  trochou  hrdosti,  že  jsme  k nim  kdysi  

patřili.   

Do  života  jsme  si  odnesli  vlastnosti,  které  dnes  mnohým  mladším  chybí.  Odpovědnost,  

spolehlivost  a  kamarádství. 

       

        kol. B.Sobota 

 

Ze života klubů : 
 

 

Zájezd – švýcarské hodinky 

 
     V sobotu 15. května 2010 se ranní kuropění prodíralo ocelově šedivou oblohou. Pod tímto 

příkrovem se scházeli účastníci zájezdu po pamětihodnostech Moravy, vyzbrojeni deštníky, 

pláštěnkami a jinou protipovodňovou výbavou u prostějovské sokolovny. Hned na počátku je potřeba 



podotknout, že tyto přípravy byly zbytečné, neboť za celý den ani neukráplo. To bylo vesměs 

připisováno prezidentovi KVV, který snad umí zařídit všechno, poručit  i větru a dešti. 

     První kilometry cesty na prohlídku Mohyly míru byly zpestřeny snahou některých účastníků 

vniknout do tajů ovládání moderního dotykového mobilu, který jedna kolegyně našla cestou 

k autobusu. Tento mobil se jim neustálým zvoněním připomínal. Bez brýlí a jiných optických pomůcek 

se jim to nedařilo a tak se moc snažili přes své mobily dobrat k majiteli. Nakonec se podařilo zvonění 

zastavit a rovněž najít i majitele nalezeného telefonu, který slíbil, že po našem návratu ze zájezdu si ho 

přijde vyzvednout.  

     Mohyla míru na Prackém kopci je pěkné architektonické dílo a sugestivní expozice bitvy tří císařů 

názorně ukazuje jakým vybíjením neviňátek byla tato bitva. 

     Protože vedoucí zájezdu kol. Lejsek, hned od počátku hlídal plnění časového plánu, prohlídka 

státního zámku Milotice u Kyjova proběhla v poklidu podle harmonogramu, kdy jsme se již těšili na 

materielní požitky – oběd v hostinci „Na Zelnicách“ v Ratíškovicích. Je třeba konstatovat, že v tomto 

hostinci jsme byli rychle obslouženi vším co si kdo přál. A tak jsme s pohodou v našich útrobách vyjeli 

na prohlídku státního zámku v Buchlovicích. 

     Krásně zachovalý objekt zámku, s upravenou zahradou je jednou velkou expozicí podobizen 

různých větví majitelů zámku. Pobyt v těchto prostorách jim však asi nemusíme závidět. V podzimním 

a zimním období si asi mnoho pohodlí a tepla neužili. Žili zde až do roku 1945. 

     Naše anabáze poznávání končila po překonání vysokého kopce, 60 schodů a dalšího schodiště na 

jednu z věží hradu Buchlov. Ten vévodí tamní krajině, nabízí krásný výhled do okolí, dobově 

vybavené místnosti i s mumií, která se však neproměňuje v bílou paní. Restaurace v podhradí nabízí a 

prodává porci klobásek z udírny za cenu, která se skoro rovná jejich hodnotě za kilogram. 

     Časový plán jsme plnili s přesností chodu švýcarských hodinek i zásluhou výborného řidiče 

autobusu, který dokázal poskytnout i požadované občerstvení. 

                                                                                                     kol. L. Opletal 

 

 

Klub výsadkových veteránů Zlín. 

 

     Duben byl pro nás bývalé vojenské výsadkáře ČSLA náročný. Účastí na oslavách 65. výročí 

osvobození  republiky od německých okupantů, jsme spolu se zástupci AČR vzdali hold padlým 

vojákům – osvoboditelům. V Uherském Brodě výsadkoví veteráni a piloti spolu s přítomnými 

velvyslanci a vojenskými atašé, za zvuků hymny Ruské federace, Rumunské republiky a 

Československé republiky položili věnce a stály čestnou stráž. Dále následovaly vzpomínkové oslavy 

v obcích Bánov a Kunovice, kde červené barety nikdy nechybí. Poslední poctu padlým osvoboditelů 

vzdali výsadkoví veteráni u pomníku padlých vojáků ve Zlíně a Otrokovicích. 

     Rovněž při slavnostech na Ploštině si naše červené barety svou čestnou povinnost splnily. 

V Mařaticích při vzpomínce 2. výročí úmrtí prap. R. Vaculíka (padl v Afghanistánu), jsme obdrželi 

poděkování od velitele 102. průzkumného praporu z Prostějova. 

                                                                                                     kol. J. Krystýn 

                                                                                                             

 

Klub  výsadkových veteránů Holešov. 

 

Holešovský klub ? Nabral druhý dech … 

 

     Zdálo by se, že holešovští veteráni budou dlouho žít ze dvou minulých zdařilých akcí – odhalení 

desky 7. výsadkového pluku zvláštního určení a setkání v holešovském zámku v létě 2009. Dokonce, 

že všechny své síly soustředí na třetí, rok 2011 – Slavnostní nástup ČESKOSLOVENSKÝCH 

VÝSADKÁŘU na nádvoří svých bývalých kasáren v Holešově (dnes Vyšší a střední policejní školy 



Holešov). Nikoliv. Pilně, jako včelí roj s mladou matkou prohlubuje svoji činnost, akci za akcí. Hned 

20.ledna 2010 se zúčastnil předseda klubu kol. Dušan Hric ve Vojenském historickém ústavu v Praze 

slavnostního křtu knihy „ Ve vzduchu, na zemi i na vodě „. Křest probíhal pod záštitou ředitele 

Vojenského zpravodajství genpor. Ing. Ondreje Páleníka. Jemu poděkoval plk.v.v.Ing.Jiří Dufek 

bývalý náčelník štábu 7.vpzu Holešov. Krátce na to jsme s kolegy ve Zlíně přáli našemu ministrovi 

k narozeninám, spolu s uznáním spolupráce s Krajským vojenským velitelstvím Zlín. Díky členu 

našeho klubu kol. Josefu Bartoškovi jsme získali v nejčtenějším periodiku HOLEŠOVSKO téměř 

pravidelnou stránku, na ní jsou publikovány životní osudy velitelů a klíčových důstojníků 

holešovského pluku. Pokračuje i bojová činnost našich jednotek. Účast na nočním pochodu 

z Hostišové do Bystřice pod Hostýnem po stopách skupiny CLAY-EVA, cca 37 km za 

„průzkumáckého počasí“ s nádherně deštivou a větrnou nocí .. jaká to vzpomínka na našich krásných 

19 let … a došli, došli, holešovští průzkumci. Tak jako v letech 1961-1969. Po svých vyšlapaných 

stezkách. Jiná skupina klubu očistila již málem zapomenuté pomníčky hrdinů 2.světové války v horách 

na Tesáku a Trojáku v Hostýnských horách. Nakonec, pod svojí zástavou, stáli „orli“ čestnou stráž při 

při osvobození Holešova. Mezitím ještě spoluúčast s AČR na Ploštině v akcích Krajského vojenského 

velitelství Zlín, a to při zahájení polního cvičení roty aktivních záloh i při udělení Záslužného kříže 

obci Drnovice. Tato akce celostátního významu proběhla pod záštitou hejtmana zlínského kraje 

pplk.v.z. MVDr. Stanislava Mišáka. Významné vyznamenání odevzdal starostovi obce Drnovice 

náměstek ministra obrany Fr. Padělek. Další pietní akce … vzpomínka na ANTHROPOID, 

kunovického rodáka Jana Hrubého. Účast našeho klubu na pietním aktu v Buchlovicích se uskutečnila 

v součinnosti s představiteli města Holešova. Společně byla položena kytice k uctění památky 

nedožitých devadesátin šifranta skupiny CLAY-EVA Jiřího Štokmana. Pro nás, staré táty, byla 

mimořádnou akce v Mařaticích, vzdání cti našemu padlému „synu“ prap. Radimu Vaculíkovi ze 

102.průzkumného praporu v Prostějově. V tiché motlitbě spolu s jednotkou jejího současného velitele a 

vojenských kaplanů. Co klub čeká ? Akce PRAHA, poté červencové ostré střelby z pistolí a samopalů, 

Setkání v Prostějově (na které se přihlášení účastníci velmi těší – prostějovští „to umí“) a hlavně, 

trpělivá a mravenčí práce na přípravě na NÁSTUP ČESKOSLOVENSKÝCH VÝSADKÁŘU 2011 

dne 27.srpna2011 v Holešově. 

     Téměř každý měsíc jsou akce holešovských koordinovány s Klubem výsadkových veteránů Zlín. Je 

to málo ? Je to dost ? Zbývají dořešit týlové otázky, ústrojní kázeň v souladu se Stanovami klubu a dá-

li Krajské vojenské velitelství Zlín souhlas i pro několik řádně vystrojených a ustrojených veteránů 

mimořádná možnost stát čestné stráže ve stejnokroji vz.95. Příslušnost ke své armádě. Armádě, na níž 

jsou výsadkoví veteráni z Holešova právem hrdí. 

                                                                                               kol. P. Chmelík 

 

 

Co se nám podařilo v roce 2009 

 

     Členové KVV Olomouc se pravidelně každou neděli schází na svých schůzkách v klubovně na 

letišti Neředín. Klubovnu využíváme společně se členy Hanáckého paraklubu a postupně pokračujeme 

na jejím zvelebování. Hlavní pozornost jsme věnovali na zpracování dřeva na otop a přípravě na 

uložení archivu v prostorách parabudovy. Postupně shromažďujeme písemné, fotografické, filmové a 

jiné dokumenty z historie parašutismu v Olomouci a celkově na severní Moravě. Navázali jsme úzkou 

spolupráci s pracovníky nově vznikajícího leteckého muzea na letišti Neředín. Vzájemnou výměnou 

dokumentů a dalších materiálů se snažíme podrobněji zdokumentovat činnost zejména sportovních 

parašutistů tak, abychom se řádně připravili na oslavy 60. výročí vzniku sportovního parašutismu 

v Olomouci v příštím roce, tedy v roce 2010. 

     Z akcí pořádaných ostatními KVV jsme se zúčastnili střelecké soutěže, kterou pořádal KVV 

Prostějov na střelnici ve Vrahovicích 26.května s průměrnými výsledky. Dne 18.srpna jsme se v počtu 

5 veteránů zúčastnili setkání ke 40.výročí ukončení činnosti VÚ 7374 v Holešově a využili jsme rádi 



prohlídku místního zámku se zasvěceným výkladem k jeho historii. V srpnu se naši „sportovci“ 

zúčastnili II.ročníku sportovně branné soutěže v Prostějově, kde jsme sice nezopakovali výborné 

umístění z I.ročníku soutěže, ale potěšilo nás druhé místo v šipkách a hlavně setkání s přáteli. 

     Mrzí nás, že jsme se nezúčastnili Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska ve Smolenicích, 

neboť termín nám kolidoval s konáním leteckého dne v Olomouci, na kterém jsme se chtěli rovněž 

angažovat a po pravdě řečeno máme i problém splnit věkové kritérium pro Memoriál. Na příští rok 

máme tedy co napravovat. 

     Výroční schůzi našeho KVV jsme provedli 13.prosince, zúčastnilo se 38 členů klubu. Předseda 

vyhodnotil činnost našeho KVV a nastínil výhledový plán na příští rok. 

     Na závěr bychom chtěli poděkovat KVV Prostějov za zřízení webové stránky, která nepochybně 

zkvalitní spolupráci a vzájemnou informovanost v činnostech KVV Č a SROV. Dále je nutno velmi 

kladně hodnotit vynaložené úsilí KVV Brno k zviditelnění památky Jana Kubiše, našeho 

nejznámějšího válečného hrdiny-parašutisty. Naše velké poděkování patří i KVV Bratislava a to 

zejména vydavateli Červených baretů Jurovi Poláčkovi a v neposlední řadě i hlavním badatelům a 

dokumentaristům v oblasti historie výsadkových a průzkumných jednotek Petru Čejkovi a Jaroslavu 

Forštovi.                                                                           kol. Jan Havlíček  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vydává klub výsadkových veteránů Prostějov 

pro potřeby svých členů. Neprodejné. 

Kontaktní adresy : 

Ing. Jindřich STARÝ – předseda 

Dětkovice 26, 79804 Určice, tel. 582 357 311 

Ing. Jindřich ČTVERÁK – místopředseda 

předseda redakční rady 

B. Šmerala 15, 79601 Prostějov, tel. 737 623 540 

Email: jindra.ctverak@ seznam.cz 

František LEJSEK – člen výboru 

Šárka 34, 79601 Prostějov, tel. 728 547 426 

Bankovní spojení : 

Účet 188 989 286, kód 0300. 
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Oddělení polygrafie CGeoZ Olomouc 
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                                                               P Ř I H LÁ Š K A 
 

                   Přihlašuji se k účasti na „SETKÁNÍ 2010“ VE DNECH 15. – 17. ZÁŘÍ 2010 

 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                              jméno, příjmení                                              datum narození  

 

 

 

      bydliště------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                  ulice, číslo                                                    místo, PSČ 

 

 

 

 

      Se mnou se zúčastní-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                            jméno, příjmení, dat.nar. (v případě jiného bydliště-adresa) 

      Kluby seznam na volný list. 

 

      Na setkání se dostavím : vlakem, autobusem, vlastním autem, jinak                       *) 

 

 

      Požaduji ubytování na UVZ Hamry            *)       Stravu      ano-ne                       *) 

 

 

      *) nehodící se škrtněte 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


