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Střelby KVV Prostějov, 
II. ročník „Memoriálu 
plk. Františka 
Mansfelda“ 17. 5. 2013

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 17. května 2013 náš KVV zorganizoval 
„II. ročník Memoriálu plk. Františka 
Mansfelda“ ve střelbě z Pi Glock na střelnici 
Policie ČR ve Vrahovicích.
Soutěže se zúčastnil rekordní počet 156 
střílejících, z toho 131 mužů a 25 žen.  Za 
KVV soutěžilo 75 mužů, 17 žen a to v I. 
kategorii, kde bylo vytvořeno 25 družstev po 
třech střelcích a 18 družstev soutěžících v II. 
kategorii - ostatní.
Z  KVV ČR byly zastoupeny mimo 
prostějovského KVV kluby z Liberce, Prahy, 
Luštěnic, Chrudimi, Olomouce, Holešova, 
Zlína a Brna.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat 
kolegové z KVV Bratislava v čele s jeho 
předsedou kol. Lubošem Dubeněm. Z 
největší dálky vážil cestu prvorozený syn plk. 
Františka Mansfelda, František Mansfeld 
junior, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali  a svými družstvy soutěž 
obsadili zástupci - 601. skss, 102. pzpr, POŠ 
PV, Svazu VZP při VÚ 8280 PV, Policie ČR, 
Městské policie PV, Magistrátu PV, ZHS PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva 
zabezpečili naši sponzoři., jmenovitě: JUDr. 
Ladislav Sliva,  Annahütte - Ing. Libor 
Svoboda, Mechanika PV 97 - Jan Stříteský, 
Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací 
institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav 
Moravec, Fy Koňař - Josef Koňař, Svaz VZP 
při VÚ 8280 PV - Ing. Vladimír Ganzar, ZO 
Areál - Jan Forberger, Policie ČR - nprap. 
Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav 
Papš, Medikom's - Michal Konšel, Poštovní 
spořitelna - Ing. Petr Němec, ZŠ J. Železného 
- PaedDr.  Jan Krchňavý.
Pozvání na naše soutěžení přijal také primátor 
města Prostějova pan Miroslav Pišťák, který 
byl přítomnými přivítán hlasitým potleskem. 
Tento potlesk byl mimo jiné i výrazem 
poděkování Statutárnímu městu Prostějov za 
finanční pomoc, která nám umožnila pořádat 
tuto významnou společensko - sportovní 
akci.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé 

VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, 
Ing. František Stavný, Ing. Jiří Hudský a plk. 
Ing. Josef Trojan.
Aktivně podpořili naše klání také současní 
velitelé útvarů prostějovské posádky, velitel 
601. skss  plk. Ing. Karel Řehka, který po 
krátkém proslovu se svým vrchním 
praporčíkem předal kytici paní Věře 
Mansfeldové, zaštiťující osobnosti střelecké 
soutěže.
Samozřejmostí je pro nás poděkování za 
účast i dalším hostům - pplk. Renému 
Sabelovi, veliteli 102. pzpr a jeho vrchnímu 
praporčíkovi, pplk. MUDr. Martinu 
Pokorákovi, veliteli POŠ PV, vedoucímu úz. 
odboru  PČR plk. Mgr. Pavlu Novákovi, 
řediteli MP PV Mgr. Janu Nagymu a řediteli 
úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefu Novákovi.
V úvodu střelecké soutěže promluvil 
předseda KVV Prostějov a ředitel soutěže 
kol. Ing. Jindřich Čtverák, který jak už se 
stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní 
Věře Mansfeldové.
Velmi zajímavé bylo vystoupení kol. 
Jaroslava Chromka, předsedy „KVV plk. 
Františka Mansfelda“, který představil 
osobnost plk. Františka Mansfelda, jeho 
životní osudy a vojenskou cestu od počátku 
vzniku výsadkových jednotek v  r. 1947 až do 
roku 1969, kdy předal svou funkci velitele 22. 
výsadkového pluku svému nástupci.  
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním 
rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím 
střelby, střeleckým odborníkem 601. skss, 
jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké 
soutěže a to tradičně prvním výstřelem, který 
vyšel z pistole Glock paní Věry Mansfeldové, 
a druhým výstřelem z hlavně pistole 
Františka Mansfelda.
Není divu, že v průběhu střeleb nedošlo k 
sebemenším problémům, či dokonce ke 
zranění, protože armádní odborníci z 601. 
skss, kteří střelbu řídili, se tohoto úkolu 
zhostili na vysoké úrovni tak, jak se konečně 
od profesionálů očekává.
Také ostatní zabezpečení soutěže bylo na 
velmi dobré úrovni a poděkování patří všem 
členům organizačního týmu a příslušníkům 
601. skss, 102. pzpr, PČR i ZO Areálu. 
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly 
výsledky, umístění jednotlivců i družstev. 
Tady musíme přiznat některé problémy, které 
nastaly ve chvíli, kdy byly vyhlašovány 
výsledky. Chybička se při zapisování 
výsledků vloudila. Jeden z úspěšných střelců 
zjistil, že se neobjevuje v seznamech 
výsledků střeleb. Proto tuto situaci oznámil 
hlavnímu rozhodčímu, který správně v 

souladu se soutěžními podmínkami na protest 
reagoval, zastavil další činnost a vše se 
muselo přepočítat. Tím došlo ke zdržení 
vyhlášení výsledků. Za vzniklou situaci a 
prodloužení závěrečného vyhodnocení se 
všem omlouváme.

Soutěžilo se v kategoriích: 
 - hosté VIP;
 - I. kategorie - jednotlivci a družstva - 
   všichni z KVV ČR a SR; 
 - II. kategorie - jednotlivci a družstva -
   ostatní;
 - kategorie ženy - jednotlivkyně.

Dosažené výsledky v jednotlivých
kategoriích:
Kategorie hosté VIP:
1. místo - pplk. Ing. René Sabela -102. pzpr;
2. místo - plk. Mgr. Pavel Novák - PČR;
3. místo - Mgr. Jan Nagy - MP.
I. kategorie - jednotlivci muži: 
1. místo - Milan Vašek - KVV Praha;
2. místo - Pavel Břeský - KVV Praha;
3. místo - Rudolf  Zapletal - KVV Prostějov.
I. kategorie - družstva: 
1. místo - družstvo KVV Praha, ve složení
    Milan Vašek, Pavel Břeský a Stanislav
    Lacina;
2. místo - družstvo KVV Liberec, ve
    složení - Jaroslav Chromek, Stanislav
    Dohnal a Petr Müller;
3. místo - družstvo KVV Prostějov, ve
    složení-Rudolf Zapletal, Jana Zapletalová
    a František Chudý.
II. kategorie - jednotlivci muži:
1. místo - Patrik Beneš - POŠ PV;
2. místo - Jiří Padrtka - POŠ PV;
3. místo - příslušník 601. skss.
II. kategorie - družstva:
1. místo - družstvo PČR, ve složení -
    Aleš Nadymáček, Pavel Šubčík a 
    Alois Muzikant;
2. místo - družstvo příslušníků 601. skss; 
3. místo - družstvo POŠ PV, ve složení -
    Patrik Beneš, Jiří Padrtka a Z. Slováková.
Kategorie ženy - jednotlivkyně:
1. místo - Eva Frýbortová - ZO Areál;
2. místo - P. Červenková - Pošt.Spořitelna;
3. místo - Andrea Švestková - 
    Mechanika Prostějov 97.
Kategorie absolutní vítěz:
    Milan Vašek - KVV Praha.

Střeleckou soutěž pojímáme také jako 
společenskou událost, takže není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se. Když vyjde počasí, a 
to nám vyšlo, sejde se mnoho lidí, známých, 
kamarádů, vytvoří se příjemná atmosféra, 
probere se minulost - zkazky starých 
zbrojnošů a tak pod., svět je hned hezčí a 
zapomíná se na problémy a strasti běžného 
života. I to je důvod, proč jsme se sešli a 
těšíme se již na příští akci.  

  kol. František Chudý



      Narodil se 3.9.1921 v Kričove na 
Podkarpatské Rusi, ovšem si nebyl jist 
přesným datem narození. V matrice má 
zapsáno datum narození 13 .9. 1921. Bylo mu 
6 let, když mu zemřel otec. Neměl dětství ani 
mládí. Vyrůstal v chudobě a při těžké práci. 
Přesto se velmi dobře učil.
V r. 1938 ukončil dvouletou hospodářskou 
š k o l u .  V  r .  1 9 3 9  n a s t a l  k o n e c   
Československa, vznikla samostatná 
Slovenská republika a Podkarpatská Rus se 
dostala pod Horthyovské Maďarsko.Začal 
uvažovat o tom, že uteče do Ruska a začne 
nový život. Jenže o SSSR tehdy téměř nic 
nevěděl. Přesto se s dalšími 3 vrstevníky 
domluvili a překročili hranice do Ruska.
Bohužel je ruští pohraničníci chytili, 
vyslýchali a nakonec je poslali do gulagu ve 
Vorkutě.
O dění za dráty vězení nic nevěděli.Noviny 
ani rozhlas tam nebyly.Ale někdy v červenci 
1941
se  dozvěděli, že Německo napadlo Sovětský 
svaz.Kričfaluši neměl tušení, že v Moskvě 
začala působit čs.vojenská mise, vedená 
gen.Heliodorem Píkou, který se snažil 
dosáhnout propuštění všech čs. občanů z 
internačních a pracovních táborů v Rusku, 
aby mohli být zařazeni do jednotek vznikající 
čs. armády v SSSR. Gen. Píka neúnavně 
intervenoval, aby byli všichni bývalí občané 
Československa propuštěni.Nakonec se jich 
do vznikajícího čs. vojska dostala sotva 
pětina .Michal Kričfaluši byl mezi 
nimi.Spolu s dalšími 27 propuštěnci, dne 
12.února 1943 přijeli dobytčákem do 
Buzuluku.
                   Po absolvování výcviku se stal 
příslušníkem záložního pluku. V květnu 1943 
odjíždí do Novochoperska, kde se formovala 
1. čs. brigáda. Na podzim 1943 je již zasazena 
na frontu.Kričfaluši se zúčastnil bojů o Kyjev 
a také u Bílé Cerkve. Za bojové zásluhy byl 
několikrát vyznamenán Válečným křížem 

1939 i medailemi Za chrabrost.
                 Na jaře 1944 se těšil, že právě 
postavený 1.čs. armádní sbor bude co 
nejdříve nasazen do operace na osvobození 
jeho rodné Podkarpatské Rusi.Jeho však 
čekala jiná budoucnost. Přihlásil se jako 
dobrovolník do roty zvláštního určení a po 
parašutistickém a dalším speciálním výcviku 
byl společně s dalšími 14 Čechoslováky 
R u s í n s k é  n á r o d n o s t i ,  z a ř a z e n  d o  
z p r a v o d a j s k o - d i v e r s n í h o  v ý s a d k u  
„BORKAŇUK“.Byli podřízeni sovětskému 
partyzánskému štábu, protože  naše exilová 
vláda a velení požádaly SSSR o pomoc při 
rozvoji
partyzánského hnutí na okupovaných 
územích. Kričfalušiho si orgány NKVD 
vybrali jako politického komisaře výsadku a 
to si vyžadovalo, aby se stal členem VKS(b) – 
komunistické strany Ruska.Otázka jeho 
členství v této straně byla  NKVD utajovaná a 
ani sám Kričfaluši o  tom nesměl mluvit.Jeho 
výsadek byl vysazen 27.9.1944 na vých. 
Slovensku.S odvahou plnil bojové úkoly, ale 
vyhýbal se politickým úkolům.Výsadek 
splnil své úkoly a pak se spojil s Rudou 
armádou.Poté byl rozpuštěn a Kričfaluši se 
vrátil do čs. sboru, kde byl opět vyznamenán a 
stal se velitelem průzkumné čety 4. praporu 
Klapálkovy 3.brigády.V bojích
u Liptovského Mikuláše, byl 5.února 1945 
zasažen střepinou do prsou a probral se až v 
n e m o c n i c i . V á l k a  t í m  p r o  n ě h o  
skončila.Podporučík Kričfaluši měl 24 let a 
vůbec nebyl připraven na civilní život.Zůstal 
v armádě a postupně si doplňoval vojenské 
vzdělání v různých kurzech.V r.1950 byl 
povolán ke studiu Vysoké školy válečné, 
kterou o dva roky úspěšně ukončil a byl 
ustanoven do funkce velitele Výsadkového 
vojska, po zatčeném pplk.
A.Kováčovi.Kričfalušimu bylo tehdy 31 
let.V únoru 1952 se svým štábem začíná 
připravovat reorganizaci výsadkového 
vojska a zřizuje 22.výsadkovou brigádu v 
t a b u l k á c h ,  j a k  j i  z n á m e  d o  r .  
1968.Reorganizace byla spojena i s 
rozsáhlými dislokačními přesuny na 
Slovensko.Bylo
rovněž stanoveno, že výsadková brigáda 
bude používána jako operačně-taktický 
prostředek.

Za Kričfalušiho velení výsadkovému  vojsku 
došlo k úplné likvidaci posledních pozůstatku 
původní koncepce výsadkového vojska, 
počínaje propuštěním zbytků důstojníků s 
válečnými zkušenosti ze západní fronty a 
konče zrušením moderních prvků výzbroje a 
výstroje, včetně červených baretů.Plně se 
př i ja la  sovětská  koncepce použi t í  
výsadkového vojska.
Plk.Kričfaluši byl velitelem výsadkového 
vojska do listopadu 1955.

Od r.1958 do r.1960 byl velitelem 14. 
mechanizované divize.
K 1.10.1961 byl jmenován do hodnosti 
generálmajora
Poté, až do r.1962 byl zástupcem Náčelníka 
správy bojové přípravy MNO.
Od r. 1962 až 1967 byl velitelem 2. 
motostřelecké divize.
V srpnu 1968 se postavil okupantům proti 
invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a 
vrátil všechna  vyznamenání, která doposud 
dostal.
Byl obviněn z pobuřování a v r. 1969, v první 
vlně normalizačních čistek byl propuštěn do 
zálohy a degradován na vojína. A 
normalizační kádrováci se velmi snažili, aby 
ho doslova vygumovali z historie armády.
a demokracii“ píše na posledních řádcích 
svých pamětí, které předal Společnosti 
Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi a byly 
zpracovány a vydány historikem Karlem 
Richterem, pod názvem Účtování s časem, ve 
dvou dílech, v r. 2004(V náručí gulagu) a v r. 
2005 (Zač jsme bojovali).
V r. 1990 se dočkal své rehabilitace. Prezident 
Václav Havel mu svým dekretem vrátil  
hodnost generálmajora a v říjnu 1992 ho 
povýšil na  generálporučíka v.v.
Bohužel, jeho Nikdy se nevzdal svého 
přesvědčení a dále bojoval. Podepsal Chartu 
77 a stal se z něho psanec.
Teprve listopad 1989 mu dal odpověď na 
otázku: Zač jsme bojovali?
„Za svobodu medaile, které v r. 1968 vrátil, se 
ztratily.
Generál Michal Kričfaluši zemřel 16.6.1994.
S využitím Jiří Šolc,Červené barety 1998

                               Kol.Fr.Stavný

Třetí a poslední velitel 
výsadkového vojska – 
zapomenutý generál 
Michal Kričfaluši
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Nejstarší parašutista je 
z Olomouce
Příkladem pro všechny generace současníků 
se v letošním roce stal člen Klubu 
výsadkových veteránů Olomouc Pavel 
Höchsmann. Narodil se 30.září 1927 a 
většinu svého života prožil v Mohelnici, kde 
v 50.letech minulého století aktivně pomáhal 
rozvoji sportovního parašutismu jako 
vedoucí tamního oddílu sokolských 
parašutistů.
Příkladem pro ostatní byl a stále je nejen jako 
vyznavač zdravého životního stylu – 
střídmost, skromnost, aktivní přístup ke 
sportu a pohybu vůbec. Aktivně ve svých 85 
letech provozuje cykloturistiku, řídí rád 
motocykl i automobil a v osobním životě je 
naprosto soběstačný.
Ctižádost a snaha dokázat vnukům, že ještě 
nepatří do starého železa, přivedla ho znovu 
na letiště a po dlouhé přestávce se opět pustil 
do poctivé přípravy k seskoku s padákem. Po 
úspěšném absolvování lékařské prohlídky se 
svěřil do péče instruktora Hanáckého 

paraklubu v Olomouci Vladislavu Říhovi, 
absolvoval povinný rozsah teoretické a 
praktické přípravy k seskoku se zaměřením 
na sportovní padák typu křídlo. Po zvládnutí 
závěrečného praktického přezkoušení a 
vyplnění zkušebního testu byl znovu 
připraven dokázat svému okolí i sobě, že je 
chlapem na svém místě. Seskok byl 
několikrát odložen z důvodů nepříznivého 
počasí, nebo organizačních problémů s 
letounem, ale nakonec všechno dopadlo 
dobře a Pavel si splnil svůj sen na letišti v 
Šumperku dne 28. září 2012, tedy pouhé dva 
dny před svými 85. narozeninami. Seskok byl 
proveden z letounu L-60 z výšky 1000 metrů 
a s padákem M-291. Provedení tohoto 
seskoku zaregistrovala Agentura Dobrý den 
se sídlem v Pelhřimově, která eviduje 
podobné rekordy v různých oborech lidské 
činnosti a udělila Pavlu Höchsmannovi 
„Certifikát o vytvoření českého rekordu“ v 
kategorii Nejstarší parašutista. Tato agentura 
vydává každoročně knihu rekordů a pro rok 
2012 je Pavlův seskok uveden mezi prvními 
deseti TOP rekordy v ČR.

Jsem přesvědčen, že takových osobností si 
musíme vážit a vidět v nich vzory pro naše 
každodenní snažení. Na výročním jednání 
Klubu výsadkových veteránů Olomouc byla 
Pavlovi Höchsmannovi slavnostně předána 
medaile KVV Prostějov vydaná při 
příležitosti 60. výročí vzniku výsadkového 
vojska.

KVV Olomouc pplk. v.v. Ing. Jan Havlíček
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charakteru, čemuž odpovídal i jejich výcvik.
Metodika výcviku byla   zaměřena na  ničení 
ZHN a  směřována na rakety MGR – 1 Honest 
John, MGR - 3 Little John, dělostřelecké 
Davy Crockett, MGM - 5 Corporal, MGM - 
29 Sergeant ( 45 – 135 km ), ty byly vyřazeny 
v roce 1977  a nahrazeny MGM - 52 Lance, 
MGM – 31 Pershing, dolet 740  km. Od roku 
1964 byly dislokovány v NSR. Neu Ulm ( 6  
mobilních kompletů), ty byly vyřazeny až v 
roce1986. Dále rovněž na dělostřelectvo a 
raketové dělostřelectvo.
Rota hloubkového průzkumu se organizačně 
skládala zpravidla z pěti skupin hloubkového 
průzkumu o šesti lidech. Každá skupina měla  
velitele ( důstojníka ), radistu, staršího 
průzkumníka, průzkumníka – pancéřovníka, 
mladšího průzkumníka a průzkumníka – 
řidiče OT( rovněž výsadkář ). Ve výzbroji 
skupiny byly samopaly Sa - 58 a  Sa - 61, Pi – 
52  a  pancéřovka RPG -7. Každá SHPz 
mohla vyčlenit dvě pozorovací nebo pátrací 
podskupiny. 
Dále byly ve výcviku procvičovány varianty 
zesílené skupiny hloubkového průzkumu až 
do počtu 12 - ti mužů ( pak byla výzbroj 
posílena UK-57 ). Tyto tak zvané průzkumné 
řady byly vytvářeny většinou spojením dvou 
skupin.                                                                                                                                      
Radiové spojení ve skupině  bylo udržováno 
pomocí stanic krátkého dosahu   R -  350, ve 
skupině  byly  2 - 3ks. ( podle charakteru 
úkolu).Spojení skupiny s řídící stanicí 
dlouhého dosahu R -118 u průzkumného 
praporu bylo udržováno pomocí přenosné 
dvoudílné krátkovlnné stanice dlouhého 
dosahu RM -  33 která byla vybavena 
krystaly( s předem určenými frekvencemi), 
které bylo možno podle situace měnit. Velitel 
skupiny na základně kromě velení, plnil i roli 
šifranta a pomocníka radisty.
V rotě bylo organizačně začleněno 5 řidičů 
OT - 65 s výsadkovým výcvikem, řidič a 
radista radiovou
 R – 118 a 1 nákladní vozidlo a 1 skříňové 
vozidlo pro přepravu padáků. Rota na plných 
počtech měla až 50 mužů.
Výcvik velitelů skupin byl až do podzimu 
roku 1966 prováděn ve Škole důstojníků v 
záloze u 7. výsadkového pluku zvláštního 
určení v Holešově. Škola byla rozčleněna na 

4 školní čety. Po ročním výcviku byli 
absolventi (převážně v hodnosti četaře - 
absolventa ), odesíláni na místa velitelů 
skupin k rotám zvláštního určení v Chrudimi 
a Luštěnicích. Část zůstávala u pluku v 
Holešově pro plnění úkolů v rotách. Další 
určení absolventi byli odesláni k jednotlivým 
divizím, k rotám u průzkumných praporů 
divizí. Vždy po pěti  absolventech - 
výsadkářích. Na podzim v roce 1966 došlo k 
organizační změně ve struktuře divizí. 
Současně proběhla reorganizace i v 
armádním průzkumu. Školní jednotka v 
Holešově byla rozdělena a nadále v ní zůstaly 
jen dvě výsadkové čety specializované pro 
armádní průzkum.
Zbylé dvě výsadkové (specializace divizní 
průzkum) školní čety byly přemístěny do 
Kroměříže, sídla 3. tankové divize. Ve městě 
bylo divizní velitelství a v Rybalkových 
kasárnách 33. tankový pluk.
V Žižkových kasárnách zde byl pod krycím 
značením VÚ 9700 dislokován 3. průzkumný 
prapor. Velitelem tohoto průzkumného 
praporu byl pplk. Václav Morev.
V  gesci průzkumného praporu zde byla 
zřízena Škola důstojníků v záloze ( ŠDZ ) pro 
divizní hloubkový průzkum. Sestávala ze 
dvou výsadkových čet ( redislokovaných z 
Holešova ) a jedné čety průzkumníků na OT – 
65 ( FUG ). 
Velitel 1. školní čety průzkumu na OT byl 
ppor. Jan Otýpka.
Velitel druhé školní výsadkové čety byl npor. 
Josef Mičík, kterému v prvním roce podléhali 
dva instruktoři pro výcvik, čet. abs. Voskovec 
( absolvoval v Holešově ) a svob. Vráblík.

Velitel třetí školní, výsadkové čety byl ppor. 
Karel Drobný, kterému v prvním roce  
podléhali dva instruktoři pro výcvik, des. 
Iliško a čet. abs. Berka ( absolvoval v 
Holešově ).Velitelem školy byl z počátku mjr. 
Tomáš Fabrika, avšak pouze krátce. Vystřídal 
jej kpt. Bozděch a mjr. Fabrika byl jmenován 
náčelníkem štábu průzkumného praporu. Po 
1. ročníku školy byl velitelem školy 
jmenován kpt. Ladislav Dostál.

Kol.P.Čejka                                                                                                                                                    
Pokračování příště..

                            

Vzpomínka na školu 
důstojníků v záloze v 
Kroměříži po 45 letech I.
Divizní skupiny 
hloubkového průzkumu. 
( SHPz )
                          V roce 1965 došlo k nové 
reorganizaci a redislokaci jednotek 
hloubkového průzkumu. Od 7. výsadkového 
pluku zvláštního určení byly vyčleněny 5. a 6. 
rota. Z nich vznikly armádní výsadkové 
průzkumné roty. 
Tyto roty zvláštního určení byly umístěny do 
L u š t ě n i c  a  C h r u d i m i .  D i v i z n í m  
zpravodajským orgánům byly dány k 
dispozici místo čet, roty hloubkového 
průzkumu, začleněné do nově vznikajících 
průzkumných praporů, které byly rozšířené z 
původních průzkumných rot.
U každé divize v rámci průzkumného praporu 
byla zřízena výsadková rota hloubkového 
průzkumu. ( RHPz ) 
V taktických úkolech se předpokládalo, že 
budou průzkumné skupiny vysazovány až 
100 km do hloubky sestavy protivníka z 
letounů nebo vrtulníků. Buď výsadkem na 
padácích, nebo z nízkého průletu vrtulníku, 
výskokem za přízemního letu a nebo  po 
přistání vrtulníku. Další plánovaný a cvičený 
způsob průniku do týlu protivníka, (podle 
situace na frontě) byl na obrněném 
transportéru a nebo infiltrací, přechodem 
skupiny pěšky přes frontu, případně 
ponecháním na vlastním území při jeho 
opuštění.
Hlavním úkolem skupin hloubkového 
průzkumu ( SHPz ) bylo vyhledávání, 
případně ničení zbraní hromadného ničení. 
Dále byly tyto jednotky určeny k zajištění 
průzkumných úkolů v týlu protivníka do 
plánované operační hloubky. K dalším 
úkolům patřilo například zajišťování a 
vytýčení doskokových ploch pro taktické 
výsadky, navádění raketové a dělostřelecké 
palby na cíl, získávání důležitých zajatců a 
plnění diverzních úkolů nejrůznějšího 

Tradiční ples.
moderních a společenských tanců.Taneční 
kreace zde předvedli zástupci ze sokola 
Kojetín.Zde si mohli příslušníci i naší 
vyzrálejší generace najít svoji inspiraci.
Ke zlepšení nálady přispěl i úspěch v 
následné tombole kolegů Starého a Grézla.
Na zabezpečení této akce se rovněž podílel i 
náš klub nejen vzájemnou spolupráci , ale i 
obohacením tomboly darovanou cenou 

Společenské prostory Národního domu vítali 
ve svých prostorách hosty. Přicházeli pánové 
ve slavnostních uniformách, společenských 
oblecích a dámy v toaletách nebo šatech 
podle poslední módy. Přece se konal již 
tradiční ples 102pzpr gen. Karla Palečka.V 
programu, který moderoval náš kolega 
Michal Mucha byly předvedeny ukázky 

Návštěva u kamarádů.
Hradec, Holešov , Trenčín. Náš klub 
zastupovali kol. Čtverák, Lorencová, Chudý, 
manželé Staří a Lejskovi. Celkem zde bylo 85 
účastníků.
Jedním z významných hostů byl velitel 5 pl 
ZU plk gšt Lubomír Šebo , který přednesl 
kritické a otevřené hodnocení současného 
stavu a spolupráce v dané oblasti. Předseda 
klubu zhodnotil  činnost za uplynulé období , 

Se stejnými pocity jaké jsou v obsahu písně ,, 
Jedu za tebou.....", kdy synové otců, kteří 
společně sloužili v Čechách se jedou 
navštívit, přijížděli delegace výsadkových 
veteránů do slovenské obce Bernolákovo. 
Kolegové z KVV Bratislava zde měli výroční 
zasedání klubu. Setkali se zde zástupci klubů 
Praha, Liberec, Praha - západ, Jindřichův 

majitelem lázní Slatinice panem ing. 
Vybíralem. Odměnou pro členy klubu bylo 
pozvání na tutu akci.Z klubu se  zúčastnili 
manželé Staří, Hýblovi, Zapletalovi, 
Grézlovi, Chovancovi,Chudí,Hudčtí,Hricovi 
a Lejskovi.
Děkujeme všem výsadkovým kolegům za 
vytvoření příjemného prostředí a pěkný 
společenský večer.

Kol.Fr.Lejsek 

kde podtrhl aktivní provádění seskoků , 
sportovní aktivity, společensko- kulturní a 
pietní akce .Kol. Dubeň přednesl plán 
činností na další období , s perspektivně 
rozvíjející spolupráci s kluby České 
republiky.
Náš klub ocenil podíl práce slovenských 
kolegů udělením medaile ,, Za zásluhy" plk. 
vv.PhDr. Viktoru Timurovi CSc. Rovněž 
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Přátelské setkání členů 
KVV Prostějov
u příležitosti MDŽ dne 
8.3.2013.

setkání volnou zábavou. K tanci i poslechu 
hrál i zpíval Karel Weiser z Hanušovic. Jeho 
hudební produkce z let padesátých 
/Kristýnka/,  šedesátých / písně Semaforu / a 
sedmdesátých evokovala u přítomných pěkné 
vzpomínky na své mládí. Při pomalých 
skladbách předvedli své umění zejména 
manželé Staří, Stavní, Virglerovi, J.Čtverák a 
Máša Lorencová, manželé R. a J.Zapletalovi. 
Asi nejvyšší obdiv si díky svým tanečním 
kreacím na parketu zasloužil náš host, kolega, 
dělostřelec a výsadkář z Ústí nad Orlicí 
Franta Horák.Strhující závěr v rychlém rytmu 
ukončil pěkný večer. A to bylo i jedním z cílů 
organizátorů této akce kolegů J. Ondrejčáka a 
O.Hájka. Poděkování patří i kolektivu 
restaurace „U tří bříz“ za přípravu příjemného 
prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                        
kol.  J.Ondrejčák a O.Hájek

Jak ve svém proslovu zdůraznil předseda 
KVV Prostějov kolega J.Čtverák
je pěknou tradicí, že náš klub pořádá u 
příležitosti MDŽ přátelské setkání, na kterém 
chce mimo jiné ocenit i podíl našich členek na 
rozvíjení naší klubové činnosti,přátelství a 
soudržnosti všech generací výsadkářů i jejich 
příznivců.
Ocenil zejména práci kolegyň B.Jáhnové, 
D.Lejskové, H.Jugasové, M. Staré, J.Chudé, 
M.Skrbkové a I. Skrbkové při přípravě a 
zabezpečení organizace sportovních 
soutěží.Vyzdvihl  úspěchy kolegyň 
J.Zapletalové, S.Holíkové, Z. Křivánkové ve 
sportovních soutěžích v rámci klubu i mezi 
kluby a dále také neméně  záslužnou práci 
kolegyně M.Jeremiášové v organizační 
oblasti tzv. desítkářů. Neopomněl ocenit ani 
podíl našich kolegyň  při přípravě 
výsadkového vinobraní v Dětkovicích, za což 
jim patří náš dík.
S uspokojením konstatoval, že návštěvnost 
na našich klubových akcích svědčí o tom, že 
se v našem klubu cítíte dobře.
Na závěr popřál všem přítomným ženám 
mnoho zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti. 
Slovy „Přijměte od nás karafiát jako výraz 
vděku a úcty vůči Vám“ a slavnostním 
přípitkem ukončil oficiální část přátelského 
setkání.

Po nezbytném občerstvení, pokračovalo 

KVV SR kde proběhne volba nového vedení 
a předsedy klubu.
S obdivem můžeme ohodnotit organizaci a 
péči celého klubu a především kol. Dubeně. 
Zvláštní poděkování patří kolektivu 
děvčat,které se staraly o účastníky. Pocit 

kolegové z bratislavského klubu vysoce 
ohodnotili podíl spolupráce a jako uznání 
udělili praporu KVV Prostějov čestnou stuhu.
Hlavní akcí, která se v následném období 
dotýká života bratislavského klubu je Sněm 

dobré nálady podtrhla tradiční country kapela 
a bezkonkurenční lahodné víno kol. Hrehy.
Taková to akce může oživit již jen krásné 
vzpomínky na dobu společné služby. 
Děkujeme Vám přátelé!

Kol.Fr. Lejsek

Přišli jsme si 
zavzpomínat
Členové KVV Prostějov si přišli zavzpomínat 
do městského divadla v Prostějově na 
oblíbeného komika, výborného herce a autora 
čistého a ryzího humoru Felixe Holzmanna, 
legendu televizní zábavy, jehož známý pořad 
Včera, dnes a zítra … uvedlo divadlo 
Semafor z Prahy. Shlédli jsme mnohé 
legendární scénky v souvislém celovečerním 
zábavném programu z 80 let min. století, kdy 
slavil největší úspěchy. Tehdy nás bavil Felix 
Holzmann se svými kolegy, z nichž 
nejznámější a nejvěrnější byl jeho partner 
konferenciér František Budín.Dnes nahrazují 
oblíbenou dvojici nová jména David Šír a 
Miroslav Reil, kteří se zhostili svých rolí 
zcela bravurně a téměř autenticky. Určitě se 
všichni diváci od začátku až do konce 
příjemně bavili, jen škoda, že divadelní sál 
nebyl zcela zaplněn.
Děkujeme za finanční podporu magistrátu 
města Prostějova při návštěvě tohoto 
představení.
Kol.Jugasová                                                        

Zabíjačka.
Začal další rok života klubu a setkali jsme se 
na první akci, která se tradičně opakuje každý 
rok a to je známá ,, Zabíjačka" .Všeobecně 
víme , že o tento bohulibý způsob zábavy je 
velký zájem, ale letošní rok překonal všechny 
představy. V restauraci ,, U třech bříz" se 
sešlo 95 kolegyň a kolegů našeho klubu. 
Personál restaurace opakovaně uspokojil 
požadavky našich členů ohledně kvalitně 
připravené stravy. O desinfekční a chuťové 
potřeby se odpovědně postaral kol. Jugas 
zajištěním kvalitního léku od kol. Řepky.
Předseda klubu kol. Čtverák přivítal přítomné 
a seznámil je s nejbližšími akcemi , které nás 
v průběhu následných měsíců čekají. Při této 

příležitosti rovněž popřál kol. Koudelovi a 
Hricovi mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti 
při dosažení životního jubilea.
Kolega Opletal i přes to , že se pro zdravotní 
indispozici nemohl zúčastnit , zaslal pozdrav 
a přání dobrého zažití všem účastníkům této 
akce.
O zlepšení nálady se postaral kol.
Sommer se svoji harmonikou a kolektivem 
zpěváků, kde již tradičně má své místo kol. 
Bartko. Za hladký průběh , přípravu a 
organizaci je možno vyslovit poděkování 
kolegům Jugasovi a Lejskovi s přáním 
úspěchů při organizování takových to akcí.

Kol.Fr.Lejsek

našeho výsadkového vojska a který velel 
prvnímu výsadkovému útvaru poválečné 
československé armády, považuji za čest pro 
sebe i celou svoji jednotku.“
Význam tohoto slavnostního aktu podtrhla 
účast synů Vlastimila a Milana Taláška, 
synovců Dr. Ing. Vladimíra Taláška  CSc. a 
MUDr. Doc. Richarda Reifa CSc., dále brig. 
gen. Milana Kovandy, primátora statutárního 
města Prostějov Miroslava Pišťáka, 
představitelů Policie ČR, členů KVV 
Prostějov bývalých velitelů VÚ 8280 kol. J. 
Starého, kol. F. Stavného a kol. J. Hudského a 
dalších hostí.
Ve svém vystoupení autor knihy por. Martin 
Vaňourek z VHÚ Praha zdůraznil, že 
„Následující stránky jsou ohlédnutím za 
životním osudem člověka, který se po 
okupaci rodné vlasti, zapojil do odboje a 
odešel za hranice bojovat za svobodu svého 
národa. Bojoval  statečně ve Francii, v 
hlubokém týlu nepřítele a v řadách 
příslušníků 2.samostatné paradesantní 
brigády na Slovensku. Zradou padl do zajetí, 
ale přežil. Po válce mu bylo svěřeno velení Tato kniha popisuje životní cestu pravého 

vlastence a vojáka, který beze zbytku naplnil 
svoji vojenskou přísahu. V dobách největší 
nouze, nejistoty a nebezpečí se rozhodl 
bojovat za svobodu našeho národa se zbraní v 
ruce a neváhal nasadit i vlastní život. To jsou 
slova patrona této knihy plk. Ing. Karla 
Řehky dne 25.3.2013 na slavnostním křtu 
knihy autora Martina Vaňourka, Plukovník 
Oldřich Talášek „Dokud dýchám, doufám…“
Dále pokračoval „To, že jsem byl autorem 
požádán, abych se jako velitel 601. skupiny 
speciálních sil stal patronem nad knihou 
popisující osudy člověka, který stál u zrodu 

Plukovník Oldřich Talášek
„Dokud dýchám, doufám… “



Pietní akt u hrobu 
zakladatele 
výsadkových vojsk a 
prvního výs.generála 
Karla Palečka v Plzni

čele s předsedou kol. Jindřichem Čtverákem a 
dalšími členy KVV,kol. M.Řepkou, kol.  M. 
Starou, kol. J. Starým, kol. J. Chudou, kol. F. 
Chudým, kol. Z. Křivánkovou, kol. A. 
Křivánkem, kol. J. Ondrejčákem a kol. J. 
Kovářem. Dále mimo již zmíněný KVV 
Plzeň poctili svou účastí
 také  KVV Holešov s předsedou kol. D. 
Hricem a KVV  Jindřichův Hradec s 
předsedou kol. P. Čejkou.
U hrobu gen. Palečka se shromáždili kol. 
KVV a vojáci 102. pzpr v čele s jeho 
velitelem pplk. Ing. Reném Sabelou i jejich 
nadřízeným velením, kde položili na hrob 
květiny. Na tomto místě promluvil a vyzvedl 
zásluhy a osobnost  gen. Palečka předseda 
KVV Plzeň, kol. Miloslav Jeřábek. V závěru 
promluvil a modlitbou uzavřel vzpomínkový 

akt  kaplan 53. brigády z Opavy.
V další části jsme se přemístili k domu gen. 
Palečka na Mikulášském náměstí a opět po 
10ti letech jsme viděli a obdivovali pamětní 
desku na domě , kterou vytvořil náš člen KVV 
kol. Viktor Jeremiáš.
Na stejném náměstí a Mikulášském hřbitově 
jsme prohlédli pomník J. K. Tyla, pamětní 
desku Františka Škroupy a pro Plzeň 
důležitou osobnost, hrob Emila Škody.
Po těchto akcích v mrazivém počasí, 
ná s l edova l  da l š í  p rog ram našeho  
zájezdu.Oběd a po té exkurze  plzeňského 
pivovaru s výkladem,jejiž průvodcem byl 
bývalý gen.ředitel  plzeňských pivovarů a 
současný předseda KVV Plzeň kol. Míla 
Jeřábek. 

kol. Fr.Chudý
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Dne 12. 3. 2013 se náš KVV zúčastnil 
pietního aktu u hrobu zakladatele 
výsadkových vojsk a  také prvního výs. 
generála Karla Palečka v Plzni. Tento akt 
organizoval KVV Plzeň v čele s jeho 
předsedou Miloslavem Jeřábkem a 102. pzpr 
z Prostějova, který ve svém názvu nese jméno 
gen. Palečka.                                                                                                                                                                                 
Pietního aktu se účastnil KVV Prostějov v 

Vzpomínková akce- 
Ořechov

SILVER B.  
Tyto vzpomínkové akce u pomníku velitele 
skupiny OUT DISTANCE npor. Adolfa 
Opálky se konají pravidelně každý rok již od 
roku 1985. Pravidelně se na těchto akcích 
podílejí obec Ořechov, Čs.obec legionářská 
Brno, Kluby vojenské historie, 43.výsadkový 
a mechanizovaný prapor Chrudim. Při tomto 
aktu se na ceremoniálu podílí i skupina THE 
REBEL PIPERS(skotší dudáci), kteří 

připomínají výcvik výše zmíněných skupin 
ve Skotsku. 
Na závěr byly provedeny ukázky seskoků, 
slaňování a bojová umění, které předvedli 
p ř í s l u š n í c i  4 3 . v ý s a d k o v é h o  
mechanizovaného praporu Chrudim. Na akci 
s e  z ú č a s t n i l i  i  č l e n o v é  K V V  
Prostějov,Brno,Chrudim a Jindřichův 
Hradec.                                                         

Kol.J.Čtverák

Dne 27.4.2013 se v Ořechově u Telče 
uskutečnila vzpomínková akce k 71.výročí 
seskoku paraskupiny OUT DISTANCE. Tato 
skupina byla vysazena v prostoru Ořechova 
13.3.1942 na podporu již dříve vysazených 
skupin ANTHROPOID, SILVER A a 

Buchlovice 43.výsadkového mechanizovaného praporu 
Chrudim, Veteran CAR Club Zlín, KVH 
pětačtyřicítka Brno, Svaz letců ČR-odb.22 
Přerov. Po projevech starosty obce 
Buchlovice Ing. Černého a předsedy OV 
ČSBS Uherské Hradiště p.Štokmana, za AČR 
vystoupili genmjr. Aleš Opata ZNGŠ a 
genmjr.Kubala předseda Svazu letců.Po 

odhalení památníku, čs hymně, slavnostních 
salv, byl proveden přelet tří bitevních 
vrtulníků. Na této akci se zúčastnili členové 
KVV z Prostějova, Holešova, Zlína, 
Chrudimi,Trenčína.Na závěr bylo provedeno 
setkání pozvaných hostů a aktivních 
účastníků v hotelu Buchlovice.

Kol.J.Čtverák

Dne 30.4.2013 u příležitosti 68.výročí 
ukončení II.světové války a osvobození 
Buchlovic byl odhalen památník 14 
příslušníkům čs.zahraničního odboje z 
Buchlovic. Na této vzpomínkové akci se 
významně podíleli OV ČSBS Uherské 
Hradiště, Ústřední hudba AČR, příslušníci 

Pietní akt u hrobu 
generála Ludvíka 
Svobody v Kroměříži

bojovníků za svobodu, Československé 
obce legionářské a dalších organizací. 
Náš klub zastupoval kol. Miroslav 
Řepka, František Chudý a Jaroslav 
Kovář, který také pořídil několik 
fotodokumenů  z nichž nejvzácnější  je 
naše společná fotografie s profesorkou 
Klusákovou - Svobodovou, dcerou gen. 
Ludvíka Svobody. 
H o l e š o v s k ý  k l u b  z a s t u p o v a l  
kol.Hric,Ryšavý a kol.Hricová.

Kol. Fr.Chudý

dne 3. května 2013 se náš KVV a KVV 
Holešov, zúčastnil pietního aktu u hrobu 
generá la  Ludvíka  Svobody  na  
kroměřížském hřbitově. Pietní akt 
proběhl na počest 68. výročí ukončení II. 
světové války. Zúčastnili se ho také 
představitelé a zástupci Českého svazu 

částečným vyrovnáním morálního dluhu, 
který k němu naše společnost do dnešních 
dnů má.
Ve svém emotivním vystoupení podtrhl 
odkaz plukovníka Oldřicha Taláška jeho 
synovec Dr. Ing.Vladimír Talášek.

Kniha plukovník Oldřich Talášek„Dokud 
dýchám, doufám…“ podepsaná autorem, 
patronem  knihy a synem Plk. Oldřicha 
Taláška bude uložena u KVV Prostějov.

Kol. J..Ondrejčák

prvního čs.výsadkového útvaru – pěšího 
praporu 71 „Československých parašutistů“, 
poté výsadkového učiliště. Z této funkce byl 
po Únoru 1948 bezdůvodně vyhozen. Dokud 
dýchal, doufal ve spravedlnost. Té se však 
nedočkal. Proto ať se tato publikace stane 

Padáky v zapadajícím 
slunci Výsadky pod velením npor. Ing.Jana 

Jílka – náčelníka výsadkové služby 
102.průzkumného praporu v Prostějově 
a prap. Pavla Bodrogiho, vrchního 
praporčíka téhož útvaru, vyvolaly 
potlesk cca 300 přítomných návštěvníků 
10. pochodu CLAY s vysílačkou EVA. 
P o c h o d u  z a š t í t ě n é h o  s a m ý m  
p.hejtmanem Zlínského kraje pplk. zál. 
MVDr.Stanislavem Mišákem. Akce 
organizačně skvělá- Skauti Holešov, 

Podvečer zapadajícího slunce, zlatě 
dobarvujícího tóny kytar o tom, že MUŽI 
jdou rozťal zvuk vrtulníku. Vrtulník MI 
–171 Š řízený kpt.Ing.Břetislavem 
Sedlářem z nedalekých Martinic u 
Holešova. S bravurou MISTRA vysypal 
dva výsadky – stejně jak před lety 
mnohými některý z anglických pilotů 
nedaleko HOSTIŠOVÉ, okr. Zlín. 

potomci samotných členů parask.CLAY- 
Jan Štokman, A .Bartoš ml. a obec 
Hostišová. Již podruhé ČT s nadějnou 
sportovkyní redaktorkou paní Gabrielou 
Slonkovou. Regionální TV Otrokovice. 
Soubor nadšenců a profesionálů. Pro  
nás,  bezejmené chodce,  trochu sněhu, 
tmy, únavy, bláta  a -  horkého  srdce. 
Jako  dík na dlani těm kteří kdysi, kdysi 
přinášeli obět mučené vlasti.

Kol.P.Chmelík KVV Holešov



p r a c o v a l  v  n e b e z p e č n é  p r o f e s i  
radiotelegrafisty a nesporně tak prokázal své 
vlastenectví, vysoké odborné schopnosti a 
statečnost v nelehkých podmínkách 
domácího protinacistického odboje.
· Peltán byl jako radista vysílačky 
SPARTA II pro činnost Tří králů, tedy 
Balabána, Mašína a Morávka zcela určitě 
n e n a h r a d i t e l n ý .  V ý h r a d n ě  j e h o  
prostřednictvím a s pomocí vlastní vysílačky 
totiž mohli udržovat nezávislé rádiové 
spojení s exilovým Ministerstvem národní 
obrany v Londýně.
· B+M+M (jak se tito důstojníci také 
podepisovali v sarkastické „korespondenci“ s 
kriminálním komisařem gestapa Oskarem 
Fleischerem) postupně padli do rukou 
gestapa. Jako poslední Václav Morávek, Ten 
zahynul 21. března 1942 v přestřelce s 
úředníky gestapa u Prašného mostu v Praze.
· František Peltán tohoto svého 
spolupracovníka a přítele přežil i v těžkých 
podmínkách heydrichiády, a to díky své 
neustávající odbojové činnosti neustále s 
agenty gestapa za zády, téměř o tři měsíce.

Jindřichohradecký rodák 
byl po více než 
sedmdesáti letech 
povýšen 

Hradečáků vůbec neví, že se zde narodil 
opravdu důležitý a statečný příslušník 
domácího odboje. Domnívám se, že právě 
proto, že byl sirotkem, tak na jeho významné 
činy nikdo dlouhá léta neupozornil. Do 
h o d n o s t i  k a p i t á n  i n  m e m o r i a m  
jindřichohradeckého rodáka, vlastence a 
hrdinného odbojáře jmenoval současný 
ministr obrany České republiky Vlastimil 
Picek. Jeho rozkaz přečetl ředitel Krajského 
vo jenského  ve l i t e l s tv í  v  Českých  
Budějovicích plukovník gšt. Vladimír Pešek.
Akci, tak jako každoročně, pořádalo město 
Jindřichův Hradec ve spolupráci s 
Československou obcí legionářskou – 
Jednotou bratra Stanislava Berana, Klubem 
historie letectví Jindřichův Hradec, Muzeem 
J i n d ř i c h o h r a d e c k a ,  4 4 .  l e h k ý m  
motorizovaným praporem Jindřichův 
Hradec, Armádou České republiky, Klubem 
výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci a 
S p o l e č n o s t í  V á c l a v a  M o r á v k a  v  
Kolíně.Označení „Čtvrtý ze tří králů“ je zcela 
na místě, avšak odpovídajícího ocenění se 
tomuto muži po válce, ale ani po listopadu 
1989 nedostalo. Až letos při jeho stém výročí 
narození byl, po zásluze, s platností od 1. 
dubna 2013, četař František Peltán za své 
zásluhy v boji za národní osvobození 
jmenován do hodnosti kapitán in memoriam.
 Četař František Peltán, narozen 1. 4. 1913 v 
Jindřichově Hradci, působil po obsazení 
Československa nacistickým Německem v 
odbojové organizaci Obrana národa, později 
byl členem velké sítě zpravodajské skupiny 
Tři králové, která sbírala významné 
informace a tyto předávala vysílačkou 
československé exilové vládě do Londýna.
· Dne 11. července 1942 byl v Praze 
gestapem postřelen a na následky zranění 20. 
července 1942 zemřel.
· František Peltán více než tři roky 

Jindřichohradecký rodák byl po více než 
sedmdesáti letech povýšen 
V sobotu 6. dubna 2013 si účastníci pietního 
setkání v Jindřichově Hradci připomněli 
významného účastníka československého 
protinacistického odboje, radiotelegrafistu 
odbojové skupiny Tří králů a zdejšího rodáka 
Františka Peltána. 
V ulici 9. května, před domem, kde se Peltán 
narodil, se sešli hosté, aby odhalili novou 
pamětní desku. Organizátoři v Jindřichově 
hradci přivítali celou řadu významných 
hostů, mezi nimiž byl i předseda Senátu 
Parlamentu ČR Milan Štěch. Delegaci 
Ministerstva obrany ČR vedli náměstek 
ministra obrany pro personalistiku Michael 
Hrbata a zástupce náčelníka Generálního 
štábu AČR generál Bohuslav Dvořák.
„Údělem odbojáře bylo uspět nebo zemřít. 
Příběh Tří králů a jejich blízkých 
spolubojovníků je příběhem boje, v němž se 
prolíná odvaha, charakter, láska, krev a 
sebeobětování. Byli to lidé, kteří výrazně 
přispěli k osvobození Československa. Pro 
Armádu České republiky je jejich statečnost a 
oddanost ideálu nepřekonatelným vzorem,“ 
uvedl v projevu náměstek Michael Hrbata.
Předseda jindřichohradecké jednoty 
Československé obce legionářské bratra 
Stanislava Berana Karel Ludvík, kterému se 
po tříletém úsilí podařilo pro Františka 
Peltána dosáhnout určité satisfakce. „I když 
nejsem rodák z Hradce, cítím se být zdejším 
patriotem a zdálo se mi, že vlastně většina 

Dne 12. března 2013 zemřel ve věku 70let náš 
kolega František Kovařík.
Dne 21. března 2013 zemřel ve věku 78 let 
Pavel Franík dlouholetý člen KVV Bratislava
kde zastával různé funkce(hospodář 
,předseda klubu,šéfredaktor časopisu 
Červené barety).
Taktéž vedl a tvořil Kroniku klubu v niž 
popisoval celou činnost od jeho založení.
Dne 24. března 2013 zemřel ve věku 70 let 

OPUSTILI NAŠE ŘADY

POZVÁNKY:
boji.Zradila je jako častokrát politika.Část 
nejvyššího velitelství sboru byla pro výstrahu 
rozprášena,rozpuštěna.Pluk vymazán z 
České lidové armády.
A přece po 45 letech přijedou ze všech koutů 
České a Slovenské republiky Ti,kteří tenkrát s 
čistým dvacetiletým srdcem věděli co je 
jejich čest VOJÁKA .K uctění památky 
statečných příslušníků 7.výsadkového pluku 
zvláštního určení, posádkou 1961-1968 v 
Holešově se sejdou pamětníci-příslušníci 
pluku dne 23.8.2013 v 10,30 před branou 
bývalých kasáren(nyní vyšší a střední 
policejní škola).Všichni s vráskami  věku se 
srdcem vojáka,mnozí v červeném baretu 
CTI.Záštitu nad pamětní akcí převzal 
hejtman pplk v záloze MVDr.Stanislav Mišák 
, město Holešov za aktivního přispění vedení 
Policejní  školy Holešov.
Zveme i Vás k tiché účasti.                                                                                                                

Redakční rada si dovoluje upozornit členy 
KVV Prostějov na akce pořádané
v nejbližším období:

18.6. Zájezd do Prahy- Anthropoid
18-20. 9. V.sportovní setkání KVV letiště 
Prostějov
Září- zájezd Wachau Rakousko
Říjen - výsadkové vinobraní Dětkovice.

Věříme,že účast bude jako vždy vysoká.

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
Bc.Iveta SKRBKOVÁ – členka výboru a 
redakční rady
Dolní 24,79601 Prostějov, tel.
email - iveta.skrbkova@email.cz
Účet 188 989 286, kód 0300

náš kolega Rudolf Koudela.
Dne 18. dubna 2013 zemřel ve věku 84 let 
dlouholetý člen KVV Trenčín
pplk.v.v.Ing. Jozef  Balažovič.
Dne 7. května 2013 odešla ve věku 
nedožitých 70 let do výsadkového nebe 
členka KVV Olomouc
Alena Aschenbrennerová. Svoje seskoky 
absolvovala jako sport. parašutistka na 
letištích Šumperk, Olomouc, Otrokovice.

KVV Chrudim Vás zve na již IX.memoriál 
zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce 
padáku Štefana Baniče.Akce se koná 28-
29.8.v Chrudimi. 

KVV Holešov 1968---Holešov 2013
Rok 1968 přinášející naději demokracie a 
svobody. Také rok tanků se symboly okupace 
,naděje jara,zklamání podzimu. Těžko žil 
národ v té době i hrstka statečných.Nebylo 
j i c h  s e d m , b y l o  j i c h  v í c e  7 0 0  
…důstojníků,poddůstojníku,praporčíků a 
vojáků.VOJÁKU v červených baretech  
odhodlaní stát jen s útočnými noži na 
opascích k obraně své vlasti.Tak jako jejich 
otcové v roce 1938 stejně tak zrazeni.Na 
rozdíl od otců svá kasárna,opevnění 
nevydali,nevzdali se.Na jejich nádvoří 
nevstoupila bota cizího vojáka,nezahynuli v 


