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Vzhledem k tomu, že ne všichni naši členové měli možnost zúčastnit se Výročního shromáždění KVV Prostějov 2011, redakční rada se rozhodla, 
do tohoto výtisku Zpravodaje zařadit podstatnou část zprávy o činnosti, kterou přednesl kol. Jindra Starý.

VÝROČNÍ 
SHROMÁŽDĚNÍ KVV 
PROSTĚJOV 2011

Vážení hosté, příslušníci KVV České 
republiky a Klubů vojenských výsadkářů 
Slovenské republiky, dámy a pánové. Vítám 
vás jménem výboru a příslušníků našeho 
prostějovského klubu na našem Výročním 
shromáždění.
Kolega Zapletal v úvodu přivítal naše 
významné hosty, bez jejichž pomoci bychom 
nemohli organizovat pro naše členy zájezdy, 
kulturní, sportovní i společenské akce. Ale 
také bychom nemohli organizovat akce pro 
ostatní naše kluby, jako tomu bylo minulý 
měsíc například již III. Sportovní setkání 
výsadkových veteránů a sportovních 
parašutistů. Všichni naši hosté, si jistě jako 
projev vděku zaslouží váš potlesk.
 Na našem shromáždění jsou přítomny 
delegace jedenácti klubů z ČR, delegace 
republikového výboru a tří klubů ze SR, což 
svědčí nejen o neformální kolegialitě a 
spolupráci mezi našimi kluby, ale také o 
vzájemném přátelství, vztazích a tradicích, 
které nejen v našich klubech udržujeme, ale i 
propagujeme mimo jiné, právě společnými 
akcemi, kterými jistě naše pravidelná 
Setkání, Memoriály, různé společenské a 
sportovní akce jsou.
O tom, že jak na republikové, tak i na 
regionální úrovni se dostáváme do širšího 
povědomí, svědčí i sledovanost našich 
webových stránek i našich periodik. Oslovují 
nás již nejen naši bývalí vojáci základní 
služby, ale i současní profesionálové, 
mnohdy mnohem mladší než jsme my sami se 
žádostí o členství v našich klubech. Když se 
zamyslíme nad tím, co je k tomu vede, tak to 
je především pocit sounáležitosti, který nám 
výsadkářům byl, je a vždy bude vlastní.
Letošní rok, rok 2011, začal vydáním a 
distribucí knihy DŮM SPIRO SPERO, knihy 
o historii a současnosti VÚ 8280, kterou mají 
všechny naše kluby a díky gen. Páleníkovi ji 
mají všichni členové našeho prostějovského 

klubu.
22. výsadková brigáda, jejíž krycí název byl 
právě VÚ 8280, doznala od svého vytvoření v 
roce 1952 do dnešních dnů, řadu 
organizačních změn a názvů, až po dnešní 
601. skupinu speciálních sil.  Ale číslo 
vojenského útvaru 8280, na který jsme 
právem hrdi a u kterého naprostá většina 
členů našich klubů prožila vojenské roky 
svého života, se zachovalo od roku 1952 až 
dodnes beze změny, což v AČR nemá 
obdobu. Příští rok si budeme připomínat již 
jeho 60-té narozeniny.
Náš klub, měl letos již 21 let. Naše členská 
základna se drží již několik let na přibližně 
stejném počtu. K dnešnímu dni máme 134 
platících členů v nejbližším okolí Prostějova 
a 84 členů po celé naší republice a několik i na 
Slovensku. Vděčíme za to i tomu, že od roku 
1994 přijímáme jako členy klubu i manželky, 
či manžely našich členů. Udělali jsme dobře, 
nejen proto, že se starají o distribuci 
Zpravodaje, o materiální a organizační 
zabezpečení některých našich akcí, ale i 
reprezentují náš klub při sportovních 
soutěžích. Jako kolegyně Lejsková, 
Jugasová, Stará, Hudská a Jana Zapletalová.
Pro naše členy organizujeme minimálně 
každý rok 9 akcí. V tomto roce to byla v únoru 
tzv. výsadková zabíjačka, v březnu MDŽ, v 
dubnu zájezd do Mahenova divadla v Brně na 
divadelní představení Netopýr, v květnu 
střelecká soutěž z pistole na policejní střelnici 
ve Vrahovicích, v červenci poznávací zájezd 
Po stopách Leoše Janáčka, v srpnu plavba na 
raftech, v září výsadkové vinobraní v 
Dětkovicích, v říjnu zájezd do Mahenova 
divadla v Brně na divadelní představení Past 
na myši, dnes je to naše Výroční shromáždění 
a v prosinci nás ještě čeká zájezd do 
Janáčkova divadla na operu Carmen. Zájezdy 
do divadel a poznávací zájezdy můžeme 
organizovat především díky podpoře města 
Prostějov a podpoře, kterou nám poskytuje 
starosta města kolega Miroslav Pišťák.
Plán akcí pro tento rok jsme beze zbytku 
splnili a o všech byly informace ve 
Zpravodaji a na našich webových stránkách, 
včetně výsledkových listin, fotografií, 
zajímavostí.
 Mimo tyto akce se nám podařilo díky 
aeroklubu Dropzone a s podporou 601.skss a 
102.pzpr již potřetí zorganizovat a provést 
Sportovní setkání, kterého se v tomto roce 
zúčastnilo 18 družstev, z toho 3 ze SR, po 
jednom od 601.skss a 102.pzpr a o zbytek 
jsme se postarali my a dalších 10 klubů z ČR. 
Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky a luku, 

v házení šipkami a ručním granátem a v jízdě 
na veslařském trenažéru. Jeden člen každého 
družstva absolvoval tandemový seskok a pro 
všechny ostatní účastníky včetně rozhodčích 
a organizační skupiny, byl organizován 
vyhlídkový let nad Prostějovem a jeho 
okolím.
Za náš klub soutěžily dvě družstva mužů a 
jedno družstvo žen. Dalších 12 našich kolegů 
a kolegyň bylo zapojeno do práce v 
organizační skupině a jako rozhodčí u 
jednotlivých disciplin. Barvy našeho klubu 
úspěšně reprezentovalo a na prvním místě se 
umístilo družstvo ve složení kol. Jirka 
Hudský, Josef Hýbl a Jindra Starý junior.
Chci z tohoto místa poděkovat aeroklubu 
Dropzone a jeho řediteli Mgr. Dlouhému, 
příslušníkům 601.skss a 102.pzpr za 
materiální pomoc při zajištění celé této akce, 
Janu Stříteskému, řediteli Mechaniky 
Prostějov za věcné ceny pro nejlepší 
jednotlivce a naší organizační skupinu, dále 
kolegovi Josefu Váňovi za poháry pro 
celkové vítěze, firmě DT vyhýbkárny a 
strojovny, jmenovitě panu Těhníkovi za 
poháry pro vítěze jednotlivých disciplin a 
všem našim členům a členkám, kteří se 
zasloužili o úspěšný průběh tohoto 
Sportovního setkání. Není od věci 
připomenout, že díky tomu co zde bylo 
řečeno, byly veškeré náklady hrazeny z 
dotace MO a ze sponzorských darů. Účastníci 
Setkání si hradili pouze náklady na cestu k 
nám a domů. 
Náš klub má všechny předpoklady, aby díky 
podpoře našeho města, obou našich útvarů, a 
sponzorů, které má jak u podniků, tak i u 
jednotlivců, pokračoval v organizaci a 
provádění akcí, které upevňují přátelství a 
spolupráci mezi našimi kluby v České a 
Slovenské republice a udržují tradice 
výsadkového vojska, které jsou nám nadevše.
 Závěrem mi dovolte vyslovit všem 
členům našeho klubu poděkování za aktivitu 
a iniciativu, kterou projevovali při všech 
akcích, které jsme organizovali.
Dále bych chtěl poděkovat všem našim 
hostům za podporu a pomoc, kterou našemu 



Koncem minulého roku jsem prohlížel archiv 
svých vojenských fotografií a náhodou jsem 
„vyhrabal“ i jeden snímek z roku 1954. 
Připomenul mi jedno z mnohých praporních 
cvičení s vysazením 71.pvpr, při němž se do 
bojové akce „připletla“ i hudba 22.vb pod 
vedením kapelníka npor. Jana Holoubka.
V letním období roku 1954 se na území 
jižních Čech konalo velké armádní cvičení, 
kterého se zúčastnil i 71.pvpr. Ten jako 
taktický výsadek měl za úkol po vysazení ma 
poskokovou plochu Strunkovice ovládnout a 
udržet předmostí na řece Blanici do příchodu 
čelně útočících svazků a po sloučení s nimi 
jako tankový výsadek se podílet na udržení 
vysokého tempa útoku ve směru na Vimperk, 
Železnou Rudu. Protože ovládnutí předmostí 

měl prapor ukončit do 30 minut po 
praktickém vysazení, museli jsme se ihned 
odstrojit z padáků a splnit včas bližší úkol. 
Tato činnost praporu proběhla podle plánu 
bez závad a na závěr byl velmi kladně 
vyhodnocen samotným ministrem národní 
obrany.
A jak do bojů zasáhla hudba 22. vb ? Ta 
nezávisle na 71.pvpr dostala za úkol 
přesunout se s vozidly na uvedenou 
doskokovou plochu před vysazením, 
rozmístit se a skrytě vyčkat vysazení praporu. 
Ihned po vysazení praporu nastal hlavní úkol 
hudby, a to sběr, soustředění a naložení 
výsadkového materiálu příslušníků výsadku 
do přepravníků. Úkol byl pro hudbu 
jednoduchý a jasný, ale do jeho splnění 
nečekaně pro ně zasáhla jednotka značkařů 
bojové činnosti ředitelství cvičení. Ta zase 

měla za úkol napadat cvičící příslušníky 
praporu a bránit jim v bojové činnosti. K 
hudbě však tato značkovací činnost 
nepronikla a narušovala jejich činnost ve 
sběru padáků. Npor. Holoubek byl v 
domnění, že značkaři útočí na ně, a proto 
energicky zavelel k útoku. Útok byl tak 
přesvědčivý, že značkaři ukončili střelbu a 
svou bojovou činnost, z bojiště utekli a 
71 .pvpr  sp ln i l  úkol  bez  ohrožení  
„nepřítelem“!
To se však nelíbilo řídící službě armádního 
cvičení, především pak řídícímu taktického 
cvičení praporu, veliteli výsadkového vojska 
plk. Michalu Kričfalušimu a tak na závěr 
cvičení ocenil „hrdinský čin“ hudby pomocí 
Kázeňského řádu.

kol. M. Opluštil

KVV poskytují a vyjádřit přesvědčení, že 
tomu bude stejně tak i v jubilejním roce 2012.
Je toho ještě hodně, co ve zprávě kolegy 
Starého zaznělo. Jak již bylo uvedeno, vše o 
jednotlivých akcích se objevilo ve 
Zpravodaji, nebo na webových stránkách 
našeho klubu, tak již jen několik vět k roku 
2012. V roce 2012 bude několik významných 
výročí. V době 11.-13.července budou 
slovenští kolegové organizovat v Žilině 
SETKÁNÍ 2012. Toto Setkání bude 
sdružovat čtyři významná výročí – jednak 
tomu bude 100 let, co se narodil Jozef Gabčík, 
připomeneme si 70-té výročí Anthropoidu, 
65. výročí vzniku výsadkového vojska a 55-té 

výročí založení speciálních jednotek. Více 
informací bude v samostatném článku k 
tomuto Setkání. Ještě pár slov ke Zpravodaji, 
který má za sebou již 20 let života a vyšel již 
54x. Armádní složka v Olomouci, která nám 
Zpravodaj tiskla, do čísla 53, od čísla 54 jsme 
již museli hledat možnost tiknout Zpravodaj v 
civilních tiskárnách. Samozřejmě je to 
finančně náročnější, uvidíme, jak se situace 
bude dále vyvíjet. Na každém Výročním 
shromáždění i na poradě se zástupci 
jednotlivých klubů se snažíme o to, abychom 
vás přiměli k větší aktivitě, pokud se týká 
zasílání příspěvků, což se nám ale moc 
nedaří. Kvalita každého čísla záleží na kvalitě 

a množství příspěvků.
Na závěr zprávy kol. Starý řekl: „Jistě jste si 
všimli, že na kandidátce pro volbu členů 
výboru našeho klubu, již není mé jméno. Po 
více jak čtrnácti letech členství ve výboru a z 
toho po sedmi letech ve funkci předsedy, jsem 
dospěl závěru, že je na čase rezignovat a dát 
možnost mladším a progresivnějším 
kolegům, kteří jsou schopni dát jak práci ve 
výboru, tak i práci ve prospěch členů klubu 
jiný směr a poskytnout jiné možnosti.“
Poznámka redakční rady: spolu s kolegou 
Starým se členství ve výboru klubu vzdal i 
kolega Rudolf Zapletal. 

Dne 28.1.2012 proběhl na hřbitově v Brně – 
Líšni vzpomínkový akt na pplk. Josefa 
Otisku, (nar.30.1.1911, zemř.10.1.1986), 
který organizovalo Krajské vojenské 
velitelství Ostrava spolu s jeho rotou 

aktivních záloh, které nese jméno 
pplk.Otiska. Pietní akt byl zahájen v 10 hod. 
nástupem roty AZ, hostů, mezi nimiž byl 
brig.gen. Kovanda, PhDr. pplk. Stehlík, 
ředitel KVV Ostrava plk. Ing. Hrabec, syn 
Otisk s rodinou a jeho sestra Bluntajerová, 
zástupci Skauta, Junáka, výsadkoví veteráni 
našeho klubu a klubu z J.Hradce a další. 
Důstojnost aktu byla zahájena trubačem a 
státní hymnou, hrané vojenskými hudebníky. 
Proslovy o životě a činnosti pplk. Otiska, 
zádušní mše za padlé, kterou provedl kaplan 
Společných sil mjr. Mgr. Kníchal, křest 
publikace o životě pplk. Otiska provedl 
kaplan spolu s gen. Kovandou a por. 
Vaňourkem, poté předání těchto publikací 
rodině Otiskových, předání pamětních 
odznaků pěší roty AZ synovi a dceři pplk. 
Otiska, řediteli KVV Ostrava, gen. 
Kovandovi a dalším. Na závěr byla troubená 
večerka.
P p l k .  O t i s k  b y l  p r v o r e p u b l i k o v ý  
profesionální voják, narozený v Brně –Lišni v 
roce 1939 odešel přes Maďarsko,Jugoslávii 
do Francie, kde bojoval proti okupantům a po 

pádu Francie se dostal do Anglie, kde prošel 
výcvikem Komando, výsadkovým výcvikem 
a byl vybrán pro zvláštní úkoly a jako velitel 
para skupiny WOLFRAM byl v 14.9.1944 
vysazen do Beskyd, kde 6 členná skupina 
operovala až do konce války. Josef Otisk po 2. 
světové válce pokračoval jako profesionální 
voják u tankové jednotky a v roce 1948 byl 
propuštěn z armády v hodnosti majora. 
Zemřel v roce 1986 a je pochován v rodinné 
hrobce na hřbitově v Brně-Líšni.

 kol. Jaroslav Foršt

Výroční schůze KVV Brno 
proběhla 6. prosince na klubu Univerzity 
obrany. Nejprve jsme uctili památku našich 
nedávno zesnulých kolegů, kamarádů a přátel 
Jana Tomčíka, Milana Šedivého a Milana 
Terema minutou ticha. Hostem byl kol. 
Mucha z prostějovského KVV. Ve zprávě o 

činnosti, kterou přednesl předseda klubu 
Jarda Foršt, jsme zhodnotili činnost našeho 
klubu v roce 2011, která byla dostatečně 
bohatá na akce v rámci dalších klubů a čsl. 
obce legionářské. Pozitivním bylo to, že se 
nám podařilo dát do výroby odznak našeho 
klubu, jak klopový, tak na našití a máme 
zhotovený návrh klubové vlajky, jejíž 
konečnou podobu jsme odsouhlasili a kterou 
navrhl člen našeho klubu Čestmír Franěk. 

VÝROČNÍ SCHŮZE KVV 
BRNO

ZE ŽIVOTA KLUBŮ :
VZPOMÍNKOVÝ AKT NA 
PPLK. JOSEFA OTISKA

HUDBA 22. vb V BOJI
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JAROSLAV KLEMEŠ
90 LET

posledních žijících parašutistů operace 
PLATINUM-PEWTER, kteří byli vysazeni v 
Protektorátu. Právě v Chrudimi mají své sídlo 
následovníci československých parašutistů z 
druhé světové války. V Chrudimi působí 43. 
výsadkový mechanizovaný prapor. Dík za 
uspořádání oslavy patří plk. Ing. Miroslavu 
HLAVÁČKOVI, veliteli 4. brigády a veliteli 
Chrudimského praporu pplk. Ing. Ladislavu 
ŠVEJDOVI a starostovi města Chrudimi 

Významné výročí brigádního 
generála v.v. Jaroslava KLEMEŠE, které 
oslavil dne 31. ledna 2012 před nastoupenou 
jednotkou na letišti v Chrudimi, za účasti  
MO Alexandra VONDRY a současných 
nejvyšších armádních činitelů, své 
devadesáté narozeniny. Jde o jednoho z 

panu Mgr. Petru ŘEZNÍČKOVI. Ministr 
obrany předal jmenovanému „ Čestný odznak 
AČR  Za zásluhy I. stupně“. Město Chrudim 
předalo oslavenci symbolický klíč od města 
Chrudimi, jako symbol Čestného občanství. 
Do dalších let přejeme panu brigádnímu 
generálu v.v. Jaroslavu KLEMEŠOVI pevné 
výsadkové zdraví a modré nebe nad hlavou. 
Členové KVV Chrudim.

                  kol. S.Rychlý a O.Hájek.

ZLÍNŠTÍ SLAVNOSTNĚ 
ZAKONČILI ROK 2011

Účast byla již tradičně vysoká. S 
radostí jsme přivítali kolegy z Prostějova, 
Holešova, Prahy, Chrudimi, Liberce, Žiliny a 
Bratislavy. Zprávu o činnosti klubu za rok 
2011, přednesl předseda klubu, kolega Franta 
Pospíšek. Ve zprávě ocenil dobrou spolupráci 
s Krajským úřadem Zlín, městskými a 
obecními úřady i policií ČR. Následovalo 
ocenění a vyznamenání členů za práci pro 
klub. V diskuzi jsme si se zájmem vyslechli 

Tak jako v letech předcházejících i 
v roce 2011 se uskutečnila slavnostní výroční 
schůze Klubu výsadkových veteránů Zlín. 
Tentokrát se konala již v měsíci listopadu, 
který je klimaticky příznivější než prosinec a 
zaručuje lepší dostupnost pro naše členy, 
kolegy ze sesterských klubů a hosty.

zdravice a postřehy hostů a kolegů z České i 
Slovenské republiky. Po pracovní části 
schůze následovala večeře, hudba, tanec, 
tombola a volná zábava.  

Sálu slavnostně vévodil padák a 
rozvinutá zástava klubu. Dík patří všem 
členům a příznivcům, kteří se na organizaci 
schůze podíleli. 

Ing.Jaroslav Krystýn

VÝROČKA V LIBERCI obdrželo medaile KVV za aktivní práci a 
věrnost své voj odbornosti. Členové klubu 
předali věcný dar a dlouhotrvajícím 
potleskem ocenili práci kol. J. Starého v 
souvislosti s ukončením výkonu funkce 
prezidenta KVV. Hlavními úkoly v roce 2012 
bude organizace 15. setkání výs. veteránů ve 
St. Splavech, vytvoření podmínek pro max. 
účast členů na setkání v Žilině a v Praze. 

kol. J.Chromek

Uplynulý rok 2011 byl hodnocen 
jako mimořádně úspěšný. S velmi dobrou 
kvalitou byla zajištěna organizace obou akcí, 
které svým rozsahem přesáhly rámec klubu - 
14.setkání veteránů ve St. Splavech a branný 
závod Memoriály 2011. Splněny byly 
všechny ostatní plánované akce. Vystavená 
dokumentace z činnosti klubu svědčí o 
velkém zájmu členů o klubový život. 
Dokladem je i vysoká účast na výročce - 86%. 
Na s lavnostním shromáždění  byla  
dekorována klubová zástava stuhami s nápisy 
výs. součástí z nichž se členové klubu 
presentují. Byla oceněna spolupráce s voj. 
partnery – 31.brrchbo a Duklou. 9 členů 

a výs. veteránů KVV ČR a SR se uskuteční ve 
dnech 7.-9.9.2012. Hlavním mottem setkání 
je připomínka 65. výročí vzniku první 
poválečné výs. jednotky čs.armády. 
Slavnostní akt připomínající tuto událost se 
uskuteční v sobotu 8.9. dopoledne na náměstí 
v Zákupech. Vedle KVV Liberec se na jeho 
organizaci bude podílet i městský úřad v 
Zákupech. Oslava bude součástí tradičních 
Zákupských slavností, proto i netradiční 
termín setkání. 

Pozvánky všem KVV ČR a SR a 
evidovaným jednotlivcům budou zaslány v 
měsíci květnu. Těšíme se na Vaši účast. Bližší 
informace budou podány i na setkání v Žilině. 

kol. J.Stahl

15. SETKÁNÍ
STARÉ SPLAVY

Jubilejní 15. setkání bývalých 
příslušníků Pěšího praporu 71 čs. parašutistů 

Nyní jen sehnat finanční částku na její 
výrobu. V další části jsme ocenili našeho 
člena Františka Antla k jeho 70. tinám, který 
obdržel medaili KVV Prostějov „Za 
zásluhy“, za aktivní činnost při rozvoji 
československého a českého parašutismu, 
kdy byl jako trenér našich sportovců a za svoji 
50 - tiletou aktivní činnost provedl více jak 2 

tisíce seskoků padákem a jako aktivní pilot- 
vysazovač na letounu AN-2 nalétal víc jak 
1500 letových hodin se sportovními 
parašutisty.

V roce 2012 bude pro nás hlavní 
cílem zúčastnit se oslav 70. výročí úmrtí Jana 
Kubiše v obci Dolní Vilémovice, a memoriálu 
výsadkových veteránů a memoriálu Štefana 

Baniče v Žilině, kde současně 
proběhnou oslavy 65. výročí vzniku 
výsadkového vojska, 70. výročí paraskupiny 
Anthropoid. Rovněž tak 15. setkání 
„starých“veteránů ve Starých Splavech bude 
velmi významné.      

kol. Jaroslav Foršt

VÝROČNÍ SCHŮZE 
KVV CHRUDIM

který přivítal hosty a přítomné kolegy. 
Předseda klubu Vladislav Musílek ve svém 
vystoupení zhodnotil činnost klubu od 
poslední Výroční schůze. Kladně byly 
hodnoceny akce, kterých se klub zúčastnil na 
veřejnosti, celkem jich proběhlo 33. Účast na 
pietních akcích PLATINUM a CALCIUM, 
BARIUM v obci Ořechově, v Praze a v 
Ležákách, položení květin k pomníku 
zahynulých výsadkářů v kasárnách 43.vpr. v 

Výroční schůze se konala dne 7. prosince 
2011 v klubovně na letišti za účasti 24 členů a 
9 hostů z jednotlivých KVV Jindřichova 
Hradce, Hradce Králové, Liberce, Prostějova 
a z Aeroklubu Chrudim. Řízením výroční 
schůze byl pověřen kolega Standa Rychlý, 
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Brůna, Pavel Mudroch, Miloš Prášil, Michal 
Jandzdík, Ladislav Hubinka a Václav Šiška. 
Po skončení programu následovala volná 
zábava. 
Po úmrtí předsedy KVV Vladislava Musílka 
se na členské schůzi v únoru 2012 stal 
předsedou KVV Chrudim

kol. Jaromír Čermák,                                     
kol. S.Rychlý, kol. Hájek

volba výboru KVV. Předsedou klubu byl 
zvolen Vladislav Musílek, dalšími členy byli 
zvoleni: Stanislav Rychlý, Josef Čáslavka, 
František Mrkvička, Pavel Mudroch, Jiří 
Brůna, Ota Florián a Ladislav Hubinka. Byl 
schválen plán činnosti KVV Chrudim při 
výsadkovém praporu na rok 2012. V závěru 
výročního jednání byli oceněni za aktivní 
práci pro klub tito kolegové: Pavel Sobotka, 
František Mrkvička, Josef Čáslavka, Jiří 

Chrudimi. Položení kytice k pomníku 
ukončení II. světové války. Velmi kladně byly 
zhodnoceny akce při oslavách Dne dětí a při 
oslavě dne vzniku ČSR položení kytice u 
příležitosti Dne veteránů. V diskusních 
příspěvcích členové KVV zhodnotili 
jednotlivé akce, kterých se účastnili. Kolega 
Standa rychlý seznámil členy s návrhem 
změny „Stanov klubu“, jejichž původní znění 
bylo zastaralé. Dalším bodem byla provedena 

VÝROČNÍ SETKÁNÍ 
KVV HOLEŠOV

útvaru a zásluhy pro rozvoj klubové činnosti 
odměnil výbor zasloužilé členy medailí 
klubu. Ve své činnosti pro další období 
připravují další střeleckou soutěž, účast na 
setkání na Slovensku 2012, účast na pietních 
akcích s péčí o pietní místa a další akce 
ostatních klubů. Za tuto práci je možné 
Holešovákům jen poděkovat a popřát jim 
hodně úspěchů ve společné práci pro 
upevnění tradic výsadkového vojska

                                                                                                        
kol. František Lejsek

rodin. Celá akce se setkala s velmi kladným 
hodnocením účastníků i veřejnosti.
Další akcí, která se dotýká i ostatních klubů, 
je uspořádání střelecké soutěže na policejní 
střelnici Dobrotice. Rovněž i zde je možno 
říci, že se tohoto úkolu zhostili velmi dobře. 
Účast na pietních akcích spojených s 
osvobozeneckým bojem proti fašismu a 
zachování tradic výsadkových jednotek jen 
potvrzuje dobrou práci členů celého výboru a 
předsedy kolegy Hrice. Za podíl na splnění 
úkolů, dlouhodobou činnost ve prospěch 

Holešovští hodnotili a bylo co. Na svém 
výročním setkání, které se konalo 9.12.2011 
za účasti 49 členů a 9 hostů z Prostějova, 
Zlína a Bratislavy. Zhodnotili svoji práci za 
minulé období. Nejdůležitější akce, která 
ovlivnila celoroční činnost, bylo setkání 
příslušníků útvaru dne 27.srpna 2011 na 
nástupišti v holešovických kasárnách. Zde se 
potkalo kolem 600 příslušníků útvaru a jejich 

OPUSTILI NAŠE ŘADY : POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S 
PLK. ING. JAROSLAVEM JANKŮ .

výsadkového pluku ZU, a praporem klubu. 
Jeho dva členové stáli s vojáky čestnou stráž u 
jeho rakve. Uctít památku Jaroslava přijela 
delegace z KVVV Praha kolega Dufek a 
Hanák, delegace z KVV Tábor včele s kolegy 
Kvasničkou, Opluštilem. 
Poklonit se mu přišli všichni členové Klubu 
výsadkových veteránů Písek, mnozí ve 
stejnokrojích, všichni v červených baretech. 
Na závěr posledního rozloučení s plk. 
Jaroslavem Janků zazněli salvy čestné čety 
vojáků ze Strakonic.
V něm odešel důstojník, který patřil k 
legendárním organizátorům a velitelům 
jednotek hloubkového průzkumu. Všichni, 
kteří se s ním setkali, budou jeho památku 
ctít, budou na něho vzpomínat jako na vysoce 
kvalifikovaného důstojníka, průzkumníka, 
lidsky přátelského, vstřícného a upřímného 
člověka.

Čest jeho památce.
                                     Eduard Vanderka                                                          

                    Jaroslav Janků nás opustil dne 6. 
prosince 2011 ve věku nedožitých 79 let. 
Zakladatel a dlouholetý předseda Klubu 
výsadkových veteránů Písek. 
Dlouhou dobu statečně, s výsadkovou 
úporností bojoval se zákeřnou, těžkou a 
nevyléčitelnou nemocí. Kolegu Jaroslava 
Janků jsme navštěvovali samostatně a celý 
klub ho navštívil v měsíci září u příležitosti 
jeho ocenění a udělení zlaté pamětní medaile 
KVV Písek.
Toto ocenění bylo uděleno u příležitosti 20. 
výročí založení klubu, na němž se podílel. 
Jaros lav  Janků pat ř í  bezesporu  k  
zakladatelům průzkumných jednotek a 
jednotek zvláštního určení. Jejich veteráni 
přišli uctít jeho památku na posledním 
rozloučení. Pohřbu se zúčastnila delegace 
KVV Holešov s replikou bojové zástavy 7. 

postihla ztráta. Odešel další z respektovaných 
důstojníků štábu 7. výsadkového pluku ZU 
plk. v.v. Ing. Jaroslav Janků. Jeho jméno je 
spojeno s představou rovného, náročného a 
vojenského řemesla znalého důstojníka. 
Stojíme mu my, příslušníci pluku, čestnou 
stráž se ZÁSTAVOU a pamětní medailí 
Klubu výsadkových veteránů Holešov 1957 – 
1969 s číslem 006. Čest památce člověku a 
jeho řemeslu ZPRAVODAJCE.

KVV Holešov 

mluvil jsem s ním v říjnu, držel se. Po 
odborné výsadkové přípravě a seskocích nás 
řídil od roku 1969 a já jsem s ním 
spolupracoval do roku 1983. Pod jeho 
velením jsme v Chrudimi za ta léta na 
soustředěních rot hloubkového průzkumu, 
provedli tisíce seskoků padákem. Dík jeho 
profesionální vstřícnosti, jsem jako 
profesionální voják, dosáhl výsadkové třídy 
MISTR. Byl přímý, férový, kamarádský a je 
nás víc, které ovlivnil svým modelářským 
koníčkem.  
Na takového člověka se nedá zapomenout. 
Navždy zůstane v naších myslích. 

Děkuji všem kamarádům výsadkovým 
veteránům, kteří uctili památku Jaroslava 
Janků svými vzpomínkami.
                                                             
Předseda KVV Písek Pavel Valenta

Ještě neoschla slza euforie nad rozevlátou 
zástavou NÁSTUPU 27.8.2011 a již pluk 

Vážení přátelé, kolegové,

dovolte mi vyslovit vřelý dík za rodinu i klub 
výsadkových veteránů Písek, 
za krásná slova při kondolenci a milé 
vzpomínky na našeho kolegu Jaroslava 
Janků. Jsem rád, že v povědomí mnohých, 
zůstane takový, jak jsme jej znali my.
Z mnohých dopisů uvedu vzpomínky B. 
Soboty. V roce 1958, kdy jsem jako voják 
základní služby nastoupil k 22. výsadkové 
průzkumné rotě ZU do Prešova, byl pan 
Janků zástupcem velitele roty, posléze pak 
velitelem 1. vpzr. To v roce 1959, kdy vznikl 
prapor. Pocházel z Brna a já z Prostějova, tak 
jsme v dalekém Prešově měli k sobě blízko. 
Naposledy jsme se viděli na setkání 
příslušníků útvaru 7374 v Praze v roce 2007. 
Dále chci uvést vzpomínku Jaroslava Foršta, 
předsedy Klubu výsadkových veteránů Brno. 
Cituji:  Dovolte, abychom vyjádřili soustrast 
a lítost nad odchodem Jaroslava Janků. Já 
sám jsem s ním byl neustále v kontaktu, 
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TENTOKRÁT SE TOMU 
ŘÍKALO ŠTURMOVŠTINA

Ve vzpomenuté době pro mne osobně 
mobilizační pracovna získala zvláštní půvab. 
Studoval jsem při zaměstnání. Protože se 
nejednalo o vojenskou školu, neměl jsem 
nárok na studijní volno. Když se přiblížil 
poslední červnový termín zkoušek, v 
zoufalství jsem si vzpomněl na snad jediné 
klidné místo – mobárnu. Vondra mě přivítal s 
otevřenou náručí s uznáním, že se přece jen 
vyskytl pracovník, který i v této době 
vyslechl jeho výzvy. „Dáš si kafe nebo něco 
silnějšího?“ Víme, že trezory obsahovaly 
různé tajnosti. Přál jsem si jen svou složku 
jako alibi, a potom klid i od mobáka. Obého se 
mi opakovaně dostalo.
Dodnes těžce nesu svou nevděčnost. Za svůj 
prvý akademický titul jsem \Jardovi Vondrovi 
nepoděkoval.
kol. Ladislav Sadílek

mříže, dostav se za moje mříže“ – to vše s 
minimálním naším ohlasem.
Zpravidla v říjnu se dostavila na brigádu 
tématická kontrola. Tentokrát ona zachrastila 
okovy samotnému veliteli brigády, který do té 
doby byl nám vzorem v podceňování 
průběžných mobilizačních prací. Nastává 
zásadní obrat. Zpracován plán opatření. 
Mobilizační pracoviště se rozšířilo, zavedena 
nepřetržitá služba. Podle rozvrhu, já 
například, dostal přístup k pracovní mapě v 
sobotu od dvou do čtyř. Tomuto pracovnímu 
stylu se říkalo šturmovština.
Upřesněný mobilizační plán byl na poslední 
chvíli úspěšně dokončen a poté schválen. Za 
vězeňské mříže se ani tentokrát nikdo 
nedostal. Uvedeným pracovním stylem práce 
ve větším, či menším rozsahu, prošli nejen 
štábní pracovníci, ale i velitelé, a s nimi se 
svezli vlastně všichni.

My pod Mansfeldem jsme plnili společné 
nejbližší úkoly na cvičištích, doskočištích, 
střelnicích,…… Ovšem ten další úkol, v 
desátém dnu války se nacházel až na řece 
Rýnu. A k tomu nás směřovali ti nahoře se 
širším rozhledem, ti co zpracovávali 
mobilizační plány. Úkolem nás dole bylo tyto 
plány rozpracovat a udržovat živé. To 
vyžadovalo občas opustit cvičiště a nechat se 
zavřít na mobilizační pracovnu. Tam kraloval 
„mobák“ – v době mého působení svědomitý 
štábní pracovník Jaroslav Vondra.
Když naopak on také zavítal na bahniště plnit 
svou seskokovou normu, obešel vybrané 
funkcionáře s výzvou: „Pozdravuje tě 
mobárna“ a později „Nechceš-li se dostat za 

TRÉNINKOVÝ SESKOK 
DO VODY

se dostal do kotrmelce. Padák otevřel v 
nejkritičtějším bodě a stalo se to, co se v 
daném případě nejčastěji stává. Stabilizační 
padáček se mu zachytil na patě bot a padák ne 
a ne se otevřít. Jarda se horečně snažil 
odstranit překážku, ale nedařilo se mu to. 
Rychlost volného pádu se ustavičně 
zvyšovala, výšky rapidně ubývalo. Je 
východisko z této situace?
Je! Jednoduché. Otevřít záložní padák. Když 
Jarda viděl, že se mu nepodaří setřást z nohy 
výtažný padáček, sáhl na uvolňovač 
záložního padáku a otevřel ho. Co na to 
řeknou Jardovy nohy? Jen teď jsme si 
uvědomili, v jakém nebezpečí Jarda vlastně 
je. Bylo to z rána, země byla ještě zmrzlá. A 
on visí mezi mraky a zemí na záložním 
padáku podstatně menším, jak je hlavní a tím 
rychleji klesá k zemi. Vydrží to Jardovy 
nohy? Asi šest nás běželo k předpokládanému 
místu přistání. Přišli jsme k němu, právě když 
se sbíral ze země a poplácával si po obou 
nohách. „Vydržely! A měl jsem tolik strachu. 
Celkem zbytečně. No ne?“ A byl to vlastně 
šťastný závěr nešťastného tréninkového 
seskoku do vody – na oranici.
A kdo to byl Jehlička? Vícenásobný mistr 
světa, vícenásobný rekordman v seskoku 
padákem, první československý parašutista, 
který překročil naskákaných 10 000 seskoků, 
jeden z úspěšných trenérů družstva Dukly 
Prostějov, reprezentant ČSR, atd. atd.
Zpracoval jsem ze vzpomínek Jaroslava 
Jehličky a z materiálů Štefana Uhra „Lidé v 
oblacích.“                                 kol. E. Tencer

Varech se setkali všichni krajští náčelníci para 
z ČSR a byl přítomen i sportovní parašutista, 
instruktor a novinář Štefan Uher. Byl to 
měsíční kurz, pod vedením mistra sportu 
Dimitrije Žornika ze SSSR. „Žorník nás 
důkladně a promyšleně seznamoval s 
boha tými  zkušenos tmi  sově tských  
parašutistů z řízení padáků na cíl a ovládání 
těla po dobu volného pádu.“ Vzpomíná ve své 
práci „Lidé v oblacích“ Štefan Uher. Po 
teoretickém výkladu následovala praxe. 
Každý seskok Žornik podrobně rozebral. 
Společně s kolektivem ukazoval na dobré i 
slabší stránky řízení padáku na cíl a nebo 
řízení těla ve volném pádu.
Jednou, bylo to na tomto kurzu, se na seskok 
připravoval Jarda Jehlička. Jarda je mezi 
parašutisty známý svou mlčenlivostí. Dostat 
z něho několik vět, například pro novináře, to 
je doopravdy umění. Před tímto seskokem 
mlčel stejně tak, jak před reportérem. 
Soustředěně zabalil padák a čekal na letadlo, 
ze kterého měl skákat. „Jen aby mi nohy 
vydrželi“, řekl mi před nastoupením do 
letadla. Zůstal jsem překvapeně stát. Jarda a 
nohy? Vždyť je to chlap jak hora. Má za sebou 
několik desítek ošemetných seskoků a 
najednou aby mi nohy vydržely!!! Co má 
Jarda s nohami, ptám se Hoťka. „Ty nevíš? 
Před čtyřmi měsíci je měl obě zlomené.“ A 
doprčic!! A s tím jde do letadla? „Vždyť vidíš. 
Do kdy má ještě čekat?“ Mlčel jsem a 
pozoroval jeho letadlo. Naletělo nad letiště, 
pilot ubral plyn. Jarda vylezl na stupačku, a i 
když  se snažil, přece jen po výskoku z letadla 

I tak by se dal pojmenovat nácvik seskoku do 
vody. Byla to jedna z povinných úloh ještě 
před skutečným seskokem do vody. Tento 
tréninkový se odlišoval v tom, že všechny 
potřebné úkony dělal parašutista tak, jako by 
měl před sebou vodu, do které po výskoku z 
letadla bude přistávat. Rozdíl byl jen v tom, 
že při tréninkovém seskoku přistával na zem a 
ne do vody. Nácvik se trénoval z cvičných 
důvodů, aby si skákající co nejvíce 
zautomatizoval povinné úkony a nic při tom 
nevynechal.
Na takovýto seskok se ve svých začátcích 
připravoval i Jarda Jehlička. O své přípravě 
řekl: „Jsem blázen. Trénoval jsem jen seskok 
do vody nad oranicí. Tehdy šlo o to, odepnout 
upínací popruhy na padákové vestě v průběhu 
letu na padáku a potom v ní sedět a přidržovat 
se rukami, aby nevypadl. Před přistáním se z 
ní vysléci a zůstat viset na rukách. Těsně před 
tím, jak se parašutista dotkne vody, se pustit 
asi dva metry nad hladinou. Ale jak 
odhadnout ty dva metry, když se leskne 
hladina vody? Rozhodl jsem se, že hned 
napoprvé to musí být perfektní a až na zem se 
rozhodně vesty držet nebudu. Pustil jsem se 
popruhů asi v 15 metrech a byly z toho tříštivé 
zlomeniny obou nohou. Lékaři signalizovali, 
že už jsem doskákal a že budu kulhat.“ A jak 
nakonec zlomené nohy skončili?
Psal se rok 1954. Na letišti v Karlových 

PROGRAM „SETKÁNÍ VETERÁNŮ VÝSADKOVÉHO VOJSKA SR A ČR“  
VE DNECH 11.7. - 13.7.2012 V ŽILINĚ.
Název setkání:
65. výročí vzniku výsadkových 
jednotek ČSR, 
100. výročí narození a 70. výročí úmrtí 
plk. in memoriam Jozefa Gabčíka
Program setkání:
11.7.2012 
- do 17.00 hod. - ukončení prezentace 
účastníků, večeře a ubytování
- 19.00 hod. - návštěva zástupců Klubů u 
primátora města, ostatní účastníci prohlídka 
Žiliny

ohni, lidová hudba, opékání špekáčků a 
slaniny
- 22.00 - 23.00 hod. - návrat do Žiliny na 
ubytování
13.7.2012
-  9.00 - 12.00 - slavnostní zasedání 
veteránů výsadkového vojska
- 13.00 - 15.00 - slavnostní oběd a závěr 
setkání
- 15.00 hod. - odjezd účastníků setkání 
domů
V rámci „Setkání“ budou účastníkům 
odevzdány upomínkové předměty.

12.7.2012 
- 7.00 - 8.00 - snídaně účastníků
- 9.00 - 13.00 - slavnostní nástup, vojenská 
přehlídka, prezentace bojové zástavy a 
zástav SR a ČR. Pochod veteránů SR a ČR 
za prezentace zástav klubů. Ukázky 
bojových činností, prohlídka Síně tradic 
5. pluku speciálního určení.
- 13.00 - 14.00 - oběd účastníků
- 14.00 - 17.00 - Memoriál zakladatelů 
výsadkových vojsk a Štefana Baniče 
- 17.00 - 19.00 - návštěva Čičman a Rajecké 
Lesné, společenský večer při táborovém 
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Ve věku nedožitých 82 let zemřel dne 
28.11.2011 pplk.v.v. Jiří First – výsadkář z 
Luštěnic. Rozloučení za vojenských poct 
proběhlo v Liberci.
Dne 25.12.2011 zemřel ve věku 84 let 
dlouholetý člen KVV Zlín

OPUSTILI NAŠE ŘADY

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

Kontaktní adresy:
Ing. Jindřich ČTVERÁK – předseda

B.Šmerala 15, 79601 Prostějov, tel. 737 623 540
email – jindra.ctverak@seznam.cz

František LEJSEK – místopředseda
Šárka 34, 79601, tel. 728 547 426

předseda redakční rady
email – fr.lejsek@seznam.cz

Mgr.Michal MUCHA – člen výboru a
redakční rady

J.Zrzavého 8, 79601 Prostějov
email – musak68@gmail.com
Účet 188 989 286, kód 0300

Uzávěrka Zpravodaje č. 56 je 3. května 2012

Účastnický poplatek (2x snídaně, 2x oběd, 2x 
večeře, 2x ubytování) ve výši 30 euro. 
Účastnický poplatek je nutné uhradit do 
20.5.2012. Jakým způsobem se tato částka 
bude platit, prostějovští členové se dozví 

dle vlastní úvahy, klubový oděv dle Stanov 
jednotlivých klubů, jednotná ústroj není 
určena
Důvod konání:
- Setkání je volným pokračováním 
NÁSTUPu 7.vp ZU pro ročníky výše 
uvedené tak, aby byl dostatek času ke 
vzpomínkám a kontaktům kamarádů, kteří 
společně sloužili. Stejné nebo podobné 
setkání se bude konat v roce 2013 pro 
příslušníky, kteří sloužili od roku 1965 do 
roku 1969
Upozornění:
- ledujte prosím pravidelně portál KVV 
Holešov. Najdete jej nejlépe tak, že si 
rozkliknete Holešovsko, na levé straně 
zájmové organizace, zájmové spolky a klub 
výsadkových veteránů. Tato akce tam bude 
zveřejněna i s podrobnostmi komu, kdy a jak 
se přihlásit k zajištění ubytování.

KVV Holešov

prostřednictvím svých důvěrníků.
Výbor KVV Prostějov bude organizovat na 
Setkání v Žilině zájezd autobusem z 
Prostějova. 
Zájemci z KVV Prostějov  se mohou hlásit do 

27.4.2012 kolegovi O.Hájkovi, Bulharská 
30, nebo Lidická 35,  Prostějov, nebo mobil 
723241432 nebo na e-mail  hajek-
otakar@seznam.cz.  Případný příspěvek na 
dopravu bude upřesněn.         KVV Prostějov

HOLEŠOVÁCI VYHLAŠUJÍ 
DALŠÍ NÁSTUP
Předseda KVV Holešov svolává na základě 
ročního plánu činnosti klubu na den 8. září 
2012 do posádkového města Holešov 
příslušníky 22. výsadkové roty ZU Sabinov, 
22. výsadkového praporu „Z Přerova do 
Holešova“ a příslušníky VÚ 7374 Holešov, 
kteří sloužili v letech 1960 - 1964. Současně 
zve k účasti na setkání vojáky z povolání.
Nástup dne 8. Září 2012 v zasedací místnosti 
Internátu Vyšší a Střední policejní školy 
Holešov (supermarket Lídl - dříve stará 
benzínová pumpa) ve 13,00 hodin. Prezence 
účastníků začíná v 11,30 hodin.
Program:
- výsadkové moravské přivítání
- krátký projev předsedy KVV Holešov a 

některých hostů
- rozkaz předsedy klubu a předání pamětních 
medailí osobám a osobnostem navržených 
KVV, AČR nebo hejtmanem Zlínského kraje
- promítnutí části záznamů z nástupu 
27.8.2011
- zkazky „starých zbrojnošů,“ volná zábava v 
oblíbených restauracích
Zajištění akce:
- ubytování od pátku odpoledne v 
ubytovacích kapacitách v Holešově
- malé občerstvení v rámci oficiálního 
zahájení
- propagační materiály (uvítáme doplnění 
naší fotogalerie Vašimi materiály!!)
- náklady si hradí účastníci z vlastních 
prostředků
Ústroj:
- vhodné je tričko s potiskem NÁSTUPu 
2011, výsadkový baret, případně stejnokroj 

PAMĚTNÍ MEDAILE KVV 
HOLEŠOV
KVV Holešov vydal rozkazem předsedy 
klubu Pamětní medaili. Stalo se na základě 
NÁSTUPU veteránů 7. výsadkového pluku 
zvláštního určení dne 27.8.2011.

Medaile má ohraničenou sérii rozdělenou do 
tří skupin. Skupina 01-100 je určena výlučně 
pro příslušníky zpravodajských vojsk, kteří 
sloužili v letech 1957 – 1969 u útvaru VÚ 
7374, včetně občanských zaměstnanců. 
Druhá skupina od 101 bude udělována 
posádkovým městům a osobnostem, výrazně 
zapsaným do historie výsadkových vojsk a 
osobám, které se zasloužily o pokračování a 
udržení tradice těchto vojsk. Několik kusů je 
určeno pro sběratele, lze očekávat, že budou 
mít mimořádnou mezinárodní sběratelskou 
hodnotu.
Medaile je zhotovena z bronzu. Na její lícové 
straně je symbol padáku s nápisem 
VETERÁN. Číslice 1957 znamená založení 
VÚ 7374 a číslo 1969 ukončení činnosti 
útvaru. Posádková města Sabinov, Prešov a 
Holešov jsou místy posádek. Rubová strana 
má označení Klubu výsadkových veteránů 
Holešov se zankem posledního posádkového 
města. Medaile jsou číslovány, opatřeny 
barevnou stužkou. Jarní světle zelená značí 
symbol nastupující barvy průzkumu; 
trikolora zleva doprava a zprava doleva je v 
barvách státních znaků České a Slovenské 
republiky.
Na udělení medaile není právní nárok. O 
udělení medaile rozhoduje na základě návrhu 
některého z Klubů výsadkových veteránů 
České a Slovenské republiky výbor KVV 
Holešov; návrh může podat podat i AČR nebo 
hejtman Zlínského kraje. Medaili je možno 
odejmout rozhodnutím Klubu VV Holešov za 
zvláště zavrženíhodné činy trestané platným 
zákonem.
V prvním čtení ROZKAZu byla medaile č. 
001, 002 udělena In memoriam velitelům 
pluku plk. v.v. Ing. Miroslavu Šedinovi, plk. 

v.v. Vladimíru Košanovi. Medaili č. 003 
obdržel plk. v.v. Ing. Jiří Dufek, m.j. i 
důstojníci plk. v.v. Anton Múdry, pplk. v.v. 
Josef Bodnárik a zakladatel KVV Holešov 
pplk. v.v. Mgr. Jaroslav Bílek. Také 
posádkové město Holešov..
Medaile bude udělována postupně dalším 
posádkovým městům, příslušníkům pluku a 
významným osobnostem.
Návrhy na udělení Pamětní medaile z Klubů 
VV České a Slovenské republiky adresujte 
přímo na předsedu KVV Holešov kol. 
Dušana Hrice (kontakt viz stránky KVV 
Holešov). Sběratelské dotazy výlučně na 
tiskového mluvčího KVV Holešov kol. Pavla 
Chmelíka (email – pavelchmelik@atlas.cz) 
Návrh na udělení medaile musí obsahovat: 
jméno, příjmení, datum narození, poslední 
dosažená hodnost, dobu, kdy sloužil u útvaru 
VÚ 7374 a stručné zdůvodnění návrhu, 
datum projednání ve výboru nebo na členské 
schůzi. 

KVV Holešov

Dne 4. Ledna 2012 jsme se rozloučili v 
Obřadní síni v Chrudimi s předsedou KVV 
při 43.vpr. Vladislavem Musílkem.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

PŘIJETÍ U BRIG. GEN. 
MILANA KOVANDY

ocenění Pamětní medaili 1957 - 1969 
Sabinov, Přerov, Holešov č. 113. V následné 
krátké besedě se účastníci shodli na své 
hrdosti k červenému baretu.

KVV Holešov
Dne 23. ledna 2012 přijal brig. gen. Ing. 
Milan Kovanda delegaci Klubu výsadkových 

veteránů Holešov vedenou předsedou klubu 
kol. Dušanem Hricem. Jednání se zúčastnil i 
kolega František Lejsek – místopředseda 
KVV Prostějov. Pan generál přijal z rukou 
zástupců holešovických veteránů zasloužené 


