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Vzhledem k tomu, že ne všichni naši členové protože nevyšel včas Zpravodaj č.3, měli možnost zúčastnit se Výročního shromáždění KVV Prostějov 
2012, redakční rada se rozhodla, zařadit do tohoto výtisku Zpravodaje podstatnou část zprávy o činnosti, kterou přednesl kol. Jindra Čtverák.

VÝROČNÍ 
SHROMÁŽDĚNÍ KVV 
PROSTĚJOV 2012

Vážení hosté, kolegové z Klubů 
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 Fr.Chudý v úvodu přivítal 
naše významné hosty, kteří nás poctili svou 
přítomností. Každý z těchto hostů se svým 
způsobem podílí na tom, abychom mohli pro 
naše členy organizovat zájezdy, sportovní, 
kulturní a společenské akce. A nejen pro naše 
členy, ale i pro ostatní příslušníky  klubů 
České a Slovenské republiky, tak jak tomu 
bylo v měsíci květnu, kdy jsme uspořádali 
Memoriál plk. Františka Mansfelda ve 
střelbě, a v říjnu, kdy jsme upořádali již IV. 
ročník Sportovního setkání výsadkových 
veteránů a sportovních parašutistů.

Na našem shromáždění byly 
přítomny delegace třinácti klubů z ČR a 
delegace Předsednictva klubů vojenských 
výsadkářů SR a delegace KVV Bratislava, 
což svědčí o neformální kolegialitě a dobré 
spolupráci mezi našimi kluby, ale také o 
vzájemném přátelství, vztazích a tradicích, 
které v našich klubech nejen udržujeme, ale i 
propagujeme právě společnými akcemi, 
kterými naše pravidelná Setkání v České 
nebo Slovenské republice, Memoriály, různé 
společenské a sportovní akce jsou.

O tom, že na jak republikové, tak i 
regionální úrovni se dostáváme do širšího 
povědomí, svědčí i sledovanost našich 
webových stránek a periodik. Pravidelně v 
průměru 3-4 x v měsíci jsou o novinky 
aktualizovány naše webové stránky. 
Dokumentují nejen aktivní činnost našeho 
klubu, ale přispívají i k vyšší úrovni poznání a 
spolupráce s ostatními KVV. Na našich 
webových stránkách uveřejňujeme nejen náš 

časopis Zpravodaj, ale i občasník Padáček od 
KVVV Praha, Spravodajca od KVV Banská 
Bystrica a Červené barety od KVV 
Bratislava, dále informace a obrazový 
materiál z činnosti nejen našeho klubu, ale i 
dalších KVV. Každý klub se snaží zviditelnit 
a informovat nejen sv členy, ale i ostatní 
kluby o své činnosti v průběhu roku, jako 
např. KVVV Liberec svými Paralisty, ve 
kterých byly zaznamenány všechny akce 
roku 2012, kterých se členové klubu 
zúčastnili, nejen slovně, ale i obrazem.

Poděkování patří členům našeho 
klubu kol. Jaroslavu Ondrejčákovi, Michalu 
Muchovi, manželům Lejskovým, Vladovi 
Gajdošovi, Milanu Juříčkovi z KVVV Praha, 
kol. I. Bartošovi z KVV Banská Bystrica a L. 
Dubeňovi z KVV Bratislava za dodávaná 
periodika, nebo fotografie z činnosti klubů k 
uveřejnění na našich webových stránkách.

V dalším období chceme nadále 
věnovat pozornost aktuálnosti našich 
w e b o v ý c h  s t r á n e k ,  a b y  o d r á ž e l y  
společenský, kulturní a sportovní život našich 
členů a dále rozvíjely přátelství a spolupráci s 
ostatními kluby v České a Slovenské 
republice.

Náš klub měl letos již 22 let. Naše 
členská základna se postupně rozrůstá. K 
dnešnímu dni máme 159 platících členů v 
Prostějově a blízkém okolí a 49 členů mimo. 
Někteří z našich členů mají i dvojí členství, 
jedno u nás a druhé ve svém regionálním 
klubu, ale z patriotizmu k prostějovské 
posádce, kde strávili svoje mladá léta, se hlásí 
k nám a podporují nás i svými příspěvky 
členství.

Jednou z významných akcí našeho 
klubu bylo vydání emise „Pamětního 
odznaku“, tak důležitého pro letošní rok, 
který v sobě kumuloval 65.výročí vzniku 
výsadkového vojska, 60.výročí vzniku 
22.výsadkové brigády a 50.výročí úmrtí 
prvního velitele výsadkového vojska 
generála Karla Palečka. Tato akce se setkala s 
velkou odezvou v našich klubech. Autory 
námětu na tento Pamětní odznak byli Jindřich 
Starý junior a Jindřich Starý, bývalý předseda 
našeho klubu. Je to velmi zdařilé dílo, za které 
jim oběma patří poděkování nás všech. 
Vydáno bylo celkem 550 ks, z toho bylo 
uděleno 31 ks VIP osobám. Tato akce přinesla 
uspokojení nejen řadě našich členů, ale i 
poděkování těch, kterým byl tento „Pamětní 
odznak“ udělen. Musíme zde vzpomenout i 
na finanční efekt, který přinesl do klubové 
pokladny částku 18.155,- Kč. Na včasné 
distribuci a vyřízení finančních otázek mají 

značný podíl manželé Lejskovi.
 Nedílnou součástí práce výboru při 

naplňování práce výboru na rok 2012 jsou 
naši tzv. důvěrníci.. Jejich práce spočívá v 
přenášení úkolů z výborových schůzí mezi 
členskou základnu. Na této práci se podílejí 
kolegyně a kolegové – Božena Jáhnová, 
Marie Jeremiášová, Vladimír Sermek, 
Jaroslav Ondrejčák, František Bartko, Viktor 
Jeremiáš, Bohumil Petruška, František 
Chudý, Miroslav Majerech a Jozef 
Rimanovský. Výbor KVV hodnotí práci 
těchto kolegů velmi kladně, o čemž svědčí 
návštěvnost našich plánovaných akcí, např. 
divadelní představení, zájezdy, sportovní 
soutěže atd. Pozvánky na akce jsou včas 
doručovány našim členům. Za tuto záslužnou 
práci jim patří naše poděkování.

Pro naše členy organizujeme každý 
rok 9 až 11 akcí, letos to bylo dokonce 14 akcí. 
V tomto roce, tak jako vždy v únoru to byla 
akce tzv. „Výsadková zabíjačka. V březnu 
jsme oslavili spolu s našimi ženami 
Mezinárodní den žen, tentokrát jsme měsíc 
duben vynechali, vzhledem k přípravě 
květnové akce. V květnu jsme uspořádali 
první velkou sportovní akci, Memoriál plk. 
Františka Mansfelda I. ročník ve střelbě z 
pistole na střelnici Policie ČR ve 
Vrahovicích. Nesmírně si vážíme přístupu 
velitele 601.skss plk Ing. Karla Řehky a 
vrchního praporčíka 601.skss nprap. Radka 
Vajdečky a samozřejmě dnes již bývalého 
řed i te le  Vojenského  zpravodajs tv í  
genpor.v.z.Ing. Ondreje Páleníka, MBA, 
který tuto akci zastřešil.Na akci se 
samozřejmě podíleli další příslušníci 
601.skss, kteří byli do soutěže i logistické 
pomoci zapojeni. Na přípravě a provedení 
byli zainteresováni všichni členové výboru. 
Mimo výbor byli nápomocni další kolegyně a 
kolegové našeho klubu. Této střelecké 
soutěže se zúčastnilo128 střelců, z toho 19 
žen, což je ve srovnání s dřívějšími soutěžemi 
nezvykle vysoký počet.

Výsledky soutěže byly ohromující 
zvláště u žen, kde kol. Jana Zapletalová se 
svými 92 body se vyrovnala svému 
manželovi kol. Rudolfu Zapletalovi. Velmi 
dobrých výsledků dosáhly i další členky kol. 
Soňa Holíková, Zdeňka Křivánková. V 
mužích nejlépe stříleli kol. František Chudý, 
Rudolf Zapletal, Jaroslav Ondrejčák a 
Antonín Křivánek. Rovněž musíme 
vzpomenout sponzory, kteří se mimo 
601.skss podíleli na zabezpečení této akce a 
„pustili „chlup“  a přispěli sponzorskými 
dary – kol. Jaroslav Vondra, Josef Váňa a 



Jaroslav Moravec.
V červnu jsme organizovali tři 

akce, první akce byla návštěva Senátu PS ČR, 
kterou jsme uspořádali s pomocí paní 
senátorky Boženy Sekaninové. Druhou akcí 
byla účast na další střelecké soutěži, již IV. 
ročník – trojboj ve střelbě z Pi, SA-58 a 
malorážky, kterou organizuje KVV Holešov 
ve spolupráci se Střední a Vyšší policejní 
školou v Holešově. I tady naše družstva 
nemohla chybět. Do této soutěže jsme 
přihlásili 3 družstva. Tak jako každý rok, tak i 
letos jsme uspěli. Nejlepších výsledků 
dosáhla z žen kol. Soňa Holíková – 1.místo. V 
mužích exceloval jako vždy kol. Rudolf 
Zapletal – 2.místo. Družstvo ve složení : 
Jaroslav Ondrejčák, Antonín Křivánek a 
Vladislav Holík získalo stříbrné ocenění.

18.června jako každý rok jsme se v 
hojném počtu zúčastnili pietního aktu k 
70.výročí akce ANTHROPOID v Resslově 
ulici a dále jsme uctili památku všech 
parašutistů v Technické ulici Praha 6 – 
Dejvice.

V červenci ve dnech 11.-13. Jsme 
se zúčastnili SETKÁNÍ 2012 v Žilině. V 
rámci tohoto setkání proběhl i VII. Ročník 
Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska 
gen.Palečka, gen.Krzáka, plk.Černoty a 
vynálezce padáku Štefana Baniče. Soutěžní 
družstvo, které jsme nominovali ve složení : 
Jaroslav Ondrejčák, František Chudý a 
Jaroslav Moravec uspělo a dosáhlo 

vynikajících výsledků. Z pěti disciplin byl 3x 
na prvním místě a samozřejmě v celkovém 
hodnocení taktéž obsadilo první místo s dosti 
velkým náskokem bodů před dalšími kluby 
České a Slovenské republiky. Zásluhou 
tohoto družstva jsme získali oba putovní 
poháry, které jsou v současné době vystaveny 
ve vitrině u našeho klubového praporu v 
místnosti tradic 601.skss. 

V měsíci srpnu jsme uspořádali 
sportovně společenskou akci, sjezd řeky 
Moravy na raftingových člunech. Podle 
vyjádření účastníků byla tato akce vydařená, 
ale po dvou stejných akcích v průběhu dvou 
let, již toto pro rok 2013 neplánujeme. V 
letošním roce jsme spolu s aeroklubem 
DROPZONE Prostějov zorganizovali již IV. 
ročník Sportovního setkání výsadkových 
veteránů a parašutistů. Akce se uskutečnila ve 
dnech 2.-4. října 2012 na letišti Prostějov. 
Přípravu soutěží zabezpečil výbor spolu s 
dalšími členy našeho klubu. Materiálně nás 
zabezpečili naše spřízněné útvary 601.skss a 
102.pzpr. Bez jejich pomoci si žádnou akci 
nedovedeme představit. Podle vyjádření řady 
soutěžících tento ročník byl hodnocen jako 
nejlepší, ale je třeba přiznat, že velkou měrou 
se na celém průběhu podílelo vynikající 
počasí.

Z tohoto místa bych chtěl 
poděkovat aeroklubu DROPZONE a jeho 
řediteli Mgr. M.Dlouhému, příslušníkům 
601.skss a 102.pzpr za materiální pomoc při 

zajištění celé této akce a všem dalším 
sponzorům, kteří se na našich akcích podílejí, 
Statutárnímu městu Prostějov, Krajskému 
vojenskému velitelství Olomouc, Mechanice 
Prostějov, Ing. Vybíralovi Lázně Slatinice, 
Ing. Svobodovi firma Annahutte.

 5.října 2012 jsme se zúčastnili 
otevření muzea v Mladé Boleslavi s názvem 
„Výsadkáři 8280 od roku 1952 do dnešní 
doby“. Další akcí bylo již tradiční 
„Výsadkové vinobraní“ v Dětkovicích. 
Následovaly ještě dvě akce a sice 
16.listopadu představení talkshow Miroslava 
Donutila v divadle v Prostějově a 6.prosince 
2012 zájezd na Vánoční koncert orchestru 
Václava Hybše v Janáčkově divadle v 
Brně.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 
KVV poskytují a vyjádřit přesvědčení, že 
tomu bude stejně tak i v jubilejním roce 2013.

Bylo toho ještě hodně, co ve zprávě kolegy Čtveráka zaznělo. Jak již bylo uvedeno, vše o jednotlivých akcích se objevilo na webových stránkách 
našeho klubu. 

POZVÁNKA

KVV PV připravuje pro své členy a 
sympatizanty jednodenní výlet do Rakouska 
– lodí malebným údolím řeky Wachau (z 

Krems do Melk). Pravděpodobný termín, 
první polovina června. Cena zájezdu cca 
1200,- Kč (část nákladů uhradí klub). 
Podrobnější informace budou během měsíce 
února.

KVV PV připravuje návštěvu jednoho ze 
dvou divadelních představení, a to 7.3.2013 
recital „Muzikálové hity“ Pavly Břínkové  a 
13.3.2013 a divadlo Semafor vzpomínka na 
Felixe Holzmana v podání imitátora.

K 40. VÝROČÍ TRAGEDIE 
ARMÁDNÍCH 
PARAŠUTISTŮ V
BULHARSKU
Vážení členové Klubů výsadkových 
veteránů,

21. září 2012 uplynulo již 40 roků 
od tragedie, jež postihla parašutisty 
Armádního sportovního střediska Prostějov, 
kteří se v roce 1972 zúčastnili Šestého 
mis t rovs tv í  spřá te lených armád v  
parašutismu v Bulharsku.

21. září 1972, přibližně 40 
kilometrů jižně Sofie, na nechráněném 
železničním přejezdu u obce Glbnik, narazil v 
husté mlze projíždějící rychlík do autobusu, 
který převážel naši tehdejší armádní, ale i 
státní parašutistickou reprezentaci k 
seskokům na blízké letiště Kondofrej. Při 
katastrofě zahynulo pět parašutistů na místě 
nehody a dalších šest při převozu do 
nemocnice. S vážnými zraněními nehodu 
přežili Ivan Hoššo a Bedřich Chudoba.  

Zahynuli :
ź pplk. Miroslav Krška, 46 let, uskutečnil 

511 seskoků, vedoucí výpravy
ź plk.Ing.Jiří Stárek, 39 let, uskutečnil 

103 seskoků
ź pplk. Stanislav Blažej, 46 let, uskutečnil 

4 177 seskoků, zasloužilý trenér 

parašutismu
ź mjr. Jaroslav Jehlička, 46 let, uskutečnil 

6 045 seskoků, zasloužilý mistr 

sportu
ź por. Václav Kumbár, 33 let, uskutečnil 

4 540 seskoků, zasloužilý mistr 

sportu
ź por. Josef Pospíchal, 31 let, uskutečnil 4 

280 seskoků, zasloužilý mistr sportu
ź por. Oldřich Varmuža, 30 let, uskutečnil 

1 381 seskoků, mistr sportu
ź por. Luboš Majer, 28 let, uskutečnil 3 

188 seskoků, mistr sportu
ź mjr. Jaroslav Havránek, 46 let, 

uskutečnil 112 seskoků, pilot
ź svob. František Sležuk, 20 let, 

uskutečnil 654 seskoků, voják 

základní služby
ź svob. Jaroslav Svoboda, 21 let, 

uskutečnil 898 seskoků, voják 

základní služby

Všichni zahynulí důstojníci byli in 
memoriam povýšeni do vyšší hodnosti, 
oba vojáci základní služby, kteří svými 
výsledky patřili mezi naděje armádního 
parašutismu pak do hodnosti četaře.

Od září 1994 do března 2000 jsem 
pracoval ve funkci Vojenského a leteckého 
přidělence Armády České republiky při 
Velvyslanectví České republiky v Sofii. Ve 
spolupráci s velením útvaru Železničního 
vojska Bulharské armády, dislokovaného v 
obci Glbnik – mimochodem v roce tragedie 
byli příslušníci tohoto útvaru první na místě 
neštěstí a poskytovali v rámci svých možností 
první pomoc našim zraněným parašutistům – 
a za aktivní pomoci starosty téže obce pana 
Viktora Petrova byl v těsné blízkosti místa 
tragedie vybudován pomník se jmény 
zahynulých parašutistů. Slavnostní odhalení 
a první pietní akce u něho se konala při 
příležitosti 25. výročí neštěstí dne 21. září 
1997 za účasti obou přeživších parašutistů 
Ivana Hošši a Bedřicha Chudoby. Dále byli 
přítomni pan Jaroslav Chromek, který v roce 
1972 působil u Armádního sportovního 
střediska v Prostějově a všechny zahynulé 
parašutisty osobně znal, vysocí představitelé 
Ministerstva obrany Bulharské republiky, 
Generálního štábu Bulharské armády, velení 
Vojenských vzdušných sil Bulharské armády, 
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v Sofii akreditovaní vojenští diplomaté a 
Přidělenec obrany Armády Slovenské 
republiky, akreditovaný v Bukurešti, pan 
plukovník Jaroslav Procházka.  V dalších 
letech se pietní vzpomínka konala v prostoru 
pomníku vždy v den výročí tragedie.

Při třicátém výročí, v roce 2002, se 
pietní vzpomínky na místě neštěstí mimo 
představitelů Bulharské armády a mimo 
jiných oficiálních osobností zúčastnil i 
tehdejší náčelník Generálního štábu Armády 
České republiky pan generál Jiří Šedivý.

Vážení členové Klubů výsadkových 
veteránů,

v září 2011, při soukromém pobytu 
v Bulharsku, jsem navštívil i pomník našich 
parašutistů v místě tragedie. Setkal jsem se 
také s bývalým starostou obce Glbnik panem 
Viktorem Petrovem, který – po zrušení místa 
Vojenského a leteckého přidělence Armády 
České republiky při Velvyslanectví České 
republiky v Sofii, které realizovala bývalá 
ministryně obrany paní Vlasta Parkanová – o 
pomník našich parašutistů vzorně pečuje.

A tak Vám všem mohu sdělit, že 
dne 21. září 2012 budou k pomníku našich 
parašutistů položeny květiny a věnována 
tichá vzpomínka zahynulým nejen v 
Prostějově, ale i v 1 200 kilometrů vzdálené 
obci Glbnik, na místě tragedie v Bulharsku! 
Jsem přesvědčen, že si to parašutisté, kteří 
zahynuli, plně zaslouží a že to potěší i 
všechny Vás, kteří jste je znali, včetně jejich 
rodinných příslušníků. Čest jejich památce!                                              
Plk.v.v. Ing. Jiří Koudelka  bývalý VLP v 
Bulharsku

Fotografie ze dne 21. září 1997
V první řadě zleva – Jiří Koudelka, Bedřich 

Chudoba, Gabriela Koudelková.
Ve druhé řadě zleva – Jaroslav Chromek, 

Jaroslav Procházka, Ivan Hoššo.

VZPOMÍNKY ZAVAZUJÍ
Tak přesně podstatu tohoto odkazu jsem měl 
možnost prožít na vlastní kůži.
25.září 2012 jsem se zúčastnil jubilejního 
vzpomínkového setkání bývalých i 
současných příslušníků ASO parašutismu 
DUKLA Prostějov.

     Vzpomínala se dvě jubilea – 50 let vzniku 
ASD a 40 let tragické nehody v Bulharsku, při 
níž zahynulo 11 příslušníků družstva.
     Účast na tomto setkání mi dala důvod k 
mnoha zamyšlením.
     Při tragické nehodě zahynuli ti nejlepší – 
Jehlička, Kumbár, Pospíchal, Majer – první 
generace sportovců ASD, která dosáhla na 
světové medaile.
     S odkazem na titulní nadpis tohoto článku 
se kolem mne, na setkání, pohybovala 
početná skupina dalších osobností našeho 
sportu. Těch, kteří v barvách DUKLY dosáhli 
na světové  a evropské medaile. Dali se 
zařadit, dle věku, do několika generací – 
důkaz toho, že odkaz je, až do současnosti, 
beze zbytku naplňován.
     Vynikající atmosféra byla prostá, 
neprodchnutá hrdostí na příslušnost ke svému 
klubu. Účastníci setkání se nekastovali na 
lepší a slabší. Panovala jednota – bez rozdílu 
věku a úspěšnosti – všechny nás spojovalo 
stejné pouto. Každý z účastníků přispěl k 
naplnění odkazu dle svých nejlepších 
schopností. Nebyl nikdo, kdo by se jen tzv. 
svezl – každý si musel odpracovat své.
     Prostota a skromnost setkání 

kontrastovala s dosaženými sportovními 
úspěchy. Díky „duklákům“ se armádní 
parašutismus řadí k nejúspěšnějším sportům 
v v ČSR i ČR – nemá však takovou popularitu 
jako některé jiné sporty a není olympijským 
sportem, což je chyba.
     Děkuji současnému veliteli ASO Ing. 
Jiřímu Šafandovi za nádhernou publikaci – 
„50 let pod vrchlíky armádních sportovních 
padáků. Z přehledu dosažených úspěchů se 
tají až dech – je to jedinečná kronika 
vynikajících lidí a jejich úspěchů.
     Jsem rád, jak jsem jako voják prožil svůj 
aktivní věk. Jsem hrdý na to, že jsem měl tu 
čest prožít část svých vojenských let v tomto 
kolektivu, ať již jako výkonný sportovec, 
nebo jako trenér.
     Můj nejsilnější dojem z oněch 50 let je 
skutečnost, že tato DUKLA stále žije a je stále 
světová.
     Za každý další úspěšný rok budu těm 
současným příslušníkům DUKLY z celého 
srdce vděčný – náš klub si to zaslouží a oni 
také.
                                                                        
pplk.v.v. Jaroslav Chromek
emeritní příslušník ASD parašutismu 
DUKLA PV
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OSLAVY 65.VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ 
VÝSADKOVÉHO VOJSKA

     Dne 28.září 2012 se delegace Klubu 
výsadkových veteránů Prostějov zúčastnila 
oslav 65. výročí založení výsadkového 
vojska v Chrudimi. Těchto oslav se zúčastnili 
i vedoucí funkcionáři ministerstva obrany v 
čele s NGŠ genpor. Ing. Petrem Pavlem. Dále 
byli přítomni hosté : arm.gen. Jiří Šedivý, 

Ladislavu Švejdovi. Starosta města Chrudimi 
Mgr. Petr Řezníček odhalil  u vchodu do 
areálu letiště pamětní desku chrudimským a 
vojenským výsadkářům, kteří položili životy 
při plnění úkolů. V průběhu setkání jsme 
shlédli ukázky bojové činnosti, byli jsme 
seznámeni s výzbrojí a výstrojí příslušníků 
chrudimského praporu. Setkání výsadkářů a 
veteránů proběhlo v přátelském duchu. Účast 
členů KVV Prostějov na této akci se 
uskutečnila za pomoci statutárního města 
Prostějov.                 kol. J.Čermák a O.Hájek

genmjr. Ing. Aleš Opata, brig.gen. Karel 
Blahna, slovenský vojenský přidělenec v ČR 
gen. Milan Maxim, vojenský přidělenec 
ambasády Velké Británie a poslední účastník 
výsadku Calciuma Platinum brig.gen. 
Jaroslav Klemeš, čestný občan města 
Chrudimi. Město Chrudim zastupoval 
starosta Mgr. Petr Řezníček. Celá akce 
p roběh la  v  r ež i i  43 .výsadkového  
mechanizovaného praporu, SVP AČR, KVV 
Chrudim a pod záštitou města Chrudimi. V 
průběhu slavnostního nástupu byl předán 
jako projev  úcty  pamětní  odznak 
výsadkových veteránů rodině Korábkových, 
za odvahu a statečnost projevenou v průběhu 
2.světové války za úkryt a všestrannou 
pomoc příslušníkům výsadku Calciuma 
Platinum. Předseda KVV Prostějov pplk. Ing. 
Jindřich Čtverák předal Pamětní odznak k 65. 
Výročí založení výsadkového vojska genmjr. 
Ing. Aleši Opatovi a veliteli 43.výsadkového 
mechanizovaného praporu pplk. Ing. 

SLOVENŠTÍ VÝSADKÁŘI 
SLAVILI

Žilina se zaplnilo červenými barety 
příslušníků 5.pluku speciálního určení Jozefa 
Gabčíka, kteří se dne 1.2. 2013 shromáždili v 
Domě odborů k oslavě 20.výročí založení 
svého útvaru. Tomuto slavnostnímu aktu byli 
přítomni nejvyšší zástupci ozbrojených sil 
slovenské armády a zahraniční hosté. 

     V minulých dnech  se zástupci našeho 
klubu kol. Fr.Lejsek, Fr.Stavný a Fr. Chudý 
zúčastnili na oslavě významného dne pro 
ozbrojené síly Slovenské republiky. Město 

Význam této akce byl zvýrazněn přítomností 
ministra obrany Slovenské republiky a 
náčelníka generálního štábu. Ze zahraničních 
hostů se zúčastnili zástupci české a americké 
armády, což ukazuje na samotný význam této 
jednotky v ozbrojených silách Slovenské 
republiky. Její poslání je srovnatelné s úkoly a 



ZE ŽIVOTA KLUBŮ:
HOLEŠOVÁCI 
HODNOTILI

starostou města a ředitelem policejní školy.   
Z ostatních hostů byly přítomné delegace 
klubů z Prostějova, Bratislavy, Prahy a Zlína.
     Hlavní náplní práce klubu je prohlubování 
tradic útvaru, zviditelňování, historických 
skutečností odboje proti fašismu a tradic 
výsadkového vojska.
     Za tuto prospěšnou činnost byli oceněni 
kol. Bartošek, Hrubý a Ryšavý. Výbor KVV 
Prostějov na svém jednání rozhodl udělit 
KVV Holešov medaili „Za zásluhy“.
     V dalším období budou kolegové z 

     V závěru roku 2012 členové klubu a výbor 
KVV hodnotili svoji práci. Poměrně velká 
účast, 47 členů klubu na jednání svědčí o 
zájmu zúčastněných o tuto činnost. Rovněž i 
pozice klubu v rámci města Holešov byla 
podtržena účastí statutárních orgánů v čele se 

Holešova mimo jiné organizovat střeleckou 
soutěž i pro ostatní kluby a dále pečovat o 
pietní místa ve svém regionu, která jsou 
spojena  s  odbojem nebo č innos t í  
výsadkových jednotek. Také připravují další 
setkání bývalých příslušníků útvaru.
     Značný podíl na dosažených výsledcích a 
splněných úkolech mají předseda klubu kol. 
Dušan Hric a mluvčí klubu kol. Pavel 
Chmelík. Naše poděkování patří všem 
jmenovaným.
                                                 kol. Fr. Lejsek

PIETNÍ AKT  pplk. 
Josefa OTISKA

a jeho sestra Bluntajerová, starosta brněnské 
části Líšeň, zástupci Skauta, Junáka, 
výsadkoví veteráni KVV Brno, KVV 
Prostějov, KVV Holešov a KVV J.Hradec a 
další. Důstojnost aktu byla zahájena 
trubačem a státní hymnou, hrané vojenskou 
hudbou Olomouc.

 Proslov o životě a činnosti pplk. 
Otiska,  přednesl ředitel  Krajského 
vojenského velitelství Ostrava plk. Hradec, 
krátkou motlibu provedl kaplan Univerzity 
obrany. Předseda KVV Brno Jana Kubiše kol. 
Foršt, spolu s předsedou KVV Prostějov 
dekorovali Prapor Aktivní roty záloh 
„Pamětním odznakem“ k 65. výročí založení 
výsadkového vojska. Pietní akt byl zakončen 
troubenou večerkou.

Pplk. Otisk byl prvorepublikový 
profesionální voják, narozený v Brně –Líšni v 
roce 1939 odešel přes Maďarsko,Jugoslávii 
do Francie, kde bojoval proti okupantům a po 
pádu Francie se dostal do Anglie, kde prošel 

Dne 12.1.2013 proběhl na hřbitově 
v Brně – Líšni vzpomínkový akt na pplk. 
J o s e f a  O t i s k u ,  ( n a r . 3 0 . 1 . 1 9 1 1 ,  
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,  ředitel KVV 
Ostrava plk. Ing. Hrabec, syn Otisk s rodinou 

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 a Čtverák

OPĚT JEDNA VYDAŘENÁ 
AKCE

gen.v.v.Ing. Čestmíra Hrbka. Všichni jsme se 
těšili na setkání se členy ASD Prostějov, na 
průběh, organizaci a cvrkot, pohyb na letišti 
při sportovním klání v seskoku padákem.

V den naší návštěvy se konaly 
seskoky na přesnost přistání. Pro nás velice 
zajímavé. Všichni sportovci armádního 
družstva měli téměř samé nuly. Sportovci 
ASD nás nezklamali. Jejich neoficiální 
výsledky umístění v soutěži byly bezchybné.

Nejvíce mě těšilo, když se kolega 
Hrbek : „Byl to velice příjemný zážitek, 

Klub výsadkových veteránů v 
Písku se připravoval na účast při „Mistrovství 
ČR v parašutismu“, na letišti ve Strakonicích 
celý rok. Zvláště proto, že na přípravě a 
organizaci se podíleli naši členové klubu 
kolegové Chládek a Kočí.

Z Jeleních vrchů na Šumavě jsme 
přivezli našeho čestného člena klubu 

svm zasedání 30.ledna 2013 rozhodl udělit 
medaili „Za zásluhy“ 5.pluku SU Jozefa 
Gabčíka za prohlubování tradic výsadkového 
vojska a pomoc klubům při plnění úkolů ve 
prospěch bývalých i současných výsadkářů.
     Při této příležitosti útvar ocenil bývalé 
velitele a ty, kteří se velkou měrou podíleli při 

činností výsadkových jednotek České 
republiky. Při svých misích a úkolech 
dosahují velmi dobrých a výtečných 
výsledků, o čemž jsme se mohli přesvědčit i 
my při návštěvách na půdě útvaru při různých 
setkáních.
     Klub výsadkových veteránů Prostějov na 

zrodu útvaru, kol. Tuček, Stavný, Múdry, 
Hoššo a další.
     V závěru kol. Tuček ve svém vystoupení z 
pozice prvního velitele pluku zhodnotil 
uplynulé období a popřál příslušníkům 
5.pluku SU hodně úspěchů v jejich činnosti.
                                                 kol. Fr. Lejsek

nikdy bych nevěřil, že ještě prožiji atmosféru 
sportovního klání výsadkářů na letišti, 
uvidím „ANDULU“, a dokonce se v ní 
proletím.

A to ještě nebylo vše. S úctou přišel 
pozdravit nás a kol. gen. Hrbka bývalý 
příslušník ASAD Ivan Hoššo. Byl to také jeho 
velitel. Rádi jsme vyslechli vyprávění o jeho 
trenérské práci s děvčaty, která se této 
sportovní akce zúčastnila.

Na závěr jsme se všichni shodli. 
Opět jedna vydařená akce a příjemně prožitý 
den.
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Členové KVV Písek si vyjeli ve 
dnech 5. – 7.září 2012 na expedici na 
Šumavu. Dny jsme prožili ve fořtovně kolegy 
Čestmíra Hrbka. Který pro nás připravil s 
generálkou přesností pestrý program. Prošli 

KVV PÍSEK NA 
ŠUMAVSKÉ EXPEDICI

jsme překrásné přírodní scenerie a místa. 
Obdivovali jsme Jelení jezírko, kamenné 
útvary na Medvědí stezce a technickou 
památku Schwarzenberský plavební kanál.

Náročný výstup k Plešnému jezeru 
a na nejvyšší vrchol Šumavy Plechý. Vše 
jsme úspěšně zvládli. Také jsme si 
zorganizovali soutěž ve střelbě ze vzduchové 



GEN:
Ing. Ivan KUTÍN
plk.v.v., 
nar. 4.února 1923

pistole a ve vrhu šipek. Něco málo jsme 
pomohli při úpravě okolí fořtovny.

Večery jsme trávili povídáním u 
táboráku, opékáním špekáčků a poslechem 
písní s doprovodem kytary.

Byly to tři dny plné zážitků, 
upevňujících naše výsadkové přátelství. 

Svoji vojenskou kariéru zahájil v 
září 1945 a po studiu na VA v Hranicích byl na 
vlastní žádost k výsadkovému vojsku a v roce 
1948 byl určen k 71.pěšímu praporu 
čsl.parašutistů v Zákupech a později po 
absolvování VVŠ nastoupil na MNO-
Velitelství výsadkového vojska. V roce 1952 
byl určen na funkci náčelníka štábu nově 
tvořené 22.výsadkové brigády, která byla 
formována na východním Slovensku v 
posádkách Prešov, 

Košice, Sabinov. Jako náčelník 
štábu 22.vb přímo zodpovídal za organizaci, 
doplňování osob, techniky a dalšího 
materiálu, byl tím hlavním „mozkem“ 
výstavby novodobé jednotky výsadkového 
vojska tehdejší ČSLA a ve své funkci, kterou 
vykonával za velení tří velitelů brigády 
pplk.Bunzaka, pplk.Faluby a plk. Mansfelda, 
zdokonaloval brigádní systém, vychoval 

desítky profesionálních vojáků výsadkového 
vojska, „přestěhoval“  22.vb do Prostějova a 
Holešova. V roce 1961 byl jmenován 
učitelem taktiky vzdušných výsadků na VA 
Brno, kde se nadále podílel na přípravě 
velitelů výsadkového vojska. V roce 1971 byl 
za své postoje proti okupaci vojsk Varšavské 
smlouvy v roce 1968 vyhozen z armády, byl 
zbaven hodnosti. V roce 1991 byl 
rehabilitován, byla mu vrácena hodnost. 
Kolega Kutín celá svá produktivní a profesní 
léta vojáka věnoval výstavbě a rozvoji 
výsadkového vojska tehdejší ČSLA. Ve svém 
dnešním věku 90 let, je při své duševní a 
fyzické síle žijícím nestorem výsadkářů a 
výsadkových veteránů, je stále platným 
členem brněnského klubu výsadkových 
veteránů Jana Kubiše.

                                       kol. Foršt

TENKRÁT SE TOMU 
ŘÍKALO ŠTURMOVŠTINA

minimálním naším ohlasem.
Zpravidla v říjnu se dostavila na 

brigádu tematická 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, 
byla 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 nimi se 
svezli vlastně všichni.

Ve vzpomenuté době pro mě 
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. Obojího 
se mi opakovaně dostalo.

D o d n e s  t ě ž c e  n e s u  s v o u  
nevděčnost. Za svůj prvý akademický titul 
jsem Jardovi Vondrovi nepoděkoval.

                                                                                                
                                 kol. L. Sadílek

My pod Mansfeldem jsme plnili 
společné nejbližší úkoly na cvičeních, 
doskočištích, střelnicích … Ovšem ten další 
úkol, v desátém týdnu války se nacházel až na 
řece Rýn. 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 zavítal na bahniště 
plnit svou seskokovou normu, obešel vybrané 
funkcionáře s výzvou :“Pozdravuje Tě 
mobárna“ a později „Nechceš-li se dostat za 
mříže, dostav se za moje mříže“ – to vše s 

KDYŽ SYN NESE 
POCHODEŇ OTCE …
Je Londýn a městem legend je nesena hořící 
pochodeň. Je Olymp. Je naše posádkové 
město Prostějov. I ono je městem legend. 
Legend dunící oblohy cvičných strojů kdysi 
před válkou, nyní oblohou bílých a strakatých 
vrchlíků. Legend červených baretů a mužů, 
kteří svůj život zasvětili speciální službě. 
Zdálo by se, že pouze služba v maskáčích 
dává punc všednímu hrdinství, je tomu 
skutečně tak ?  Jeden životní příběh. Jeden z 
mnoha ?
Plk. Jaroslav Vondra, kdysi náčelník štábu, 

pevné vůle, zavedl novou sklářskou 
technologii po téměř celé Evropě. Den za 
dnem nesl zapálenou pochodeň svého táty : „ 
Výsadkář vítězí vůlí …“ Sám zůstal 
s k r o m n ý m  n á č e l n í k e m  š t á b u  v  
podnikatelském imperiu.
Podnikatel Jaroslav Vondra. Nadšený 
sponzor. Propagátor. Člověk, který se umí 
prosadit. Veterán, který ctí tradice. Nese 
pochodeň. Pochodeň svého táty, výsadkáře. 
Lze mu poděkovat. Lze mu říci, že udělal 
mnohým radost. Především ale je třeba být 
hrdý na syny, nesoucí tátův odkaz.
                                                 
                                                 kol. Fr. Lejsek

který prošel čtveřicí posádek červených 
baretů – Sabinov, Prešov, Holešov, Prostějov. 
My veteráni VÚ 8280 na něj vzpomínáme z 
let 1972 – 1976, voják, důstojník. A s ním na 
čiperného klučíka, který na tátu čekával na 
letišti a u brány kasáren.
Uplynuly roky, desítky let. Z klučíka vyrostl 
muž. Po tátovi houževnatý. Nechodí ve 
strakatém stejnokroji a přesto jej na téměř 
každé významné akci výsadkových veteránů 
potkáte. Odsloužil si základní vojenskou 
službu u stejného útvaru, kde sloužil otec. 
Později vystudoval Policejní akademii. Ale 
státní služba nebyla jeho osudem. 
Houževnatý, odolný, vykovaný kladivem 
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Holešovská kasárna,
domove průzkumných rot,

co právě ony tvořily,
meče armády hrot.

Holešovská kasárna,
sedmý výsadkový pluk,
pluk zvláštního určení,
nesmí být zapomenut.

Teď jsem pouhý veterán, 
pod červeným baretem šediny,

vzpomínky však zůstaly, 
a věrní kamarádi jediní.

Holešovská kasárna,
sedmý výsadkový pluk,
pluk co nikdy nezradil,

sem jsem přišel jako kluk.

Na opasku Škorpion,
vedle něj útočný nůž,
toho byly příčinou,

že jsem se stal z kluka muž.

Holešovská kasárna,
panoráma s Lysinou,

že jsem se stal průzkumák,
toho byli příčinou.

„VZPOMÍNKY VETERÁNA 
7. VÝSADKOVÉHO PLUKU
ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ“

MUZEUM – VÝSADKÁŘI 
8280

     V průběhu akce z rukou předsedy našeho 
klubu kol. Čtveráka převzali genmjr. Ing. 
Žižka a Tomáš Mišlan „Pamětní odznaky k 
60.výročí vzniku 22.výsadkové brigády“, 
jako ocenění podílu práce na tomto projektu a 
pomoc při prohlubování vědomí hrdosti na 
výsadkové jednotky. 
Poděkování však patří i veliteli 601.skss 
plk.Ing. Karlu Řehkovi za umožnění dopravy 
našich členů na výše zmíněnou akci 
autobusem 601.skss.
                                                kol. Fr.Lejsek

V podzimní den 5.října 2012 přivítalo 
padesátitisícové město – město automobilů 
Mladá Boleslav na své půdě červené barety, a 
to jak současné, tak i množství těch, kteří 
pamatují velkou část tvorby historie 
výsadkových jednotek.
     Náš klub uspořádal zájezd na otevření 
muzea s názvem „Výsadkáři 8280“, které 
zřídil Klub vojenské historie 8280 a 1.PTS 
Táborník Mladá Boleslav. Zájezdu se 
zúčastnilo 29 členů klubu.
     Zahájení provedl Tomáš Mišlan, hlavní 
organizátor celé akce. Přítomné přivítal 
brigádní generál Ing. Milan Kovanda jménem 
genpor. Ing. Ondreje Páleníka, MBA, který 
převzal záštitu nad celou akcí. Gen. Kovanda 
poděkoval organizátorům a městu za zřízení 
této expozice a přítomné pozval k prohlídce 
muzea a ukázce bojové techniky.
     Výstava velmi dobře vystihuje historické 
období od vzniku 22.výsadkové brigády po 
dnešní speciální jednotku armády České 
republiky. Je zde ukázána úloha a poslání 
současných ozbrojených sil a místo 
výsadkového útvaru v tomto procesu. Hrdost 
a pýchu cítil každý z nás bývalých výsadkářů, 
při této prezentaci útvaru, který stál a stále 
stojí v čele ozbrojených sil, kdy každý den je 
naplňováno heslo „Úkol musí být splněn.“

Dne 20.září 2012 zemřel ve věku nedožitých 
80 let dlouholetý člen KVV Plzeň kol. Ing. 
Rudolf TESAŘ, CSc.
Dne 18.prosince 2012 zemřel ve věku 
nedožitých 82 let pplk.v.v. Miroslav 
BUKÁČEK. Kol. Bukáček nastoupil k 
výsadkovému vojsku v roce 1950 do 
Trenčína, postupně 173 dělostřelecký oddíl v 
Sabinově jako VČ, později jako velitel 
minometné roty, ZNŠ 71.výsadkového 
praporu, NŠ 65 výsadkového praporu, velitel 
1.armádní roty hloubkového průzkumu, po 
škole byl ve funkcích civilní obrany v 
Prostějově a Brně. V roce 1986 odešel do 
důchodu. Po vzniku Klubu výsadkových 
veteránů v Brně, se aktivně zapojil do práce 
klubu.
Dne 12.ledna 2013 zemřel ve věku 
nedožitých 96 let plk.v.v. Vladimír 
MADĚRA, který sestrojil první čs. padák VJ-
1. Mše se uskutečnila 19. ledna 2013 v 
bazilice na Velehradě a po té byl s vojenskými 
poctami pohřben do rodinné hrobky na 
místním hřbitově ve Velehradě. Plukovník 
Maděra byl Čestný člen KVV Zlín. Pohřbu se 
zúčastnili delegace KVV Zlín, Holešov a 
Prostějov.  
Dne 18.prosince 2012 zemřel ve věku 
nedožitých 82 let pplk.v.v. Miroslav 
BUKÁČEK. Kol. Bukáček nastoupil k 
výsadkovému vojsku v roce 1950 do 

OPUSTILI NAŠE ŘADY

VÝZVA

     Je nám velice líto, že se musíme omlouvat. 
Vzhledem k osobním problémům kolegy 
M.Muchy nebyli a nejsme v současné době 
schopni plně reagovat na některé jeho 
postřehy, které přednesl na poradě předsedů a 
dále v diskuzi na Výročním shromáždění a ve 
Zpravodaji č. 56(Omluva). Výbor našeho 
prostějovského klubu se těmito otázkami 
zabýval a přijal rozhodnutí zatím nic neměnit 
a propracovat celou tuto oblast vztahující se 
ke Zpravodaji. Po přijetí nové koncepce 
podáme informace všem klubům. Děkujeme 
za pochopení.

OMLUVA REDAKČNÍ
RADY

     Redakční rada si dovoluje upozornit 
členy KVV Prostějov na akce, které nás 
v nejbližším období čekají : 
ź  22.února      Výsadková zabíjačka
ź  7.března      Muzikálové hity         
(pokud bude zájem)  Městské divadlo 
Prostějov
ź   8.března      Společenský večer k 
MdŽ
ź  13.března     Divadlo Semafor – 
vzpomínka na Felixe Holzmana 
Městské divadlo PV
ź  17.května     Memoriál 
plk.Fr.Mansfelda ve střelbě z Pi  
(Policejní střelnice Vrahovice)

NEJBLIŽŠÍ AKCE KVV 
PROSTĚJOV

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

Trenčína, postupně 173 dělostřelecký oddíl v 
Sabinově jako VČ, později jako velitel 
minometné roty, ZNŠ 71.výsadkového 
praporu, NŠ 65 výsadkového praporu, velitel 
1.armádní roty hloubkového průzkumu, po 
škole byl ve funkcích civilní obrany v 
Prostějově a Brně. V roce 1986 odešel do 
důchodu. Po vzniku Klubu výsadkových 
veteránů v Brně, se aktivně zapojil do práce 
klubu.
Dne 12.ledna 2013 zemřel ve věku 
nedožitých 96 let plk.v.v. Vladimír 
MADĚRA, který sestrojil první čs. padák VJ-
1. Mše se uskutečnila 19. ledna 2013 v 
bazilice na Velehradě a po té byl s vojenskými 
poctami pohřben do rodinné hrobky na 
místním hřbitově ve Velehradě. Plukovník 
Maděra byl Čestný člen KVV Zlín. Pohřbu se 
zúčastnili delegace KVV Zlín, Holešov a 
Prostějov.  Musílkem.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

     Vážení kolegové přestože jsme o otázkách 
zaslání seznamů jednotlivých klubů hovořili 
na poradě předsedů klubů, přesto ne všechny 
kluby toto splnili. Jedná se nám hlavně o to, 
aby tam byly vyznačeny jubilea (myšleno od 
60 let věku). A dále včas dát zprávu o úmrtí 
členů. 


