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POZVÁNKA 

 

     Vážené kolegyně, vážení kolegové, nachýlil se nám zase konec roku, což bývá čas na 

bilancování uplynulého roku. Jménem výboru KVV Prostějov dovoluji si pozvat zástupce 

českých a slovenských klubů na výroční shromáždění KVV Prostějov. Tak jako každý rok, 

omlouváme se za toto omezení, ale bohužel zatím nemáme ve městě takový sál, abychom 

účast nemuseli omezovat.  

     Výroční shromáždění KVV Prostějov se bude konat 26.listopadu 2011 v 16,00 hod. 

v Národním domě. Tak jako každý rok bude tomuto shromáždění předcházet porada 

regionálních klubů ve 13,00 hod. tamtéž. Na této poradě jako vždy bude vyhodnocena činnost 

v uplynulém roce, o záměrech na příští rok, hovořit se bude i o přípravě dalšího ročníku 

Memoriálů. Účast maximálně dvou osob. 

     Po ukončení jednací části bude následovat volná zábava. Jako každý rok bude připravena i 

bohatá tombola, do které může každý zúčastněný přispět. Zájemci o zajištění noclehů 

v Prostějově se musí přihlásit nejpozději do 15.listopadu na kontaktní adrese, písemně nebo 

telefonicky na čísle 728 547 426 kol. Lejsek po 18,00 hod. 

     Žádáme předsedy klubů o oznámení pravděpodobného omezeného počtu (max. 4 osoby) 

tohoto shromáždění. Předsedové klubů rovněž oznámí, kdo se zúčastní porady předsedů 

klubů. Parkování vozidel zajištěno před Národním domem. Na vaši účast se těší KVV 

Prostějov.                         

                                                                                   kol. Čtverák 

 

 

CHLAP ZA ANDULOU   

 

     Probíhalo letní soustředění rot hloubkového průzkumu někdy v polovině 70tých let na 

letišti v Chrudimi, kde jsme byli ubytováni pod stany se vším vybavením. Probíhala 

výsadková příprava a přípravy pro první seskoky z AN-2 na upoutaný vak. Pochopitelně 

instruktoři a mistři, kteří mohli provádět více seskoků v jednom dni, měli přiděleno více 

padáků a tím i po prvních seskocích se tyto padáky balily na průběžné otevírání a se 

zpožděním otevírání-zádržky. 

     U 9.roty SHPz byl v té době instruktor výsadkové přípravy (dříve balič) voják základní 

služby, který sice mohl ošetřovat hospodařit s výsadkovým materiálem, ovšem konkrétní 

závěrečné kontroly při „ostrém“ balení padáků mohl provádět pouze profesionální instruktor, 

který musel k rotě vždy v průběhu balení padáků od některé roty zaskočit. Ovšem stalo se. 

Milý instruktor záklaďák si pro sebe „připravil“ padák, což se později prokázalo, a šel 

provádět seskok podle metodické řady. 

     Výsadkový provoz na chrudimském letišti probíhal od brzkého červencového rána, které 

bylo nádherné, bezvětří, spadená rosa voněla krásně v trávě, výsadky se rychle strojily do 

padáků, probíhaly poslední kontroly a poučení ze strany NVS, postupně se nabíhalo k letounu 



AN-2, který šel do 600 metrů na dva okruhy, výsadky po pěti lidech, vše probíhalo podle 

zaběhnutého řádu. Až nastoupila další várka 10 výsadkářů, rolování na plochu, start, Andula 

se celá chvěje, poskakuje, pomalu se vznáší v tetelícím se teplém ovzduší, začíná pálit slunko 

a je horko i v kabině. 

     Dávám povel k ukotvení, provádím kontrolu karabin a vizuálně i výstroje, vše vypadá 

v pořádku,  jdeme do náletu, bod náletu a přípravy  mám za ty „rundy“ v oku, už ani 

nepotřebuji světelnou signalizaci, první pětka na straně dveří vstává „zelená“ a jeden za 

druhým opouští palubu letounu, vtahuji dovnitř výtažná lana s vaky vrchlíků, piloti provádí 

prudký okruh, aby zkrátili čas vysazování s přibývajícím horkem, jdeme do náletu, druhá 

pětka se staví, nervozita stoupá, zelená a jdou ven. Hned po druhém výsadkáři to nějak 

zacloumalo s letounem, ovšem další už jsou venku, uchopím výtažná lana abych je vtáhl 

dovnitř, ale nejdou, mašina se chvěje, piloti jsou nervózní, koukají do kabiny, já koukám ven 

a tam : visí chlap na padáku, který má natažený vak vrchlíku s vrchlíkem uvnitř, natažené 

nosné šňůry, plápolá to s ním nahoru, dolu, do stran a za výtažné lano je pevně spojený 

s letounem, je při vědomí a vytřeštěně se snaží koukat dozadu za letoun. Prostě průšvih. 

Křičím na piloty, „chlap za letounem, točte levou a nad letištěm“! Ale co s tím ? Nemám 

šance abych ho vtáhl dovnitř, je daleko od letounu na délku vrchlíku a nosných šňůr. Andula 

se těžko ovládá, je to cítit na letu, piloti sedí pevně za kniplem, ani nedutají, motor drží pod 

plynem, točí v levém okruhu a čekají co s tím udělám. Vtáhl jsem rychle dovnitř lana s vaky 

vrchlíků od těch čtyř co opustili letoun s ním a kteří ho jistě nakopali při výskoku, jeho lano 

se pomalu zařezává do hrany dveřního rámu letounu, asi dlouho nevydrží, hobluje se nahoru a 

dolu, je to průšvihové. Vykloním se ven ze dveří co mi dovolí kotvící pás a sleduji ho venku. 

Sláva, byl při vědomí, mává na mně rukama, dožaduje se pomoci, což je dobré. Ukazuji mu 

nůž,  že ho odříznu a naznačuji mu aby dal ruky na záložek a otevřel ho, jak ho odříznu. 

Chvíli mu to trvá, je asi vystresovaný, ale pochopil. Vidím, že bere uvolňovač záložního 

padáku do ruky, neváhám ani vteřinu a řežu lano u dveří současně s ním jak tahá za 

uvolňovač. Odpadl od letadla, to se „vzneslo“ otevřel se záložní padák a je po všem. 

     Vše se odehrálo velmi rychle byly to vteřiny, snad nějaká minuta, ale bylo vyhráno, 

koukám ze dveří, piloti točí další levou a rychle klesají dolů, jemu se pomalu otevírá i vrchlík 

hlavního padáku, kde se pomalu nalévá vzduch dovnitř, vak vrchlíku klouže, nabírá se vzduch 

a asi tak 100 metrů nad zemí má otevřený i hlavní padák. Po přistání je v mírném šoku, 

promočený, ale celý. Stál na doskokové ploše, nebyl schopen slova, asi mu to začalo pomalu 

docházet co prožil. 

     K čemu došlo. Jak sám přiznal, vzal si padák zabalený na „ostro“ pro seskok na průběžné 

otevírání, otevřel ho, odvázal výtažný padáček se stabilizačním padákem a když odvázal 

spojovací lemovku, tak uzdičku vrchlíku padáku, kterou měl v ruce pravděpodobně po 

dovázání „gumycuku“ navázal na výtažné lano, místo aby ho navázal na uzdičku vaku 

vrchlíku, padák znovu zavřel, úvaz uzdy a výtažného lana nechal venku pro kontrolu jak má 

být, vše zaplomboval a tak měl připravený padák pro sebe na seskok, který dopadl jak dopadl. 

To dokázala i okamžitá prohlídka vrchlíku jeho padáku, kde bylo pevně uvázané výtažné lano 

za uzdu vrchlíku a mělo odříznutý konec, který jsem měl já z letounu. Otázkou zůstává co 

kontrola NVS na čáře strojení a poučení ?  V té době byla u této roty krize v obsazení funkcí 

vojáky z povolání, nikdo nechtěl ve Vimperku sloužit, kde byla rota dislokovaná v sestavě 

9.průzkumného praporu, střídali se tam velitelé skupin, roty, náčelníků výsadkových služeb, 

kteří měli málo zkušeností a tím mohlo dojít k přehlédnutí nestandardně zabaleného padáku u 

tohoto vojáka. Byl to zážitek jak pro vojáka, pro mě, tak pro piloty AN-2, který se nedá 

zapomenout. 

                                                                                          kol. Foršt 

 

 



 

PROPAGAČNÍ SESKOK PŘI KULATÉM VÝROČÍ  SKLÁREN 

 

     V červnu 1981 oslavovaly sklárny v obci Karolinka ve vsetínském okrese nějaké kulaté 

výročí založení skláren. Vedení sklárny přišlo za velitelem našeho útvaru s požadavkem a 

prezentací na jejich oslavách. Bylo rozhodnuto, provést propagační seskok z IL-14T na 

fotbalové hřiště, kde byl plánovaný fotbalový turnaj i část programu oslav. 

     Jako řídící seskoků jsem vybral mimo sebe Josefa Krauseho na padáku PTCH-8 a mjr. 

Petra Morise, který jako stíhací pilot vykonával i funkci náčelníka padákové služby u 

8.stíhacího leteckého pluku v Mošnově. Byl čerstvě přeškolený na padák  PTCH-10. 

Ukázkové seskoky jsme měli vykonat na dva průlety. V prvním průletu jako první vyskočil 

Josef Krause na padáku PTCH-8, a jako druhý Petr Moris na padáku PTCH-10. Seskok byl 

z výšky 1.200 metrů. Ve druhém průletu jsem skákal já na křídle „STRATO CLOUD“, který 

jsem dostal jako výslužku z ASD DUKLA Prostějov při odchodu. Po vysazení první dvojice, 

pilot vykonal okruh v časovém intervalu asi 5 minut – IL14T má dost velký rádius, pak jsem i 

já opustil letadlo. Kam dopadla dvojice z prvního náletu jsem nevěděl, obec i hřiště je 

v kotlině mezi horami. Po přistání na hřišti jsem neviděl ani Josefa Krauseho, ani Petra 

Morise. Dozorčím doskokové plochy byl voják specialista padákové služby našeho útvaru 

svob. Pavel Cícha. Smutným hlasem mi oznámil, Josef Krause dopadl asi 50m mimo hřiště do 

zahrádkářské osady, vizuálně je v pořádku a přesouvá se přes ploty na hřiště. 

     Horší to bylo s Petrem Morisem. Jako čerstvě přeškolený na křídlo, tento padák ještě 

neměl stoprocentně v rukách. A tak se stalo, že na přistání naletěl s velkou výškou a střed 

hřiště přeletěl ve výšce 20-30 metrů. Neštěstí bylo v tom, že vítr foukal z úzké strany hřiště a 

tak se stalo, že po přeletu středu hřiště dopadl na hřiště, do prostoru ochozů pro diváky. Ochoz 

byl od hřiště oddělen zábradlím, na štěstí z latěk dřeva, které nárazem zdemoloval a zůstal 

ležet mezi diváky. Měl vyražený dech a krví zalitou tvář. Organizátoři oslav přivolali 

lékařskou pomoc a sanita ho odvezla na vyšetření. Byl jsem z toho celý nesvůj. Po 

vykonaném seskoku bylo zajištěno občerstvení a beseda. Občerstvení bylo bohaté, na jídlo i 

pití všeho druhu. Jenže nic mi nešlo dolů krkem, i nealko mi hořklo v ústech. Pokud možno 

co nejdříve jsme ukončili posezení. Celý nervózní jsem jel do nemocnice ve Vsetíně, kam 

Petra Morise odvezli. Po příchodu do nemocnice mi spadl kámen ze srdce, když jsem na 

chodbě spatřil sedět Petra, který vstal a šel mi vstříc. Na bradě měl náplast a byl mírně 

předkloněný. Z jeho vyprávění jsem se dozvěděl, že při nárazu do laťkového zábradlí na hřišti 

mu to vyrazilo dech. Záložní padák se stopkami a výškoměrem mu roztrhly bradu v délce asi  

4 cm a na rentgenu mu zjistili prasklé žebro. 

     Humorně  už potom vyznělo jeho vyprávění o transportu v sanitce. V sanitce jako lékař 

rychlé záchranné pomoci byl mladý muž, který jako lékař – voják základní služby sloužil u 

leteckého útvaru v Hradci Králové. Po obdržení zprávy, že došlo k zranění pilota při seskoku 

padákem už začal organizovat ARO a byl velice překvapen když ze sanitky vystoupil Petr 

Moris po svých, odmítl so lehnout na vozík. Po příchodu do ordinace řekl lékaři, aby mu 

zašili bradu, a že se nemůže nadýchnout. Když tam byl musel se podrobit určitým důležitým 

vyšetřením, ale nakonec vše dobře dopadlo. 

     Když jsme ho ve Vsetíně naložili, tak mi dobře udělala naše první zastávka po návratu do 

posádky a ohlášení se veliteli. Byla to „LETKA“ v Příboru, kde jsme společně ve trojici 

Krause, Moris a já při plzeňském pivu a nějakém to lihovém jídlu provedli úplný seskokový 

rozbor.                                                               Ze vzpomínek M.Žabokreckého zapsal kol. 

                                                                          E.Tencer, přeložil kol. Čtverák  

 

 

 



VÝSADKOVÍ VETERÁNI SOUTĚŽILI POD JEŠTĚDEM 

 

 

     Již po sedmé 

uspořádali výsadkoví 

veteráni branný víceboj 

s názvem „Memoriál 

zakladatelů výsadkového 

vojska gen. K.Palečka, R. 

Krzáka a plk. J.Černoty“ a 

potřetí „memoriál 

vynálezce padáku Štefana 

Baniče“. Letošní ročník 

uspořádal Klub 

výsadkových veteránů 

v Liberci. Do krajského 

města pod Ještědem se 

sjelo celkem 17 družstev 

z České a Slovenské 

republiky. Na tom by 

nebylo zase tak nic moc 

zvláštního, kdyby tito vysloužilí „paragáni“ stále sami sobě, ale i svému okolí nedokazovali, 

že jsou při síle a dovedou stále podávat i sportovní výkony. Nejstaršímu účastníkovi bylo 78 

let. Podmínkou účasti bylo, že součet věků tříčlenného družstva nesmí být nižší než 180 let. 

Družstvo KVV Prostějov vyslalo osobnostmi silnou „plukovnickou“ hlídku, která byla ve 

složení Jindřich STARÝ, Jiří HUDSKÝ a Rudolf ZAPLETAL. Součet jejich tří věků činil 

212 let. I když letos nepřivezli prvenství jako v minulosti, dokázali, že jsou stále při síle a 

životní vitalitě. Soutěžili v disciplinách, jako byl hod granátem na cíl,  hod granátem do okna, 

střelba ze vzduchovky a samozřejmě běh, protože tento trojboj byl na čas. 

    „Medailového umístění jsme sice letos nedosáhli, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že se 

dokážeme sejít, zasoutěžit si, trochu zazávodit, ale hlavně udržet letitá přátelství a 

kamarádství, která vznikla při službě u výsadkových vojsk“, podotkl prezident klubů 

výsadkových veteránů 

České republiky a bývalý 

velitel prostějovských 

výsadkářů plk. ve výslužbě 

Ing. Jindřich Starý. O tom, 

že tato akce měla svůj 

význam, vážnost i 

opodstatnění svědčí i 

skutečnost, že ji přijel 

osobně podpořit a 

závodníky přivítat i ředitel 

Vojenského zpravodajství 

genpor. Ing. Ondrej 

Páleník, MBA. Další 

z prostějovské hlídky, 

rovněž bývalý velitel, plk. 

ve výslužbě Ing. Jiří 

Hudský nám řekl: „Jsem 



rád, že jsem byl vybrán do týmu a mohl se memoriálu jako závodník zúčastnit. S mnohými 

účastníky tohoto sportovního setkání jsem mnoho let spolupracoval. Na více jak sedm let 

práce ve funkci velitele výsadkového útvaru nejde zapomenout.“ 

     Poděkování patří nejen organizátorům této dvoudenní akce, libereckému klubu 

výsadkových veteránů, 601. skupině speciálních sil, která je KVV Prostějov velice 

nápomocná při uskutečňování jeho aktivit, ale i městu Prostějov, které aktivity prostějovského 

občanského sdružení vítá a částečně i finančně podporuje. Klub výsadkových veteránů při VÚ 

8280 existuje již více jak 20 let.  

                                                                                        kol. M.Mucha 

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY MEMORIÁLU 2011        
 



ZE ŽIVOTA KLUBŮ : 
 

TOULKY KRAJEM LEOŠE JANÁČKA 

 

 

     KVV Prostějov 

na 29.června 

připravil a provedl 

další z plánovaných 

akcí. Byla to cesta 

spojená jak 

s historií, tak 

současností. 

Vzhledem k tomu, 

že kraj Leoše 

Janáčka zasahuje až 

k hranicím našich 

polských sousedů, 

zastavili jsme 

krátce také našim 

koupěchtivým 

kolegyním na 

tržnici v polském 

Těšíně. Zde si mohl 

každý, dle svých 

finančních možností uspokojit své obchodní touhy. 

     Hlavní účel naší akce však spočíval v oživení historických skutečností k osobě Leoše 

Janáčka, které nám byly poskytnuty v obci Hukvaldy. Zde si mohl každý účastník zájezdu 

najít oblast svých osobních zájmů a to jak, ve vlastním muzeu našeho hudebního velikána, 

v rodném domku a nebo na zřícenině hradu Hukvaldy. Překvapením pro kolegyni Jugasovou 

bylo zjištění, že na jedné s fotografií v muzeu je společně se slavným skladatelem její 

dědeček. 

     Dalším překvapením pro některé byl při společném obědě zjištění, že dle vlastního výběru 

platí nejdražší guláš ve svém životě (115,- Kč). 

     Poslední etapou naší cesty bylo technické muzeum ve městě Kopřivnice, kde jsme zhlédli 

automobilové skvosty našeho mládí i nedávné současnosti. Někteří z nás odcházeli s pocitem 

nostalgie, nad ztracenými možnostmi českých výrobků našich odborníků. 

     I přes vrtkavé rozmary počasí, které nám však bylo při hlavní činnosti vstřícné, jsme se 

unaveni, ale spokojeni vrátili domů. Na zajištění této akce se podíleli kol. Fr.Lejsek a J.Starý. 

 

 

 

 

VETERÁNI NA RAFTECH 

 

 

     Letos se to podařilo! Již v minulém roce jsme dostali nabídku od Rafting Morava 

k projíždce na raftech. Polekali jsme se deštivého počasí a jízda se neuskutečnila. Letos jsme 

se už nenechali odradit i když nám počasí zrovna moc nepřálo. Proč také, když je někdo po 



krk ve vodě, tak už nemůže zmoknout. Odvahu nám dodal i objednaný autobus, který nebylo 

možné na poslední chvíli odřeknout, stejně bychom museli uhradit jeho použití. 

     A tak se 

22.července sešlo u 

sokolovny 

v Prostějově 15 ke 

všemu odhodlaných 

členů a členek 

z původně 

přihlášených 28. Po 

telefonickém ujištění 

provozovatele raftu, 

že to myslíme 

opravdu vážně a 

upřesnění počtů jsme 

vyjeli z Prostějova do 

Horky na Moravě. 

Cestou do Olomouce 

jsme jeli v dešti a 

naše pocity byly 

smíšené. Přístaviště 

raftů jsme našli bez bloudění a za chvíli přijeli i instruktoři s čluny. Už nepršelo a tak nic 

nebránilo naší spanilé jízdě. Po krátké instruktáži a ustrojení do plovacích vest jsme nasedli 

do člunů, pořídili fota a spustili se dolů Mlýnským Potokem směrem k Olomouci. Mlýnský 

Potok je ramenem řeky Moravy a jeho voda byla využívána k pohonu mlýnů a jiným 

průmyslovým účelům. Není to žádná divoká voda, tak akorát pro pohodovou plavbu osob 

pokročilejšího věku. Zpestřením bylo podjíždění větví a kmenů převislých nízko nad vodou, 

podjetí můstku a přenášení raftů přes kmeny spadlé do vody a kolem jezů. Na jednom z nich 

došlo nedávno k tragické události. Nově instalované zábradlí má odradit od skákání do válce 

pod jezem. Mlýnský Potok je i vodáckou naučnou stezkou o čemž svědčí amatérské značky a 

nápisy podél vody, ale 

především informační 

tabule s popisem flóry a 

fauny, které se podél něj 

vyskytují. Na jedné ze 

zastávek k nám 

připlavaly těsně ke 

člunům tři „divoké“ 

kačeny a čekaly, že 

dostanou něco dobrého. 

Bylo zřejmé, že jsou na 

přítomnost lidí zvyklé. 

Šťastně a bez problémů, 

jsme dojeli za dvě a půl 

hodiny k přístavišti na 

okraji Olomouce. Podle 

instruktorů měla plavba 

trvat tři až čtyři hodiny. 

Asi byla voda rychlejší a 

s intenzitou pádlování jsme to trochu přehnali. Kromě toho, že se při přenášení raftů 



vykoupali tři plavčíci a při vystupování na vratké molo skončili po krk ve vodě jeden muž a 

jedna žena, které tam pomohl, tak se vlastně během plavby nic zvláštního nestalo. Ale to už 

byl blízko autobus se záložním suchým oblečením a už bylo i docela teplo. Vytáhli jsme 

čluny na břeh, lehce je očistili, rozloučili se s instruktory, kteří nás spolehlivě a bezpečně 

kormidlovali obtížnými místy, včas upozorňovali na nebezpečí  a radili jak se máme chovat. 

     Příjemně unaveni intenzivním pádlováním a s pocitem uspokojení, že na to máme ještě sílu 

a odvahu jsme se vrátili domů. Kolegové Chovan a Mucha riskovali utopení svých 

fotoaparátů a zvěčnili naši úspěšnou plavbu. Snímky jsou na webových stránkách našeho 

klubu. Děkujeme kol. Dušanu Hricovi za zprostředkování této akce. Akce se uskutečnila 

s finanční podporou MěÚ v Prostějově. 

                                                                                 kol. R.Zapletal   

 

 

VĚK PŘI STŘELBĚ NEHRAJE ROLI 

 

 

     Klub výsadkových 

veteránů Holešov 

uspořádal 15.července 

již třetí ročník 

střeleckého trojboje na 

policejní střelnici 

Dobrotice. Nebylo by 

na něm nic zvláštního, 

kdyby účastníky 

soutěže nebyly 

většinou vysloužilí 

výsadkoví veteráni 

z České a Slovenské 

republiky. Celkem 

přijalo pozvání 20 

tříčlenných družstev. 

Střílelo se ze samopalu 

vz. 58 vleže na 

vzdálenost 100 m, 

z policejní pistole ČZ 75 na vzdálenost 25 m a ze sportovní malorážky na 50 m. Vždy byly 3 

rány nástřelné a 5 ran soutěžních. Závod probíhal podle regulí, neúplatný dr. Jozef Tóth, 

ukázněný tým policejních praporčíků a důstojníků Vyšší a Střední policejní školy Holešov, 

dbal o kázeň a vojenskou disciplínu závodu. Směna za směnou, stovky nábojnic padajících na 

palebnou čáru. Klub výsadkových veteránů PV vyslal dvě hlídky. Že nerozhodoval věk a že 

chlapi mají pořád pevnou ruku a dobrý zrak, dokazovali takřka při každé střelbě. KVV 

Prostějov opět exceloval. V soutěži družstev a v celkovém součtu obsadili Prostějováci přední 

místa. Absolutně suverénně 1. místo hlídka ve složení (Rudolf Zapletal, Bohumil Petruška a 

Ladislav Dvořák – počet bodů 387). Bronzovou medaili si vystříleli svým vyváženým 

výkonem další Prostějováci (Jaroslav Ondrejčák, František Chudý a Michal Mucha – počet 

bodů 369). Absolutně druhým nejlepším střelcem se stal Rudolf Zapletal (1938). Dosáhl 137 

bodů z max. 150, což je fantastický výkon. „Je to pro mě, ale i pro celý KVV Prostějov určitá 

sportovní satisfakce z neúspěchu na Memoriálu v Liberci. Jsem spokojen. Asi ještě nepatříme 

do starého železa,“ poznamenal R. Zapletal. František Chudý (1947) si vystřílel stříbrnou 

medaili  z Pi ČZ 75 a celkově se umístil v jednotlivcích na 4. místě. Bronz mu unikl o jediný 



bod. Nejstarším účastníkem byl Vladimír Stuchlík (1933), KVV Olomouc, který byl zároveň 

v jednotlivcích celkově třetí. Rovněž neuvěřitelný výkon. „Měli jsme s Vladimírem shodný 

počet bodů, ale rozhodl lepší výsledek ze samopalu, z malorážky a vyšší věk. Snad mě to 

bude v jeho věku taky tak střílet,“ dodal s úsměvem František Chudý. Abychom nezapomněli 

v Sa-58 nejlepší kol. Marián Mikulovský KVV Trenčín, dobré výsledky měl Svaz letců 

Přerov (kol. Jaroslav Kačírek), vše svědčí o neúnavnosti a píli veteránů. 

     Kdosi odběhl na kraj lesa. Donesl pár praváků. No, to jsou Dobrotice .. a grilovalo se, pilo 

kafe, vyprávěli se zkazky „starých zbrojnošů“ jak jinak, neúnavný „prostějovák Petruška“, 

který se snad dokáže dělit na několik dílů, jeho šarmantní paní, manželé Maňákovi, mající 

proviantní službu zmáknutou v malíku, manželé Lejskovi, opora rozhodčí služby .. veterán 

Václav Ryšavý s krycím názvem „radista“ – náčelník MTZ KVV Holešov, stánek 

veteránských doplňků – pohoda úsměvného dne. 

     Je fajn, že se takové soutěže pořádají. Veteráni ukázali mladším, že ani věk, ani mnohdy 

silné dioptrické brýle nerozhodují při takovém sportu, jako je střelba. 

     Soutěž proběhla bez rušivých vlivů za přísného dodržování bezpečnostních pravidel. 

Zvlášť všichni soutěžící vysoce oceňovali klidný a rozvážný přístup řídících střelby i 

objektivní vyhodnocování zásahů. Jak již bylo řečeno tato soutěž se stala velice populární 

mezi všemi kluby výsadkových veteránů v ČR a SR. Svědčí o tom i účast družstev až „z 

druhého konce republiky.“ Kolega Václav Pečený neváhal přijet až z Domažlic a vyplatilo se 

mu to, sdělil, že jeho 

klub již „umřel“. Zbylí 

členové se slučují do 

jiných, s větší 

základnou. Úplná 

výsledková listina i 

fotografie pořízené kol. 

Lejskovou jsou na 

webových stránkách 

KVV PV. Soutěž je 

bohatě dotována cenami 

– poháry pro celkové 

hodnocení družstev a 

jednotlivců, medailemi 

v disciplinách, diplomy 

a k tomu věcnými 

cenami. Navíc 

účastnickým listem pro 

každého soutěžícího. Kolegové v Holešově získali štědré sponzory. 

     Sešli jsme se s kamarády, popovídali, občerstvili se, zastříleli a prožili pěkný den 

v hezkém prostředí střelnice. Škoda, že po vyhlášení výsledků všichni spěchají domů a není 

moc času na výměnu zkušeností, sdělení zážitků ze střelby a hlavně poděkování 

organizátorům za dobře odvedenou práci. Již teď se těšíme na nový ročník, a jak známe kol. 

Tótha, ten již dnes přemýšlí nad novým ročníkem, co případně zlepšit, tak aby vše dobře 

klaplo. 

                                                              Kol. M. Mucha,  R. Zapletal a KVV Holešov       

 

 

 

 

 



 

 

STŘELBY NA „Malé Fatře!“ 

 

     V ranních hodinách pondělního rána r. 2011, před svátkem  „věrozvěstů“, přicházejí muži 

KVV Zlín v maskovacích uniformách s červenými barety na určené seřadiště. Přesně v daný 

čas nasednou do vozidel a vydávají se východním směrem jak jim určují souřadnice. Přesně 

v 7 hodin 30 minut projdou branou kasáren 5.pluku zvláštního určení v Žilině. Zde jsou již 

očekáváni. Muži v červených baretech se vzájemně srdečně zdraví. Ano, Ano je to již pěkná 

řádka let co spolu sloužili pod společným praporem. Žádná vzdálenost, ani čas je však 

nerozdělil. Tvrdý výcvik a disciplina, kterým tito muži prošli, jen zakalila jejich přátelství. 

Taková přátelství vznikají jen tehdy, když převládá vědomí odpovědnosti jednoho k druhému. 

     Škoda, že dnešní mladí muži již nemají možnost u takových výsadkových útvarů prožít 

alespoň krátký čas svého mládí tak, jako my ! Nejen oni by získali vztah k takovým hodnotám 

Jako jsou čest, úcta k sobě i druhým, solidarita, ale především by tím získala i naše 

společnost. Po krátké instruktáži nasedáme na korbu „tatry“ a odjíždíme do výcvikového 

prostoru slovenských vojenských výsadkářů. Trhání a naklánění vozidla ze strany na stranu 

nám charakterizuje terén, kterým projíždíme. Jak rozdílné od dunění motoru  letadla a 

vznášení se nad krajinou. Náhle zastavujeme, motor utichá, jsme na místě. Seskakujeme, 

rozhlížíme se, krajina která nás obklopuje je nádherná. „A to ticho!“ přerušuje jej pouze 

šumění větru. Jsme v oblasti pohoří Malé Fatry, nedaleko Rajce a Kamenné Poruby. Mladý 

nadporučík přebírá velení a seznamuje nás s úkolem provést střelbu na nekrytý cíl ze 

samopalu. Tak jako kdysi, v krásných devatenácti letech, uleháme v připraveném palpostu a 

na povel střílíme. Následuje hodnocení. Nejsme na tom nijak špatně. Ostrou mušku máme i 

po letech. Radost z výsledků se zračí v očích i ve tvářích mužů při vyměňování svých zážitků. 

     Ano, je to již tak dávno, ale každý cítí jako by se vše vrátilo, i ten věk. Povel k nástupu nás 

probírá z dávného času mládí do přítomnosti. Odjezd do kasáren, krátké rozloučení s kolegy a 

poděkování za perfektní organizaci Klubem vojenských výsadkářů v Žilině. Poděkování patří 

rovněž velitelům 5.pluku zvláštního určení v Žilině, kteří setkání podpořili. 

 

                                                                                       kol. J. Krystýn KVV Zlín 

 

ZE ŽIVOTA KVV PÍSEK 

 

  Klub výsadkových veteránů v Písku žije svým pravidelným rytmem. V polovině prázdnin 

nám byly doručeny pamětní medaile, které graficky vytvořil náš člen klubu Vladimír Klimša. 

V tomto roce slavíme 20. výročí založení klubu, a u této příležitosti klub vydal medaile a 

pamětní odznaky k ocenění 

našich členů. Vzpomínali jsme 

na zrod klubu a jeho 

zakladatele, Jaroslava Janků, 

Josefa Kreisingera, J. Beneše, 

A. Kabáta st., E. Vanderku a E. 

Mayera. 

     Za nejdůležitější jsme 

považovali ocenit naše starší 

kolegy, za kterými rádi jezdíme 

a vážíme si jejich práce ve 

prospěch klubu. 



     Jaroslava Janků jsme navštívili 16. září v Seniorském domě v Písku. U příležitosti 

20.výročí založení klubu, za dlouholetou práci ve prospěch KVV Písek a upevňování tradic 

výsadkového vojska mu klub udělil „Pamětní medaili“ a odznak KVV Písek. Jaroslav 

vyjádřil, že si ocenění váží a vzpomínal na své začátky u výsadkového vojska. Vyjádřil radost 

z toho, že klub je aktivní a členové klubu jsou pokračovateli tradic výsadkového vojska. 

Osobně mohu vyjádřit radost z toho, že jsem svojí účastí a přítomností při ocenění našeho 

čestného předsedy, potěšili člověka, kterého si všichni nesmírně vážíme. 

 

SETKÁNÍ NA JELENÍCH VRŠÍCH  (17.-18.září) 

 

     Na Jelení vrchy na 

Šumavě jezdíme v průběhu 

roku několikrát. Tato 

návštěva však měla svoji 

zvláštní příležitost. Šlo o 

setkání u příležitosti udělení 

„Zlaté pamětní medaile“ – a 

odznaku KVV Písek, našemu 

čestnému členu, kol. 

Čestmíru Hrbkovi. 

     Členové našeho klubu 

výsadkových veteránů si váží 

svých starších členů, vnímají 

jejich moudrost a čerpají 

poučení z jejich života. Čestmír je právě takovým člověkem. Právě proto   na Jelení Vrchy 

rádi jezdíme. Přivítá nás náš přítel Čestmír a krásná šumavská příroda. Právě proto  

povzbuzeni sportovním duchem našeho hostitele naše skupina vyšla k Plešnému jezeru. 

     Při večeři v místní restauraci, kde nás již všichni znají, jsme předali kol. Čestmíru Hrbkovi 

ocenění „Zlatou pamětní medaili“ a Pamětní odznak KVV Písek za spolupráci s naším 

klubem a upevňování tradic výsadkového vojska. 

Všichni děkujeme za jeho moudrá slova a jeho přátelský vztah k nám. 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  kol. P.Valenta 



POZVÁNÍ NA SLAVNOSTNÍ AKT DO RODIŠTĚ JANA KUBIŠE 

 

     Náš klub obdržel pozvánku ke slavnostnímu aktu do rodiště čsl.parašutisty 

plk.in.memoriam Jana Kubiše v Dolních Věstonicích. Cesta byla vykonána díky vstřícnosti a 

sponzorství našeho kolegy Petra Dvořáčka, která zabezpečil 8 místný mikrobus. Návštěvy se 

zúčastnil předseda klubu Foršt, kol.Hledík s družkou, kol.Dvořáček, kol. Sobotka, kol. 

Morkus a kol. Kramář. Cesta proběhla v dobré náladě. 

     V obci nás přivítala starostka obce paní Jitka Boučková a cimbálová hudba VUS Ondráš. 

V 15,00 hod. byl zahájen slavnostní ceremoniál nástupem pěší roty aktivních záloh při 

Krajském vojenském velitelství v Jihlavě v počtu 80 vojáků v záloze se zástavou tohoto 

velitelství, která nastoupila u rodného domku Jana Kubiše, kde byl symbolicky položen věnec 

příslušníky této jednotky, která se potom vydala slavnostním pochodem k památníku padlých 

občanů  na návsi obce, kde byly položeny další věnce a kytice pozvanými hosty – poslanec PS 

Bublan, zástupce hejtmana kraje Vysočina, starosta Velké Bíteše, ředitel KVV Jihlava 

plk.gšt.Ing. Solík, zástupce letecké základny v Náměšti nad Oslavou a ten nejhlavnější – 

čestný předseda čsl.obce legionářské arm.gen.Tomáš Sedláček. 

     Po položení 

věnců u pomníku 

padlých občanů za 

II. světové války se 

všichni hosté a rota 

záloh přesunula 

před obecní úřad 

obce, kde byl 

proveden slavnostní 

akt předání 

čestného názvu 

„Rota aktivních 

záloh plk. Jana 

Kubiše in. 

Memoriam“ při 

KVV Jihlava, který 

provedl  arm.gen. 

Sedláček, jenž 

připjal jmenovací 

stuhu na zástavu 

KVV Jihlava, poté pogratuloval nastoupené rotě záloh, následně provedl stejný akt starosta 

Velké Bíteše, který rovněž připnul stuhu své obce a jako třetí připnula stuhu starostka obce 

Dolní Vilémovice. Na závěr byla hrána státní hymna a byl proveden slavnostní pochod roty 

aktivních záloh. 

     Po skončení  slavnostního ceremoniálu vystoupila dětská skupina mažoretek, hrála 

cimbálovka Ondráš, byla zde výstavka historické vojenské techniky a zbraní historického 

klubu včetně střeleckého trenažeru. Po skončení aktu jsme byli všichni hosté, tedy i my 

z brněnského klubu pozvaní na raut, kde jsme se nejen občerstvili vynikajícím gulášem, 

řízečky, kávou se zákuskem, ale někteří i točeným pivem, které přišlo vhod díky teplému 

počasí. Po 17 hodině jsme spokojeně odjeli do Brna s tím, že jsme měli všichni velice dobrou 

náladu z pěkného zážitku a vynikající organizace. 

                                                                                     kol. Foršt 

 

 



SETKÁNÍ PO 35 LETECH 

 

 

     Letos v dubnu se mi konečně podařilo zorganizovat 1.sraz bývalých vojáků základní 

služby u VÚ 8280 z let 1976-1978. Vyšlo to skoro na den, kdy jsme před 35 lety nastoupili do 

Prostějova k 1.četě školního praporu ŠDZ. 

     Sraz byl stylově před kasárnami, kde jsme zjistili, že jsme se tak moc nezměnili. 

Následovala prohlídka a beseda v síni tradic ASD DUKLA za vydatné pomoci člena ASD 

Libora Jirouška, kterému za to patří velké díky. Mezi poháry Libor odpovídal na četné dotazy. 

Mezitím na nás už čekal vrchní praporčík od 601.skss, aby nás provedl místností tradic, která 

za nás byla vedle army. Viděli jsme bojovou zástavu. Mnozí z nás mají doma fotku, jak jsme 

vyfoceni před bojovou zástavou jako ohodnocení za naší službu u útvaru. Na závěr prohlídky 

jsme pořídili hromadné foto před pomníkem průzkumníka před bývalým štábem brigády. 

Děkuji všem za umožnění prohlídek a komentáře. Myslím si, že pro všechny to byla krásná 

vzpomínka na léta prožitá u výsadkového vojska věřte, že je na co vzpomínat 

     Náš sraz jsem pojal netradičně a pozval jsem i naše velitele družstev, kteří nás ten rok na 

ŠDZ dost proháněli, dusili a předávali nám základy výsadkového řemesla. Měl jsem obavy, 

jestli nedojde na staré vyrovnání účtů(takové řeči kolovaly), ale nakonec se jen vzpomínalo. 

     Po prohlídce kasáren jsme se přesunuli do restaurace U Krále Ječmínka ve městě, kde 

čekalo na zúčastněné překvapení a to v účasti našeho bývalého velitele školního praporu 

plk.v.v. Rudolfa Švirce. Věřím, že to bylo milé překvapení, protože osobnost takového 

velitele se nedá přehlédnout. 

     Děkuji panu R.Švircovi, že obětoval svůj čas a zavzpomínal s námi na ty léta vojny. 

Musím podotknout, že když jsem se před 33 lety loučil s velitelem praporu a on mě popřál do 

civilu a přidal, že se za nedlouho potkáme, tak jsem nevěřil(víc k tomu nechtěl říci). Po vojně 

když nastoupil jako oblastní inspektor para pro východočeský kraj, tak mě čekalo překvapení, 

že mě v Praze dělá šéfa R. Švirec. Musím říci, že jsem měl výhodu, protože jsem věděl co mě 

čeká, ostatní se museli učit. Taky musím říci, že mě v těžkých chvílích podržel, to se cení. 

     Sraz probíhal do ranních hodin za vydatné konzumace místního piva a poživatin a úměrně 

vypitému pivu se vybavovaly vzpomínky na službu u výsadkového vojska. 

     Jedna věc se mi nepodařila zajistit a to pozvat našeho bývalého velitele čety npor. Milana 

Kobzu, bohužel jsem na něho nesehnal kontakt, kdyby někdo pomohl, tak předem děkuji. Dá 

se o něm říci, že to byl velitel s lidskou tváří a měl pokrokové myšlenky na tu dobu. Protože 

sloužit u ŠDZ, tak to znamenalo být jeden rok honěn a další rok honit jako velitel další členy 

průzkumných skupin. 

     Druhý náš sraz plánuji za dva roky, což nám uplyne ZVS a bude to v březnu 2013, což 

jsme před 35 lety opustili kasárna a Prostějov. 

                                                                                kol. J.Hladík 

  

 

 

 

 

VETERÁNE VÝSADKOVÝCH VOJSK ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ ! 

 

     TOBĚ, který jsi dne 27.srpna 2011 nastoupil na nádvoří bývalých kasáren 7.výsadkového 

pluku ZU v Holešově, 
který jsi se mnou balil padák na noční seskok, dělil se o poslední hlt vody, neslyšně ležel 

hodiny v porostu a sledoval nepřítele … 



TOBĚ, veteráne, se kterým jsem v roce osmašedesát hleděl, ozbrojen pouze samopalem do 

hlavně tankového kanonu nabitého tříštivým granátem, 

TOBĚ,  který jsi se vzpřímil, najednou nezkroušen bolestmi lidského těla k povelu 

nastoupenému pluku a povznesl svoji duši vysoko k nebesům v úctě ke svým velitelům … 

I vám, slovenským přátelům, kteří jste vážili dlouhou cestu pro hymnu svých národů, k úctě 

zlatorudé zástavy 7.výsadkového pluku ZU ve zvucích chorálu … 

 

                                                        D Ě K U J I 

… za němou přísahu, že čest pluku a jeho památku budeme ctít do posledního … 

 

     Dne 27.8.2011 nastoupilo na nádvoří bývalého 7.výsadkového pluku ZU v Holešově více 

jak 650 bývalých příslušníku pluku, armádních a divizních rot zvláštního určení. S nimi asi 

400 hostů, manželek, dětí, vnuků a obyvatel Holešova a okolí. Vzdali čest památce zesnulých 

velitelů 7.výsadkového pluku ZU Klub výsadkových veteránů Holešov převzal úkol strážce 

tradic a repliky ZÁSTAVY 7.VÝSADKOVÉHO PLUKU ZU. 

 

Skončila jedna epizoda ze života Československé lidové armády. 

 

ČEST PAMÁTCE VŠEM, KTEŘÍ POCTIVĚ A SE CTÍ SLOUŽILI A SLOUŽÍ SVÉMU 

LIDU… 
                                                                                       KVV Holešov   

 

HOLEŠOV – 27.srpen 2011 – jak jste jej neviděli 

 

     Nádvoří  Vyšší a Střední policejní školy v Holešově již zase kypí začátkem nového 

školního roku. Ostřílení „mazáci“ i noví adepti okukují nové prostředí. Tak jako kdysi před 

padesáti lety nováčci vojenského útvaru přikrytého číslem 7374 … 

Silný vítr odvál vůni klubových zástav, osušil slzu dojetí. Zamával všem plochou repliky 

ZÁSTAVY. Nastávají dny 

řadící se do tvaru všedního 

života. Nastal čas 

nahlédnout do oné 

kuchyně, kde se rodil 

OKAMŽIK den za dnem 

od myšlenky 

NASTOUPIT, naposledy, 

na našem nádvoří .. 

Třeba říci, že nebýt pana 

plk. Ing. Jana Dvořáka, 

ředitele Vyšší a Střední 

policejní školy Holešov, 

zůstala by myšlenka utopií. 

Nabýt současného výboru 

KVV Holešov, rovněž. Na 

oné členské schůzi všichni nadšeně tleskali.. výbor : Hric, Chmelík, Hrubý, Stoklásek, 

Matula, Maňák .. dali hlavu do dlaní. Kde jsou všichni příslušníci 7.výsadkového pluku ZU a 

kde jsou příslušníci rot hloubkového průzkumu ? Kde je najdeme po 50-ti letech ? Jak je 

svoláme ? Kde na to vezmeme peníze ? 

 

 



VÝSADKÁŘ VÍTĚZÍ VŮLÍ .. průzkumák navíc se musí spoléhat sám na sebe.  
Takže: předseda Dušan Hric s organizačním Pavlem Chmelíkem – vytvoří námět a kostru, 

nadchnou město Holešov a společně s kolegou pokladníkem … seženou peníze. Karel Maňák 

přišel s nápadem : povolat všechny POVOLÁVACÍM ROZKAZEM, skvělé, tak Karle ty lidi 

po republice sežeň.. moc nám pomohl p. hejtman zlínského kraje a zlínský kraj, vedení města 

Holešov se starostou p. 

Dr. Janalíkem, Městské 

kulturní středisko a 

Zámek Holešov. 

Korunku ke korunce 

sháněl neúnavný Václav 

Ryšavý, jeho stánek, 

trička atd. Další etapou 

byl náš bývalý NŠ pluku 

p. plk v.v. Jiří Dufek a 

jeho práce na téma 

7.výsadkový pluk ZU, 

dny, týdny shánění 

pravdy o holešovském 

zpravodajském pluku a 

zase peníze … 

Den D. se přiblížil. Nikdo se nikdy již nedoví, jak vteřinu po vteřině přibýval do scénáře 

Pavla Chmelíka reálný obrys téměř sedmi set veteránů, zástav, hudby, kolikrát se sešel výbor 

KVV Holešov, jaký kus organizační práce odvedli příslušníci Krajského vojenského 

velitelství ve Zlíně, plk.gšt. Ing. Radek Henner, prap. Martin Hejsek, příslušníci Vyšší a 

Střední policejní školy v Holešově, pan plk. Ing. Andrej Rohál, Ph.D., paní pplk. Mgr. 

Vichlendová, manželky našich kolegů hlavně Zdeňka Hricová a Anička Maňáková. 

Poslední členská schůze vytvořila kolektiv organizátorů rot a NÁSTUP se oblékl do 

organizačního hávu. Nelze vyjmenovat všechny, kteří se zasloužili o tom, že onen slunečný 

den mohl být zahájen, snad jen .. manželé Lejskovi, ti  v ž d y pomohou a jsou rozenými 

organizátory. 

A den začal : ne bez drobných zádrhelů, ale začal. Pochválit nutno vojenskou hudbu 

z Olomouce, i VUS Ondráš, který vystoupil na zámku. Obětavé velitele 102.pzpr a 601. Skss 

z Prostějova. Díky i bezejmenným  příslušníkům Vyšší a Střední policejní školy Holešov, 

zvukařům, pořádkové jednotce a potom praporečníkům : Srnovi, Mullerovi a Svobodovi … 

budou navěky spojeni s naší zástavou, bývalému NŠ pluku plk.v.v. Jiřímu Dufkovi, 

důstojníkům Strossovi a M. Chaloupkovi za hromové povely, nakonec i lékaři panu Dr 

S.Bednářovi, který držel službu. Tak šel den, den posledního nástupu 7.výsadkového pluku 

ZU – krycí název 7374 .. díky, vojáci !! 

Možná jsme na někoho zapomněli. Možná, že ještě mohlo být něco jinak, možná ALE. 

Nastoupil 7.výsadkový pluk ZU. NEBYL A NEBUDE zapomenut … 

                                                                                  KVV Holešov 

   

OPUSTILI NAŠE ŘADY 

 

 S velkým zármutkem jsme se rozloučili se svým nejstarším kolegou Jaroslavem 

ANÝŽEM, který odešel po těžké nemoci ve věku 85 let. Čestná stráž i slova 

rozloučení byla poděkováním a poslední poctou zakládajícímu členu klubu, bývalému 

příslušníku pěšího praporu 71. čs. Parašutistů v Zákupech, nositel Zlatého odznaku a 

dalších ocenění. 



 Nedlouho poté jsme se zástupci klubu spolu s příslušníky 102. pzpr. Z Prostějova 

účastnili pohřbu pplk. v.v. Ing. Vladimíra PALEČKA, leteckého mechanika, 

válečného veterána II. světové války, příslušníka Britské ROYAL AIR FORCE. 

Přáním Ing. Palečka bylo uložení jeho ostatků do hrobu rodičů v Plzni. Učinili jsme 

tak za účasti pozůstalých, příslušníků 102. Průzkumného praporu generála Karla 

PALEČKA a členů Klubu výsadkových veteránů Plzeň. Péčí o pamětní desku na 

rodném domě generála Karla PALEČKA i hrobové místo, vyjadřujeme úctu k lidem, 

kteří věnovali své síly ve prospěch lidu naší země.     KVVV Plzeň 

 Dne 2. Září 2011 odešel navždy do výsadkového nebe náš kolega výsadkový veterán, 

člen KVV Brno, plk. v.v. MUDr. Ján TOMČÍK, ve věku 70 let po krátké a těžké 

nemoci. V roce 1966 přišel jako nový lékař k 22.výsadkové brigádě, kde začal svoji 

lékařskou a výsadkovou kariéru. Léčil bolístky výsadkářům brigády, rozdával 

acylpyrin, získával zkušenosti, vzal padák na záda a skočil, vše bylo pro něho nové, 

ale naše. Dorostl, léčil 7.výsadkový pluk ZU, který se v roce 1969 přestěhoval 

z Holešova na letiště v Prostějově pod stany, všichni měli střevní potíže, Jano celý bez 

sebe, doléčoval vše kanadským rumem, čas plynul, v roce 1977 přešel do vojenské 

nemocnice v Brně, po získané praxi se z něho stal Pan doktor internista, nemoci 

z povolání byly jeho oborem, vždy měl otevřenou ordinaci a své srdce pro každého 

pacienta, stal se z něho odborník na srdeční a oběhové choroby, léčil svým 

kamarádským přístupem, dobrým slovem a získanými zkušenostmi. Čas běžel, jeho 

dva synové ho doháněli, stali se rovněž lékaři, Jano byl hrdý na své následníky se 

jménem TOMČÍK. Lékařská praxe byla pro něho životním koníčkem a ryby, to byla 

další vášeň, mrskat prutem vodu, pohovět si, dojít na pivko, pokecat s kamarády, 

přišla sedmdesátka, bez práce nemohl být, stále ordinoval a byl mezi lidmi, miloval 

společnost a vyléčené pacienty, to bylo jeho životní krédo, až přišla ona! Zlá nemoc, 

která ho rychle a v krátkosti dostihla, nedala mu šanci, potvora jedna a on tak miloval 

život, utíkal před ní, nestíhal dohnala ho. Proč právě jeho, jenž dal za ta léta zdraví 

tisícům pacientů, pomohl, doléčil, pohladil po duši, ale na sebe neměl lék. Splnilo se 

mu poslední přání, vrátil se domů na Slovensko, byl pochován v rodné obci Jablonne u 

Malacek. 

 Dne 15.září 2011 po krátké a těžké nemoci zemřel dlouholetý člen KVV Prostějov 

kolega Vilém EHL ve věku 69 let. Ve smuteční obřadní síni na městském hřbitově 

v Prostějově dne 23.září 2011 se s naším kolegou spolu se zarmoucenou rodinou přišli 

rozloučit přátelé a kolegové KVV Prostějov. 

ČEST JEJICH PAMÁTCE! 

 

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 

František LEJSEK – člen výboru 

Šárka 34, 79601, tel. 728 547 426 

Účet 188 989 286, kód 0300 
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