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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ – VETERÁNI, 

 
     uplynulo dlouhých pět let od posledního našeho SETKÁNÍ. Během té doby jsme ztratili 

mnoho našich přátel, kolegů a spolubojovníků z nichž mnozí byli legendou výsadkového 

vojska, legendou boje za osvobození naší vlasti na západní i východním frontě, ve 

Slovenském národním povstání i v domácím odboji. Odešla do výsadkového nebe i většina 

těch, co stáli u zrodu poválečných výsadkových jednotek a byli jejich prvními příslušníky. 

Odešli ti, co formovali naše vzájemné vztahy, hrdost k výsadkovému vojsku a naší 

soudržnost. Odešli však i naši vrstevníci, mnohdy mnohem mladší než jsme my sami, se 

kterými jsme u výsadkových jednotek i v našich klubech prožili krásné a neopakovatelné roky 

našeho života, a na které nezapomeneme, tak jako nemůžeme zapomenout na gen. Palečka, 

gen. Krzáka a plk. Černotu. 

     SETKÁNÍ, tak jak naši akci od samého počátku nazýváme, se stává tradicí, ve které 

bychom chtěli i nadále pokračovat. Vaše účast a zejména názory, hodnocení a vzpomínky na 

současné i předchozí 

SETKÁNÍ, které jsme 

za poslední dva 

večery vyslechli nás 

přesvědčují. Dovoluji 

si tvrdit, a můžeme 

být právem hrdi na to, 

že není jiného druhu 

vojska, který by 

v takové míře jako 

my-výsadkáři, 

dokázal udržovat 

tradice, přátelství a 

aktivní spolupráci. Je 

škoda, že zdravotní 

stav, i jiné vážné 

důvody neumožnili 

účast na našem 

SETKÁNÍ řadě 

našich členů, snad za 

všechny mi dovolte jmenovat Františka Mansfelda, Vlastu Galláta, Milana Juříčka a Čestmíra 

Hrbka, naše kolegy a přátele, které většina z nás měla možnost osobně poznat. 

Jsme si vědomi toho, že náš prostějovský klub má pro organizaci a provedení takové akce, 

jakou naše SETKÁNÍ bezesporu je, proti ostatním klubům velice příznivé podmínky. Pokud 



bychom neměli podporu velitelů a příslušníků 601. skss, která je naším mateřským útvarem a 

která navazuje s hrdostí na tradice 22.vb. o čemž se mohli všichni přesvědčit po prezenci 

v síni tradic a při návštěvě Městského muzea, těžko bychom mohli o takové akci vůbec 

uvažovat. Právě při prohlídce síně tradic, mohl každý z nás, kdo měl to štěstí sloužit u 22.vb, 

22.vp a dalších útvarů vycházejících z jejich tradic, najít své místo a to nejen ve 

vzpomínkách. 

Genpor. Ing.Ondrej Páleník, MBA, brig.gen.Ing. Milan Kovanda, pplk.Ing. Karel Řehka a 

nprap. Marek Sekanina se o naše SETKÁNÍ 2010 postarali s takovou vstřícností a 

velkorysostí, že na nás, organizátorech, nezůstali téměř žádné povinnosti. 

Výraznou podporu máme i u představitelů našeho města, starosty Ing. Jana Tesaře a 

místostarosty Miroslava Pišťáka, a to jak v morální, tak i ve finanční podpoře naší klubové 

činnosti. Díky tomu můžeme organizovat řadu kulturních a společenských akcí pro naše 

členy. Určitě je to dáno i tím, že tradice výsadkového vojska trvají v našem městě již 50 let. 

Bylo to v roce 1960, kdy 22.vb se svým legendárním velitelem plk. Františkem Mansfeldem 

byla přemístěna z Prešova do Prostějova. Oněch 50 let je dlouhá doba, a za tu dobu je mezi 

námi mnoho členů našich klubů z České a Slovenské republiky kteří jsou více, či méně 

s naším krásným městem svázáni a to nejen ve vzpomínkách. 

Vážení přátelé-veteráni chtěl jsem tímto více méně oslovit ty, kteří se nemohli zúčastnit 

SETKÁNÍ 2010. Mám za to, že toto SETKÁNÍ splnilo svůj cíl.  

                                                                                                kol. Jindřich Starý 

 

 

 

SMUTEČNÍ PROSLOV 

 
     Vážená paní Mansfeldová – vážení pozůstalí, vážení smuteční hosté, kolegové výsadkáři a 

veteráni. 

     Pohled do vašich tváří je neklamný – všem je nám smutno. Sešli jsme se, abychom se 

rozloučili s člověkem nám všem velmi blízkým a my výsadkáři veteráni se svým velitelem – 

panem plk. Františkem Mansfeldem. 

     Plk. Mansfeld celý svůj aktivní věk 

zasvětil službě vlasti. Jako voják působil 

v čs.armádě plných 40 let – z toho 24 let u 

výsadkových jednotek. 

     Byl u zrodu poválečných výsadkových 

jednotek v letech 1947-1952 v Zákupech, 

byl u zrodu 22. Výsadkové brigády, které 

v letech 1954-1970 velel – nejprve 

v Prešově a po přemístění v Prostějově. 

     Za dobu 17ti let ve výkonu funkce 

velitele 22. výsadkové brigády se stal 

zcela vyjímečnou velitelskou osobností. 

Poválečná vojenská historie nezná 

velitele, který by požíval takové úcty od svých podřízených a to ve všech kategoriích vojáků – 

důstojníků, z nichž mnozí získali hodnosti generálů – praporčíků, poddůstojníků i prostých 

vojínů. 

     Dovolte mi použít citát z veršovaných vzpomínek výs.veterána plk. Mrázka – ze sbírky 

„Verše psané srdcem – báseň velitel: „Známou skutečností bylo, že výsadkové vojsko dobré 

velitele má – ale na takového – jako byl Mansfeld se nezapomíná“. 



     Naším velitelem zůstal do posledních dnů svého života. Jeho poselství díky existenci klubů 

výsadkových veteránů v ČR a SR poneseme ve svých srdcích i nadále. 

     Plk. Mansfeld nám výsadkářům dal vzácný dar – HRDOST a SEBEVĚDOMÍ. 

VELITELI – za nás všechny výsadkové veterány České i Slovenské republiky Ti předávám 

poslední vzkaz – BYLO NÁM CTÍ SLOUŽIT POD TVÝM VELENÍM. 

     Loučíme se s přáním – ať je TI modré výsadkové nebe dnes otevřeno dokořán. 

ČEST TVÉ PAMÁTCE !    

                                                                      kol. J. Chromek 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELITEL 

 
     Ano, je to nezvratitelná skutečnost. František Mansfeld odešel z tohoto světa. Odešel od 

všech, kteří s ním nějakým způsobem spojili svůj život. Někteří jen na krátký čas, jiní 

dlouhodobě. Mnozí jako prostí příslušníci našich elitních výsadkových jednotek, mnozí jako 

jeho úzce podřízení, jako spolupracovníci. Nemálo bylo těch, kteří se s velitelem setkali i 

v neslužebních vztazích. Říkám s „velitelem“. To proto, že pro mne, který jej poznal na 

sklonku léta 1959 jako velitele brigády, který sloužil v jemu podřízených jednotkách po celou 

dobu jeho velení útvaru, který s ním po určitou dobu bydlel jako soused v jednom domě, který 

s ním udržoval přátelské styky a do posledních dnů písemný styk – pro mne byl vždy 

VELITELEM. Velitelem v tom nejlepším slova smyslu. A vím, že tím velitelem zůstává pro 

většinu z nás. Zamysleli jste se někdy nad tím PROČ ? 

     Jsem přesvědčen, že 

hlavním je to, že ZNAL. 

Ti, kteří s ním 

spolupracovali vědí, že 

vždy poctivě nastudoval 

příslušné řády, pokyny, 

normy a tak si mohl 

dovolit velet a rozhodovat 

se znalostí věci, nenechat 

se negativně ovlivňovat. 

     Dalším, co jsem u 

svého velitele uznával 

byla ODPOVĚDNOST. 

Nejen ta odpovědnost za 

své podřízené, ale 

odpovědnost v širším 

měřítku tohoto slova. 

Prostějováci ! Vzpomínáte 

na hlavně tanků, mířících v roce 1968 na město ? Našli se (samozřejmě až po „sametové 

revoluci“) „hrdinové“, kteří by „rusákům“ nedali ani kapku vody… Ale právě pocit 

odpovědnosti a reálné uvažování velitele vedlo k tomu, že mnoho lidí, možná i z našich 

blízkých, zůstalo na živu. 

     Nemám v úmyslu svého velitele idealizovat, dělat z něj nadpozemskou bytost. Byl to 

člověk a měl lidské vlastnosti, lidské nedostatky. Ale uměl je minimalizovat a nenechal je 

nepříznivě ovlivňovat svou práci. Proto měl u lidí přirozenou autoritu, proto byl vždy 

respektován. 

     Mohl bych ještě dlouho psát o svém veliteli, mohl bych vzpomínat, ale to by jistě dokázal 

každý. Jde spíše o to uvědomit si, co v nás zanechal, jaký odkaz zůstal. Pro nás veterány, je 

ten odkaz jednoduchý. Ctít co jsme prožili, vážit si toho, co jsme udělali (ač současná 

společnost nemíní brát v úvahu situaci ve světě a dobu, ve které jsme tehdy žili), snažit se 

pochopit současnost a snažit se „být na úrovni“ – tak, jako ON. Pro naše následovníky, 

kterých si musíme vážit, neboť oni – ač z našeho pohledu mají lehčí podmínky – oni zúročují 

naše zkušenosti, oni prošli či procházejí skutečnou válkou, skutečnými bojovými situacemi, 

v nichž jde o život. Pro ty by měl být odkazem Františka Mansfelda vysoký profesionalizmus, 

znalosti, odpovědnost, náročnost a oddanost vlasti. 

                                                                                       kol. Verner 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ODCHOD LEGENDY 

 
     Dostalo se mi mimořádné cti. Paní Věra Mansfeldová mi zaslala parte pana plk. Františka 

Mansfelda. Dnes jsem se zúčastnil s desítkami bývalých výsadkářů slavnostního rozloučení 

s výsadkářskou legendou. Uspořádání pohřbu KVV Liberec ve spolupráci s 31. br.rchbo bylo 

na takové úrovni, která šokovala všechny přítomné. Názor přítomných, že to byl pohřeb na 

úrovni hlavy státu, jen potvrdil jakou osobností pan plk. Mansfeld pro nás byl. Salvy čestné 

jednotky AČR v Praze, několikerý průlet letounu L-410 AČR (který byl proveden na podnět 

brig.gen.Ing. Milana Kovandy), účast genpor.Ing. Ondreje Páleníka MBA, brig.gen.Ing. 

Milana Kovandy a našich dřívějších generálů genmjr.Ing.Gavlase CSc., genmjr.Ing. Pavla 

Krajčoviče to jen potvrdilo a zdůraznilo zásluhy plk. Mansfelda při budování výsadkového 

vojska. Je pouze smutnou skutečností, že KVV Slovenské republiky se souhlasem MO 

Slovenské republiky udělilo plk. Mansfeldovi hodnost brig.gen.h.c. 

 

                                                                                    kol. Fr.Kudrnáč 

 

 



 



SETKÁNÍ 2010 – SOUNÁLEŽITOST 

 

 
     Každé Setkání srovnávám s tím minulým a předminulým a ještě úplně prvním, a vždycky 

je dávám do souvislosti s lidmi, kteří se v tom angažovali. Vzpomínám na generála Páleníka 

v době, kdy byl velitelem. Když jsme za ním přišli s kol. Opletalem řekl : Já považuji podporu 

činnosti výsadkových veteránů za jednu ze svých priorit. To jsem od žádného jiného velitele 

brigády, respektive 601.skss neslyšel a nemohu na to zapomenout. 

     Když se připravovalo 50. výročí výsadkového vojska, řekli jsme si na výboru (to jsem byl 

ještě předsedou-prezidentem), že s tím musíme něco udělat. Nic se nedělo, žádná myšlenka, 

žádný podnět k tomu. Co tedy? Musíme začít u brigády. Tak jsme se sebrali s Láďou 

Opletalem a šli za pplk. Arnoštem, který byl tehdy, bohudík krátce velitelem (1995-1997). 

Pane podplukovníku, v příštím roce bude padesáté výročí vzniku výsadkového vojska. Chtěli 

bychom se do toho jako veteráni angažovat a předpokládáme, že i útvar. A on nám na to řekl : 

Mně žádné nějaké výročí vzniku výsadkového vojska nezajímá! A bylo to. Jako bych dostal 

palicí do hlavy. Tak to máme nechat? Co si počneme ? 

     Na štěstí byl v té době generálním inspektorem armády a dokonce členem pražského KVV 

generál Karel Kuba. Tak jsme se na něj obrátili a on nám řekl: V těchto dnech končí příprava 

na příští rok, naštěstí to mohu ještě zahrnout do plánu. Nakonec to byla obrovská akce, i 

finančně náročná, která by bez generála Kuby nikdy nemohla vzniknout. 

     Vzpomínám na Setkání, bylo tuším druhé, tenkrát jsme celou organizaci museli kompletně 

připravit my veteráni. Nebylo to ani tak neochotou velitele, tehdy to byl plk. Josef Trojan, 

vázaly ho jakési idiotské předpisy: Samozřejmě, pomohu Vám, vyjdu Vám vstříc, ale mám 

svázané ruce., řekl nám. Nejen, že nám nemohl například poskytnout autobusy, ale když jsme 

jeli například během příprav na Hamry, náš člen nesměl jet v autě s vojáky. Ale ukázky 

výcviku a techniky, ubytování a stravování, to bylo v pořádku. 

     Musím říct, že od té doby už máme nejlepší vztahy a podmínky, že spolupracovat se všemi 

veliteli je pro nás radost. Tvrdím, že v celé republice, a taky na Slovensku, nemá takové 

podmínky jako Prostějov, nikdo jiný. To je nejlepší důkaz sounáležitosti nás všech, kteří 

nosíme červené barety, bez rozdílu věku, hodností a funkcí, tak jak to mezi výsadkáři vždy 

bývalo a bude. 

                                           Vyprávění kol. Miroslava Řepky zaznamenala D.Minkewitzová 

 

 

 

 

ABY VLAJKA ZNOVU VLÁLA 

 

 

     Vysoko na věži prostějovské radnice po tři dny 15.-17. září 2010 vlála vlajka a lidé na 

ulicích města se ptali mužů a žen v červených baretech, nevojenské ústroji a rozhodně 

nevojenského věku, co že se to děje. Odpověď byla, že se jedná o SETKÁNÍ výsadkářů- 

veteránů ze všech koutů obou našich republik. A že je to už padesát let, kdy do Prostějova 

přišlo výsadkové vojsko ? Tak dávno už to je ? 

     V ulicích města jsme se ale objevili jen krátce, když nás přivezli na slavnostní zasedání 

v městském divadle. Potěšilo nás tam mnoho krásných slov, která pohladila duši. Bohužel 

někdejší velitel výsadkové brigády plk. František Mansfeld, který sem brigádu před 

půlstoletím stěhoval, tam s námi nebyl, nemohl slyšet poslední hold, který mu vzdal 

místostarosta města Miroslav Pišťák. Řekl, že město zůstává na plk. Mansfelda, který se už za 



svého života stal legendou, hrdé, protože vybudoval jednotku, která patřila a patří k nejlepším 

na světě. 

     Hlavní část SETKÁNÍ se však jako obvykle konala na UVZ Hamry – ukázky seskoků i 

slaňování i všech druhů techniky, kterými je dnes 601.skss vyzbrojena-včetně potápěčské. Za 

pět let od posledního SETKÁNÍ se objevily mnohé až úctu vzbuzující technické prostředky 

pro plnění úkolů speciálů. Kolegy, kteří mnoho let svého života věnovali sportovním 

disciplinám, nadchnul přístroj, kterému stačí zadat, kam přesně vás má padák dopravit. I když 

je ta přesnost otázkou pouhých několika udivujících desítek metrů, je pravda, že na 

elektronickou nulu by přeci jen nestačil. 

     Večery byly-jako-obvykle u ohňů, hořely a hřály čtyři a kapely hrály dvě, jeden večer bylo 

chladněji, druhý s trochou deště, bylo co jíst i pít a nemělo to žádnou chybu. Veliké díky 

Prostějovákům : vojákům, veteránům, a nezapomeňme - i jejich ženám! 

     A co musíme my ? Musíme udělat vše a ze všech sil pro to, abychom přežili příštích pět let 

a abychom se zase dočkali vlajky na prostějovské radnici, která bude vlát na počest 

výsadkových veteránů.                                          kol.  Daga Minkewitzová 

 

 

ZE ŽIVOTA KLUBŮ 
 

 

15 let KVV Liberec (1995-2010) 

 
     Samostatná regionální skupina zahájila svoji činnost na konci roku 1995 – z počátku jako 

pobočka Prostějova, později již jako samostatný klub. 

     Klub byl založen s posláním udržovat přátelské vztahy a kamarádství založené na hrdosti 

ke své vojenské odbornosti. 

     S rostoucí členskou základnou (1995 – 5 členů, 1997 – 15 členů, 2001 – 50 členů, 2010 – 

74 členů) se postupně měnil charakter i obsahové zaměření činnosti klubu tak, aby 

uspokojoval zájmy členů. 

     Významnou podporou pro činnost klubu je úzká spolupráce a partnerství s 31.brigádou 

radiační, chemické a biologické ochrany, Armádními sportovními oddíly DUKLA, Krajským 

vojenským velitelstvím a Paraklubem aeroklubu v Liberci. Aktivní je i spolupráce s Klubem 

vojenských důchodců a libereckou pobočkou Svazu letců ČR. 

     Důstojně dbáme tradic počátků výsadkového vojska v Libereckém kraji v letech 1947-

1952 a navazujeme na ně. 

     Nedílnou součástí klubu je klubová kronika a klubový prapor. Za mimořádné zásluhy o 

výsadkové vojsko byli jmenováni Čestnými členy klubu – plk.v.v. František Mansfeld (1997) 

a genpor.Ing. Ondrej Páleník, MBA (2009). 

     Na půdě našeho klubu se setkávají všechny generace poválečného výsadkového vojska. 

Sdružujeme ve svých řadách – výsadkáře Pěšího praporu 71. čs.parašutistů z let 1947-1952, 

příslušníky 22.vb z Prešova a Prostějova, 7. výsadkového pluku zvláštního určení z Holešova, 

armádních výcvikových středisek Luštěnice a Chrudim, výsadkových rot hloubkového 

průzkumu, ale i současné profesionální vojáky AČR, kteří absolvovali výsadkový výcvik a 

seskoky padákem. Členy klubu jsou i výsadkáři působící v paraklubech Aeroklubu Svazarmu 

ČSR a ČR. 

     Jsme klubem s vysokým sebevědomím a vlastní hrdostí. To jsou pevné základy pro další 

budoucnost klubu v rodině ostatní KVV ČR a SR 

                                                                                 kol. J.Chromek. 

 

 



 

VÝSADKOVÍ VETERÁNI TRHALI REKORDY 

 
     Již po šesté se rozhodli výsadkový veteráni České a Slovenské republiky zorganizovat 

Memoriál zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, gen. Krzáka a plk. Černoty a 

memoriál vynálezce padáku Štefana Baniče. Původní organizátoři KVV Brno z pořádání 

odstoupili a tak se organizace chopil KVV Prostějov. Ve spolupráci s Univerzitou obrany 

Brno se podařilo uspořádat závod na velmi dobré úrovni. Celkem se závodu zúčastnilo 15 

družstev a jedno družstvo mimo soutěž. Soutěžilo se ve čtyřech disciplinách. Plavání, hod 

granátem, házení šipkami a střelba ze vzduchovky. Podmínkou účasti v závodě byl nejnižší 

věk 60 let. 

Velmi netradiční byla disciplina – závod v plavání. Byla to štafeta 3x25m. První závodník 

startoval z bloků a měl uplavat 25 m pod vodou. Pokud se vynořil nebo nadechl, nasbíral 

trestné sekundy. Další závodníci již startovali z vody. Na závodnících byl vidět sportovní 

duch i v jejich vysokém věku. Střelba ze vzduchovky a házení šipkami zase prokázaly, že 

mají veteráni ještě stále pevnou ruku a dobrý zrak. Za některé výsledky by se nemusel stydět 

ani závodník na republikové úrovni. Po celou dobu vládla tradičně dobrá a přátelská 

atmosféra. Každý z účastníků si odnesl účastnický list a pamětní odznak za účast na 

memoriálu. Vítězové potom medaile a poháry. A jak závod nakonec dopadl ? 

V celkovém hodnocení družstev se umístil na I. místě KVV Prostějov II ve složení – Rudolf 

Zapletal, Bohumil Petruška a Miroslav Řepka. Součet jejich věku činil 217 let a po Bratislavě 

byly druhé nejstarší družstvo. Na druhém místě se umístilo družstvo KVV Plzeň a bronzovou 

medaili si odvezli borci ze Zlína. Pokud bychom měli hodnotit jednotlivé discipliny, tak KVV 

Prostějov II obsadil prvenství v hodu granátem a v hodu šipkami. V této poslední disciplině 

házel nejlépe ze všech Rudolf Zapletal. Ve střelbě ze vzduchovky těsně unikla bronzová 

medaile Bohumilu Petruškovi. Prostějováci měli postavený ještě jeden tým, ten obsadil třetí 

místo v plavání. Zde předvedl úžasný výkon v plavání pod vodou předseda prostějovského 

klubu a prezident KVV České republiky Ing. Jindřich Starý s dalšími členy družstva – Marií 

Starou a Jaroslavem Ondrejčákem. Na veteránech je vidět, že jsou jedna velká parta a že se 

scházejí rádi. Je dobře když takové kluby existují a aktivně vyvíjejí svoji činnost. Zvláštní 

poděkování nepatří jen organizátorům, ale i městu Prostějov, bez jehož finanční pomoci by se 

nedařilo takovéto akce uskutečnit. 

                                                                               kol. Michal Mucha 

 

SETKÁNÍ VE STARÝCH SPLAVECH 

 
     Přijali jsme pozvání kolegů z Liberce a zúčastnili se 13. setkání ve Starých Splavech ve 

dnech 4.-5.6.2010. V Liberci se o nás vzorně starali zástupci klubu v čele s kol. Jaroslavem 

Chromkem. Příjemné posezení zpestřila prohlídka preparované zvěře o kterou se postaral 

kolega Vraga. 

     V sobotu proběhlo ve Starých Splavech vzpomínkové setkání. Po chutném obědě jsme se 

přesunuli do Zákup. Za účasti zástupců obce a armády, jmenovitě brig.gen. Ing. Milana 

Kovandy a velitele 601.skss pplk. Ing. Karla Řehky byl u příležitosti 63. výročí vzniku 

výsadkových vojsk odhalen památník. Setkání mělo důstojný ráz a bylo zakončeno sborovým 

zpěvem výsadkářské hymny    

                                                                        kol. B.Jahnová 

 

 

 



601.skupina speciálních sil generála Moravce – pokračovatelé  

                      22. výsadkové brigády 

 
     Už půl století uplynulo od přemístění útvarů 22.výsadkové brigády známé pod krycím 

názvem VÚ 8280 do Prostějova. 

Původní vojenský útvar 8280 zahájil svou dnes již legendární činnost v Prostějově v roce 

1960. Od té doby prošel dlouhou cestou reorganizací a přizpůsobil se uspořádání speciálních 

jednotek armád států NATO. Dnes tato speciální jednotka operuje na souši, ve vodě i ve 

vzduchu, plní úkoly v zahraničních misích a zúčastňuje se náročných bojových cvičení na 

mezinárodní úrovni. 

     Pod nynějším názvem 601. skupina speciálních sil generála Moravce pokračuje v tradici 

vysoce profesionálního plnění úkolů, v tradici být elitou mezi útvary armády, v tradici 

rozvíjení hodnot, tak příznačných pro dřívější generace výsadkářů jako hrdost na příslušnost 

k červenému baretu, všestranná bojová, fyzická a psychická připravenost, vzájemná 

soudržnost a kamarádství. Jejich současné výsledky jsou zárukou toho, že tradice a hodnoty 

výsadkářů budou nadále posilovány i v budoucnu. 

     K tomuto významnému výročí vznikla i výstava fotografií a dokumentů, která v budově 

Špalíčku Muzea Prostějovska prezentuje průřez historií a současností padesátiletým životem 

tohoto vojenského útvaru. Výstava vznikla za aktivní účasti Muzea Prostějovska v Prostějově, 

601.skupiny speciálních sil generála Moravce, Technického muzea v Brně a Armádního 

sportovního oddílu parašutizmu Dukla Prostějov, pod záštitou ředitele Vojenského 

zpravodajství genpor. Ing. Ondreje Páleníka, MBA. 

Slavnostní vernisáže dne 17.6.2010 se zúčastnilo i 9 členů našeho KVV Prostějov v čele 

s naším předsedou kol. J.Starým. 

     „Město Prostějov je trvale spojeno s výsadkáři už hodně dlouho a je také střediskem 

významného a úspěšného sportovního oddílu výsadkářů,“ řekl na slavnostní vernisáži 

místostarosta Miroslav Pišťák a připomenul, že město udělilo „svým vojákům“ pamětní stuhu 

na vojenskou zástavu jako poděkování za reprezentaci města ve světě. 

     Naše poděkování patří kurátorce výstavy Janě Slezákové z Muzea Prostějovska, která 

připravila působivou expozici, jež je jen malou součástí oslav jubilea. Naše poděkování patří i 

Muzeu Prostějovska za to, že termín výstavy prodloužilo do 19.září 2010 a tím umožnilo její 

zhlédnutí všem výsadkovým veteránům, účastníkům SETKÁNÍ 2010 ve dnech 15.-17.9. 2010 

v Prostějově. 

                                                                       kol. J. Ondrejčák 

 

 

 

KVV Písek 
 

     Náš KVV je ve své činnosti proti ostatním klubům trochu netradiční. V dubnu jsme 

tradičně za účasti delegace KVV z Tábora položili věnec u hrobu jednoho ze zakladatelů 

výsadkového vojska gen. R.S. Krzáka. Tam jsme táborské kolegy pozvali k zájezdu do Lešan. 

Pozvání přijali a tak 25.6. 2010 provedli poznávací zájezd s cílem upevnit  hrdost našich členů 

na službu v armádě. Cílem bylo Muzeum vojenské techniky pozemního vojska v Lešanech. 

Cestou do Lešan jsme přibrali 6 táborských kolegů. Celkem nás do Lešan jelo 29 členů obou 

KVV. Každý veterán část svého vojenského života prožil i u jiných útvarů pozemního vojska 

a tak zde našel i kus své historie.. Zlatým hřebem pro nás bylo to, že na naše pozvání za námi 

přijel ředitel Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Knížek, který každému z nás předal 

nově vydanou knihu o výsadkářích „Ve vzduchu, na zemi i ve vodě“ s velmi emotivním 

úvodem plk. Františka Mansfelda. Tak v závěru při besedě o den před zájezdem vysílaném 



pořadu na ČT o gen.Palečkovi a o přijaté knize, ve které jsme se mnozí poznali, jsme posílili i 

osobní hrdost na to, že jsme část svého vojenského života věnovali posílení slávy 

výsadkového vojska. 

     Přejeme těm, kteří dnes tyto slavné tradice dále rozvíjejí, aby dosahovali doma i 

v zahraničí ty nejlepší úspěchy a jednou jako veteráni byli na svoji činnost hrdi. 

     Vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu kol. Jaroslava Janků a na jeho návrh, byl novým 

předsedou KVV Písek zvolen Ing. Pavel Valenta. Kontaktní emailová adresa : 

vapapisek@seznam.cz.                                           kol. E. Vanderka 

 

 

OZVĚNY LÉTA Z „KVV ZLÍN“ 

 
     Léto uběhlo a my se opět setkáváme na stránkách „Zpravodaje“, abychom se seznámili 

s tím, co se v naší výsadkářské rodině uplynulém čase stalo. Začátkem léta jsme uvítali 

pozvání kolegů z Prostějova na střelby ve Vrahovicích. Bylo to prima a navíc jsme měli 

možnost si popovídat s kamarády. Dalším velkým setkáním byla účast na pietním aktu 

památky padlých parašutistů skupiny „Anthropoid“, v Resslově ulici. Velmi na nás 

zapůsobilo milé chování Pražanů vůči nám, z čeho jsme usoudili, že nezapomněli. Účastí na 

střelbách v Holešově a na Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska byla ukončena 

společensko sportovní náplň plánu pro léto 2010. Všechny tyto akce byly ze strany pořadatelů 

velmi dobře připraveny. Děkujeme ! 

     Nezapomínáme ani na vnitřní klubový život. Každý měsíc se setkáváme při tzv. 

„besedování“, nebo při sportovním setkání při „bowlingu“. Besedování je neoficielní setkání 

při kterém se nejen debatuje, ale i organizačně upřesňují plánované úkoly. Završením letní 

činnosti byla i všemi oblíbená zabijačka na chatě v Lípě. Dík patří zejména kol. Indrovi a 

dalším, kteří ji připravili. 

     Jak už to v životě chodí, nejsou všechny dny jen radostné. Po kolegovi Ing. Antonínu 

Šulákovi odešel do výsadkářského nebe náš kolega Josef Roman. Jejich odchodem ztratil náš 

KVV velmi obětavé členy, kteří se budou nelehce nahrazovat. 

     Osmého září jsme se sešli na řádné členské schůzi, která se konala ve „zlínském 

mrakodrapu“, sídle krajského úřadu. Zhodnotili jsme uplynulé období, připomenuli úkoly, 

které nás čekají a byla rovněž oceněna práce našich členů předáním čestných uznání, plaket a 

vyznamenání. 

                                                                                   kol. J. Krystýn 

 

 

DEN OZBROJENÝCH SIL 

 
     Dne 30. června 2010 konaný pod záštitou ředitele Krajského vojenského velitelství ve 

Zlíně byl i svátkem nás výsadkových veteránů. Pozvání na tu slávu byli zástupci obou klubů 

jak holešovského, tak i zlínského. Při povyšování vojáků z povolání jsme byli svědky události 

mimořádné. Z řad našich veteránů KVV Zlín byl povýšen i kolega Josef Krause. Po tradičním 

přípitku z přilby připjal hrdě majorskou hvězdu. Několik veteránů, kteří plní zákonné 

podmínky, dostalo povolení k nošení armádních stejnokrojů. Povýšení aktivního veterána 

v hodnosti i povolení nosit armádní stejnokroj je vyznamenáním práce všech výsadkových 

veteránů. Naopak do řad čestných členů zlínského klubu byl přijat MVDr. Stanislav Mišák, 

hejtman zlínského kraje (pracovnu mu zdobí červený baret). Uznání v podobě medaile a 

dekret podepsaný plk.Ing. J. Starým obdržel plk.gšt.Ing. Radek Henner. Později, ke svým 

mladým narozeninám také středověký řemdih – to už jako odznak vojevůdce.  

                                                                                                                              KVV Zlín 

mailto:vapapisek@seznam.cz


 

7. VÝSADKOVÝ PLUK ZU ZTRATIL OBA VELITELE 

 
     Smutně začala první polovina roku pro holešovské veterány. S bolestí přijali zprávu o 

odchodu obou velitelů pluku, nejprve plk. Vladimíra Košana, o něco později i plk. Miroslava 

Šediny. Odešli tam, kam odchází muži, kteří dokončili své dílo na zemi. Pohřbu plk. M. 

Šediny se zúčastnila čestná stráž se zástavou klubu, také bývalý NŠ pluku plk. Ing. Jiří Dufek 

a kol. Václav Mejdr. Vzpomeneme na své velitele při nástupu pluku dne 27.8.2011 

v Holešově. Budou tam s námi, se svými vojáky živými i těmi, kteří jsou posádkou kdesi 

v oblacích… 

 

 

CESTA K VÍTĚZSTVÍ 

 
     Pátek 16.července 2010, 37 stupňů ve stínu : střelnice Dobrotice. Ten den věstil úmorné 

vedro. Již od rána šmolkově modrá obloha a psi nejen na Starém Bělidle hledali od rána stín. 

Zato necelá čtyřicítka závodníků nastoupila v přesných rozestupech na rozpálené betonové 

ploše s výtečnou vojenskou kázní. Místo : policejní střelnice Holešov-Dobrotice v teritoriu 

města Holešova. Zásluhou velení Vyšší a Střední policejní školy MV Holešov, zejména jejího 

vrchního rady plk. Ing. Jana Dvořáka, jeho zástupce pro výcvik vrchního rady plk. Ing. 

Andreje Rohála, PhD, a čety policistů zajišťujících v předpisové ústroji bezpečnost a 

výsledky proběhl II. ročník střelecké soutěže organizované KVV Holešov. Střílelo se z našich 

klasických zbraní, samopalů vz.58 (nyní upravených pro civilní střelbu na samonabíjecí pušky 

vz.858 na jednotlivé výstřely), pistole ráže 9 mm a malorážky. Výsledky byly výtečné a 

dobré, občerstvení zajištěné manžely Maňákovými skvělé, historky výsadkových veteránů 

obalené 40 lety civilu na úrovni našich pradědů bojujících na Piavě… prostě pohoda. Nutno 

pochválit veterána kol. DR. Jozefa Tótha – hlavního rozhodčího, všechny účastníky, naše 

bojovníky za 102.průzkumného praporu Prostějov za materiální součinnost a vojáky 

z povolání Krajského vojenského velitelství ze Zlína, kteří bojovali za Armádu ČR i se svým 

velitelem plk.gšt.Ing. Rakem Hennerem. Dobře střílel pplk. v.z. Ing. Karel Malinovský, šéf 

jednoho z důležitých útvarů Krajského úřadu zlínského kraje. Zvítězili po zásluze sportovní 

střelci ze Zlína (SSK – Český střelecký svaz) oděni do slušivých černých stejnokrojů 

s označenými barety, kteří pravidelně trénují. Jim patří i dík za zajištění samonabíjecích 

pušek. Asi stále platí heslo, že bez „treninku není šampionů..“. V přehršli pochval malou 

kritiku : U 7. Výsadkového pluku platilo, platí a bude platit : je-li nástup v 9,00 velí se 

v 9,00..zkusme vyskočit z IL-14 o půlhodinu později… 

Výsledky : družstva   1. SSK Zlín -           velitel PhDr. Karel Ježdík           358 bodů 

                                  2. KVV Prostějov – velitel Bohumil Petruška             353 bodů 

                                  3. KVV Holešov II – velitel Dušan Hric                     346 bodů 

          Jednotlivci      1. Bohumil Petruška KVV Prostějov                          127 bodů 

                                 2/3. Roman Červinka SSK Zlín, Rudolf Zapletal KVV PV 126 bodů 

Závěrem soutěže kol. Jozef Tóth prohlásil, že již má III. ročník 2011 za podobných nebo 

stejných podmínek připraven … my mu věříme! 

 

                                                                             Výbor KVV Holešov 

 

 

 

 



VÝSADKOVÉ VINOBRANÍ 

 
     Plánované výsadkové vinobraní již desáté v pořadí prostějovského KVV se uskutečnilo 

dne 8. října 2010 tentokrát v nově vybudovaném Obecním domě v Dětkovicích. Sešlo se na 

něm 75 členů a příznivců našeho klubu. Minutou ticha jsme uctili památku zemřelých kolegů 

Františka Mansfelda a Františka Kořínka. Přivítání bylo degustací dobré slivovice, která 

přispěla  jako digestiv k hlavnímu chodu občerstvení – vynikajícímu gulášku. Další dobré 

dobroty přinesly manželky, družky a přítelkyně i členky klubu. 

     Hlavním úkolem tohoto vinobraní byla konzumace dobrého vína. Dobrá zábava při 

harmonice provázela dobrou náladu po celou dobu. Nikdo, ale nestačil natankovat tolik, aby 

se přivedl do jiného stavu. 

     Všichni odjížděli spokojeně z této akce o jejíž přípravu a zdárný průběh se postarali 

manželé Hýblovi,  Maruška a Jindra Starý, František Lejsek a manželé Jugasovi. 

 

                                                                       kol. J. Čtverák 

 

VZPOMÍNÁME 

 
Dne 19. května 2010 zemřel ve věku 81 let kol. František Bednařík  - KVV Liberec 

Dne 7. srpna 2010 zemřel ve věku 47 let kol. Jiří Mitbauer -  KVV Liberec 

Dne 22. srpna 2010 zemřel ve věku 78 let kol. Josef Roman  -  KVV Zlín 

Dne 2. září 2010 ve věku nedožitých 85 let náhle odešel do výsadkového nebe zakládající 

člen olomouckého sportovního parašutismu kol. Miroslav Šafka. Do posledních dnů byl 

aktivním členem KVV Olomouc. V roce 1955 vytvořil československý rekord v seskoku 

padákem s okamžitým otevřením padáku. Na poslední cestě ho doprovodili jeho bývalí i 

současní sportovní parašutisté z mnoha míst střední a severní Moravy.  

Dne 26.září 2010 zemřel po krátké nemoci náš přítel, kolega a kamarád Antonín Kabát ve 

věku 77 let. K výsadkovému vojsku nastoupil u 71. pěšího praporu výsadkářů ve Stráži pod 

Ralskem. Byl spoluzakladatelem KVV Písek a velkým příznivcem výsadkového vojska. 

Zúčastnil se všech společenských a sportovních setkání organizovaných Kluby výsadkového 

vojska. Byl dobrým otcem, přítelem a kamarádem. 

 Dne 29.září náhle zemřel ve věku nedožitých 84 let kol. František Kořínek člen KVV 

Prostějov. 

„ČEST JEJICH PAMÁTCE“  

POZVÁNKA 

 
     Vážené kolegyně, kolegové, členové klubu výsadkových veteránů, dovolujeme si Vás 

upozornit, že končí rok a je čas na bilancování. Dovolujeme si Vás pozvat na výroční 

shromáždění prostějovského KVV v počtu čtyř osob z každého KVV. 

     Výroční shromáždění KVV Prostějov se bude konat 27.listopadu 2010 v 16,00 hod. 

v Národním domě. Předcházet bude tak jako vždy porada předsedů nebo zástupců (max.2 

osoby). Na této poradě budou sděleny informace o činnosti vašich klubů, o záměrech na příští 

rok. 

     Jako vždy tradičně bude i bohatá tombola, do které mohou přispět sponzorským dárkem 

všichni, kteří se zúčastní, ale i ti, kteří se nemohou tohoto společenského setkání zúčastnit. 

Zájemci o zajištění noclehů v Prostějově se musí přihlásit nejpozději do 20.listopadu na 

kontaktních adresách uvedených na konci tohoto Zpravodaje. Předsedové klubu oznámí, kdo 

se zúčastní porady předsedů regionálních klubů. Na Vaši účast se těší KVV Prostějov. 

                                                                               výbor KVV Prostějov  



ZPOŽDĚNÝ SESKOK 

 
     Událost se stala ještě v době, kdy 22.vb byla dislokována v Prešově a Košicích. Tehdy 

jsem byl poddůstojníkem u 3.výsadkové roty 71.vp. Velitelem byl tehdy kolega Josef Piska. 

Prapor byl umístěn v jezdeckých kasárnách v Prešově. Bylo to v roce 1955 a náš prapor byl 

neustále v akcích. Hodně času nám zabrala spartakiáda a častá praporní cvičení. V červenci 

toho roku se připravoval prapor na velké cvičení s cílem plnění bojového úkolu všeobecně 

v prostoru měst Štrba a Svit. Předcházelo soustředění a příprava u osady Ruská Nová ves. 

Odtud jsme byli převezeni auty na letiště Prešov. Ustrojení do padáků, nástup do letounů. 

Vysazení mělo být do prostoru na ploše nedaleko Štrby. Před startem každého letounu byl 

přidělen jeden nákladní padák se zbraněmi pro podpůrné jednotky. V našem letounu byl 

nákladní padák s minometem. Těsně před startem byla poslední instrukce pilota „Dávejte 

pozor, přistávací plocha je krátká, letoun musíte opustit za 16 vteřin“! Dále cituji z poznámek, 

které jsem tenkrát o této akci pořídil. Letouny dobře odstartovaly, seřadily se formace a míří 

směr Tatry. Vlétáme pod mraky, na okénku pozoruji kapky deště a do letounu později bubnují 

ledové krupky. Nalétáváme na Podtatranskou dolinu a už se blíží Štrba. Skáči svůj 23 seskok 

a v letounu jsem tentokrát osmnáctý – poslední. A tak tedy můj úkol je, abych se přičinil 

abychom ten limit na opuštění letounu dodrželi – to znamená abych trochu přitlačil. Na povel 

všichni stojíme a už je tu povel k seskoku a ono se v předu nic nehýbe, jen tam zápasí s tím 

nákladním padákem a ne ho dostat ven. Konečně se to povedlo a ti dva první (vel.roty + 1) 

hbitě opouštějí letoun. Tak jsem pořádně přitlačil a křičím „Jedem, jedem, vpřed“! Druhý 

pilot stojí před pilotní kabinou, ruce vzhůru a křičí ze všech sil „Stát, zpátky“!, ale marně, 

prodral jsem se z letounu a pohroma, padák se otevřel v pohodě, ale dole žádná plocha, jenom 

les. Vidím padáky ostatních, ale můj osud je, že budu nejdále. První co mně napadá, zachraň 

se jak můžeš. Vždyť přece jsme cvičili nouzový pád do lesa, pád na stěnu, pád do vody. 

Pozoruji co je dole, vysoké smrky, jen tu a tam prázdné místo. Zakrývám si obličej a tu vidím 

chatky a tam dole asi děcka, snad tam dopadnu a tak křičím „Pozóóór“ přelétám smrky, 

chatku a už přistávám. Dopadl jsem dobře, jsem nezraněn, ale po určitou dobu snad 10 vteřin 

mám v myšlení okno, to prý se stává letcům když se katapultují. Nestačím zírat co se kolem 

mne děje. Pobíhá kolem plno malých děvčátek (tak 12-14 let) a mluví maďarsky. Jsem 

v pionýrském táboře. A teď už to bude dobré, sbalím padák a budu hledat ostatní. Byl to jeden 

z nejhezčích okamžiků mého života. Ta cesta k jednotce byla těžká. Postupně se nás sešlo asi 

8, byl tu i kamarád četař Vráťa Kuna a další z čety. Měli jsme to o to těžší, že jsme ,museli 

nést padáky a ještě jsme pomáhali jednomu kamarádovi, který měl úraz nohy po seskoku. 

Dopadli jsme asi 3 km od poskokové plochy a tak nám to přesto hodně zkomplikovalo situaci 

při hledání jednotky. Už za tmy kolem 23.00 hod. jsme dorazili k velkým budovám, kde byl 

nápis Léčebna Lučivná. Tam došlo k velkému rozporu, k nám se totiž připojil velitel čety, byl 

to mladší důstojník, než my mnozí ostřílení výsadkáři absolventi BVŠ a ten dal příkaz, že 

vejdeme dovnitř a požádáme o pomoc. To se mi nezdálo, že my výsadkáři se tak snížíme a že 

nevydržíme, vždyť naši nemohou být tak daleko, už jsme slyšeli výstřely, dokonce vylétla 

světlice. A tak jsem prohlásil, že my to nevzdáme a budeme postupovat dále. Ke druhé hodině 

ranní jsme se šťastně spojili s jednotkou a mohli jsme dále plnit úkoly v sestavě praporu. Ten 

nešťastný, nebo vlastně šťastný seskok se neprošetřoval, proč by se dělaly zbytečné problémy. 

     A na takové zážitky jak uvádím rádi vzpomínáme a tak není divu, že rádi přijíždíme na 

setkání jakým bylo SETKÁNÍ 2010. 

     My veteráni, záklaďáci nečlenové KVV přijíždíme samostatně. To už nás náš bývalý 

velitel Piska dopředu avizuje, kdy co jak bude a co máme zařídit. A tak máme záchytný bod u 

Piskovy rodiny v Prostějově. Tam se sjíždíme, dostaneme první informace, přesunujeme se do 

kasáren. Kolega Piska kontroluje kdo přijel, zda je tu Vráťa Kuna ze Cvikova, Vlastík Ruda 

z Brna, Milan Rech z Hodonína a pak už je po celou dobu s námi. Jsme ubytováni na 



základně Hamry srub č. 2, jsme z různých míst, z Liberce, Ostravy, Košic, Brna , Cvikova. Je 

čas na velké vzpomínání. Vedle mne spí po levé ruce Vráťa, po pravé ruce Vlastík, spolu jsme 

byli v BVŠ v Košicích, spolu u roty kol.Pisky, spolu také na tom zmeškaném seskoku. 

Kamarád Vlastík Ruda vzpomíná na další příhodu, která se udála ještě v Košicích. Při 

přípravě na noční seskok uhodil blesk do balonu, balon shořel a zřítil se. V koši byl jenom 

výsadkový průvodce rtn. Balaži, který vyskočil na pilotním padáku a zachránil se. Tato 

příhoda nebyla ještě nikdy zveřejněna. A tak naše rota se musela vrátit bez provedeného 

seskoku. 

     Nevynechal jsem ani příhodu o tom jak jsme spolu s kamarádem a kolegou Rudou letěli 

v jednom letounu s velitelem brigády v té době pplk. Mansfeldem a přistáli po vysazení u 

Temešváru. To bylo tak, koncem května v roce 1955 bylo provedeno velké štábní cvičení, kdy 

22.vb měla obsadit a dále pak udržet do příchodu vlastních sil Podolský most na Vltavě. Ten 

Temešvár je vesnice v tom prostoru, kde byla poskoková plocha. My s koleou Rudou jsme 

byli v tu dobu zařazeni na operačním oddělení a po doskoku jsme byli ochranou velitele 

brigády. Velitel brigády nám udělil knižní odměnu, které si velmi vážíme a současně je nám 

velkou vzpomínkou. Mnozí přidali své zážitky co se jim přihodilo a vzájemně jsme usoudili, 

že to co jsme dělali mělo svůj smysl, a že nás to obohatilo i pro civilní život. 

     Pobyt na SETKÁNÍ 2010 je pro nás nezapomenutelný. Vše probíhalo přesně, tak jak to u 

výsadkářů má být. Vysoce nutno ocenit organizátorskou práci členů KVV Prostějov v čele 

s předsedou Jindřichem Starým. Přivedli nás k našim nástupcům 601. skss a to co jsme viděli, 

nás veterány naplňuje hrdostí, že máme takové zdatné nástupce. 

     Také město Prostějov nás uchvátilo, samá nádhera, muzeum, ale hlavně radnice. Osobně 

jsem nic tak nádherného neviděl. A jsou tam zaručeně skvělí lidé. Po prohlídce radnice 

stojíme na ulici a tu k nám přichází pan místostarosta Pišťák a říká mně a kolegům :“Hoši 

zdravím vás a zítra se uvidíme. A na závěrečném setkání v divadle vidím, že je tam spolu se 

starostou Tesařem a je vidět, že táhnou za jeden provaz. V závěrečné besedě mně zvláště 

zaujalo vystoupení kol. gen.Gavlase z KVVV Praha, který mimo jiné řekl: „Jaká je to síla u 

našich veteránů, že zamění pobyt teplého domova za pobyt v „hotelu“ Hamry „? a velmi 

dobře to vystihl a kápl jistě na notu nás všech. 

     Služba u výsadkových jednotek z nás vychovala čestné a statečné lidi, prožili jsme zde 

mnoho krásných i těžkých chvil, navázala se zde velká a trvalá přátelství. 

     Z pobytu na SETKÁNÍ 2010 nám zůstanou překrásné vzpomínky do konce života. 

A tak Klube výsadkových veteránů Prostějov, 601. skupino speciálních sil a město Prostějove  

v e l k ý   d í k  !! 

                                                                           kol. Jiří Kudrna   
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