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Výroční shromáždění KVV Prostějov 2014

Vážení hosté, kolegové a kolegyně z Klubů 
České republiky a Klubů vojenských 
výsadkářů Slovenské republiky, dámy a 
pánové. Vítám Vás jménem výboru a členů 
našeho prostějovského klubu na našem 
Výročním shromáždění.
Na našem shromáždění jsou přítomny 
delegace 14 klubů z ČR a 3 klubů ze SR,což 
svědčí o neformální kolegyalitě a dobré 
spolupráci mezi našimi kluby, o vzájemném 
přátelství,vztazích a tradicích,které nejen v 
našich klubech udržujeme, ale i propagujeme 
společnými akcemi, kterými naše pravidelná 
Setkání v České nebo Slovenské republice, 
Memoriály, různé společenské a sportovní 
akce jsou.
Práce výboru KVV byla pravidelná (nejméně 
1x v měsíci) a ve svém obsahu byla zaměřená 
na přípravu a všestranné zabezpečení 
plánovaných akcí klubu.
V uplynulém období jsme usilovali o to, aby 
naše webové stránky, tak jako náš Zpravodaj 
odrážely společenský, kulturní a sportovní 
život našich členů a přispívaly k rozvoji 
přátelství a hrdosti na výsadkové tradice a 
profesi výsadkáře. O tom, že jak na 
republikové, tak i regionální úrovni se 
dostáváme do širšího povědomí svědčí i 
sledovanost našich webových stránek a 
periodik. Webové stránky našeho klubu 
administruje kolega Jaroslav Ondrejčák, 
který je pravidelně aktualizuje o novinky z 
činnosti klubu, za což mu patří náš dík. Naše 
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 Zpravodaj, ale i Padáček od KVVV 
Praha, Spravodajca od KVV Banská Bystrica 
a Červené barety od KVV Bratislava, dále 
informace nebo obrazový materiál z činnosti 
našeho klubu i dalších KVV, jako např. Brna, 
Písku, Jindřichova Hradce. Udrželi jsme 
zájem členů a příznivců KVV o obsah 
webových stránek na přibližně 12 tis. 
Návštěv ročně, v současné době je to celkem 
61 tisíc návštěv.
Poděkování patří kolegům Jaroslavu 
Kovářovi za poskytování obrazového 
materiálu, Františku Chudému, Františku 
Lejskovi, Michalu Muchovi, Ivetě Skrbkové, 
Vladovi Gajdošovi, Miloslavu Juříčkovi a 
kolegům Bartošovi a Dubeňovi ze SR za 
dodávaná periodika nebo fotografie z 
činnosti svých klubů k uveřejnění na našich 
webových stránkách. V dalším období 
chceme zlepšit informovanost členů KVV o 
práci vedení našeho klubu.
Náš klub, který vznikl jako první v roce 1990 
má letos již 24 let. Naše členská základna se 
postupně rozrůstá. K dnešnímu dni máme 155 
platících členů v Prostějově a blízkém okolí a 
54    členů mimo.
I když máme tolik členů, je někdy problém 
naplnit některé pořádané akce. Na plnění 
ročního plánu akcí našeho klubu se hlavně 
podílejí naši tzv. důvěrníci, kteří mají ve své 
náplni pracovat se svými členy. V měsíci 
březnu jsme doplňovali naši databázi členů, 
příznivců a sympatizantů. Členská základna 
byla rozdělena do okrsků, tak aby všichni i 
členové klubu byli včas informováni o 

jednotlivých akcích klubu. Kromě desítkářů 
byli zapojeni i členové výboru. Informace 
členské základny ze strany výboru a desítkářů 
je důležitá, neboť informace o jednotlivých 
akcích zabezpečuje účast členské základny, 
což je naším cílem. Za vynaložené úsilí při 
zabezpečování našich akcí z plánu KVV na 
rok 2014 patří naše poděkování : Vladimíru 
Sermekovi, Jaroslavu Ondrejčákovi,  
Jindrovi Čtverákovi, Františku Bartkovi, 
Boženě Jahnové, Viktoru Jeremiášovi, 
Bohumilu Petruškovi, Františku Chudému, 
Jindřichu Starému sen. a Otakaru Hájkovi. 
Dále velmi záslužnou práci vykonávají při 
seznamování s našimi akcemi mimo 
Prostějov zasíláním výtisku Zpravodaje 
manželé Dana a František Lejskovi. Výbor 
KVV těmto našim členům vyslovuje uznání 
za jejich práci pro náš klub.
V rámci kulturního a společenského vyžití 
uspořádal výbor KVV pro své členy a rodinné 
příslušníky řadu akcí(návštěvy divadelních 
představení a dva zájezdy).Naši členové se 
též zúčastnili šesti pietních aktů.Všechny 
akce,byly zveřejněny jak na webových 
stránkách, tak i na stránkách Zpravodaje.
Pokud se týká sportovních akcí, v průběhu 
roku 2014 jsme organizovali dvě vlastní 
sportovní akce a tří dalších jsme se zúčastnili, 
které organizovaly KVV Holešov, Magistrát 
Města Prostějova a KVV Jindřichův Hradec. 
První velkou naší sportovní akcí byl „III. 
ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda“ 
na střelnici Policie ČR ve Vrahovicích. Na 
přípravě a provedení byli zainteresování 
všichni členové výboru. Mimo výbor byli 
velmi nápomocni i další kolegové a kolegyně 
našeho klubu – Marie Stará, Marie Skrbková, 
Vlasta Stavná, Vlaďka Zapletalová, Jarmila 
Chudá, Věra Virglerová, Dana Lejsková, 
Hana Jugasová,  Aleš Dener, Karel Virgler,
Soutěže se tentokrát zúčastnil rekordní počet 
střílejících, celkem 155, z toho 128 mužů, a 
27 žen. Z KVV ČR  byly zastoupeny kluby 
mimo prostějovského, liberecký, pražský, 
Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, 
Zlín, Brno a J.Hradec. Za slovenské kluby 
přijeli reprezentovat kolegové z Bratislavy, 
B.Bystrice a kol. František Mansfeld jun., 
který reprezentoval KVV Prešov. Naše 
pozvání přijal primátor města Prostějova, 
k t e r ý  v  ú v o d u  p r o n e s l  k r á t k ý  
proslov,samozřejmostí byla přítomnost kol. 
Věry Mansfeldové.Dále byli přítomni bývalí 
velitelé, naši kolegové plk. Jindra Starý, 
Luděk Skácel, Josef Trojan a gen. Milan 
Kovanda. Aktivní účastí naše klání podpořili 
současní velitelé útvarů prostějovské 
posádky, vel. 601.skss plk.Ing. Karel Řehka a 
zástupce velitele 102.pzpr mjr.Ing. Václav 
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Malát. Výsledková listina byla uveřejněna na 
našich webových stránkách a ve Zpravodaji. 
Na cenách pro jednotlivce i družstva se 
podíleli členové našeho klubu kol. 
Dr.Ladislav Sliva, Jaroslav Moravec, Petr 
Němec a Ing.Vladimír Jílek firma Assist 
Praha, DT vyhýbkárna a strojírna a Lázně 
Slatinice. Významným partnerem při této 
akci byla Vojenská zdravotní pojišťovna, se 
kterou jsme uzavřeli smlouvu o propagaci.
Další sportovní akcí a opět střeleckou soutěží 
byl trojboj ve střelbě z Pi, SA-58 a malorážky, 
kterou organizoval KVV Holešov. Výsledky 
byly rovněž uveřejněny na webových 
stránkách.
Třetí střeleckou soutěží byla soutěž ze 
služebních revolverů MP „O pohár primátora 
města Prostějova“. Náš klub reprezentovalo 
družstvo ve složení : kol. Rudolf Zapletal, 
Vladislav Holík a František Chudý. Soutěže 
se zúčastnilo 34 tříčlenných družstev, ve 
kterých jsme ve velmi náročné konkurenci 
profesionálů, policistů, vojáků, střeleckých 
klubů, obsadili pěkné 6.místo.
Významnou událostí byla účast na X.ročníku 
Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska 
gen.Palečka, gen.Krzáka a plk. Černoty a 
vynálezce padáku Štefana Baniče, ve 
sportovních disciplinách, který se uskutečnil 
v rámci Jihočeského setkání veteránů, které 
připravil KVV Jindřichův Hradec ve 
spolupráci se 44.lmpr. Do sportovního klání 
jsme nasadili dvě družstva ve složení : kol. 
František Chudý, Jaroslav Kovář a Milan 
Chovanec, 2.družstvo ve složení : Michal 
Mucha, Jozef Struhár a Jaroslav Spáčil.. 
Nejlépe uspěli : kol. Jaroslav Kovář, který si 
odnesl pohár za 1.místo v hodu šipek, kol. 
Jozef Struhár, který vybojoval 3.místo na 
veslařském trenažéru. Celkově se v 
jednotlivcích umístil kol. Jozef Struhár na 
třetím místě. Celkově jsme pak z 18 družstev 
obsadili 2. a 4. místo. Celé setkání i sportovní 
akce byla předsedou KVV J.Hradec kol. 
Petrem Čejkou a 44.lmpr velmi dobře 
připraveny.
Ve dnech 17.-19.9.2014 jsme uskutečnili již 
VI.ročník Sportovního setkání výsadkových 
veteránů a parašutistů, kde výsadkoví 
veteráni změřili své síly. Celá akce se 
uskutečnila v součinnosti s aeroklubem 
DROPZONE. Tuto akci zorganizoval náš 
klub za řízení předsedy klubu kol.Jindřicha 
Čtveráka, hlavního rozhodčího kol. Františka 
Chudého a mimo ostatních členů výboru 
KVV, se podíleli na organizaci další členové 
našeho klubu – kol. Hana Jugasová, Marie 
Stará, Dana Lejsková, Aleš Dener, Jindřich 
Starý jun. a Ant.Křivánek. Materiálně a 
logisticky nás zabezpečili jako vždy naše 
vojenské útvary – 601.skss a 102.pzpr. Bez 
jejich pomoci si ani žádnou podobnou akci 
neumíme představit. Děkujeme velitelům za 
jejich přístup a pomoc. Dalším významným 
partnerem byla Vojenská zdravotní 
pojišťovna, se kterou jsme uzavřeli smlouvu 
o propagaci. Dost nás zklamala nízká dotace 
od MO ČR, a tím bylo nutno snížit počty 
družstev oproti minulým letům. Zahájení 
setkání a vyhlášení výsledků byl přítomen 
primátor města Prostějova pan Miroslav 
Pišťák, zastupující vel. 601.skss a velitel 
102.pzpr. Přítomni byli i někteří předsedové 

vysílajících klubů a předseda předsednictva 
Vojenských výsadkárov SR plk.v.v. Anton 
Múdry, který byl zároveň nejstarším 
závodníkem (81 let). Na počest VI.ročníku 
Sportovního setkání byl po oba dny na 
prostějovské radnici vyvěšen prapor města 
Prostějova. Celá akce proběhla ve velmi 
soutěživém duchu a dobré náladě. A jak 
dopadly výsledky ? Bronzová medaile 
zůstala na domácí půdě a zasloužilo se o ní 
družstvo ve složení : Milan Chovanec, Jozef 
Struhár a Vladislav Holík. Druhé místo si 
vybojovali veteráni z J.Hradce a zlato 
tentokrát putovalo do Chrudimi.
Mimo sportovní stránku oceňujeme zejména 
charakter těchto soutěží, které podstatně 
přispívají k posilování přátelských vztahů v 
naší komunitě výsadkářů.
A nyní krátce k činnosti redakční rady. Stejně 
jako v loňském roce se potvrdilo, že redakční 
rada řízená kol. Lejskem, za odpovědné 
spolupráce kol. Jar.Ondrejčáka a Ivety 
Skrbkové a spolupráce Dany Lejskové 
zvládla své úkoly velmi dobře. Pravidelně ve 
stanovených termínech vycházel Zpravodaj a 
jeho obsahová stránka odpovídala potřebám 
klubu. Rovněž počet dopisovatelů se zvýšil a 
je možno poděkovat kolegům z Brna, 
Liberce, Písku a Holešova. Kol. Václav 
Kameník pravidelně doplňuje stránky 
Zpravodaje o neznámá fakta z historie 
spojené s výsadkovým vojskem, hlavně s 
2.čsl.sam.parabrigádou a kol. J.Stahl zase z 
míst počátku tvorby výsadkových jednotek. 
Přínosem by však bylo, kdyby členská 
základna projevila větší snahu o rozšíření 
obsahu Zpravodaje vlastními příspěvky, ale i 
kritickým hodnocením obsahu. Členové 
výboru klubu účastnící se různých akcí 
pravidelně zpracovávají příspěvky z průběhu 
akcí pro větší informovanost členské 
základny.
Zatím nám zůstává problém, že přes pokus 
zveřejnění Zpravodaje na našich webových 
stránkách, je pořád poměrně velký počet těch, 
kterým je nutno Zpravodaj dodávat cestou 
České pošty, což zvyšuje náklady. V současné 
době je to 365 ks. Myslíme, že toto bude ještě 
dlouhý proces, který je spojen se střídáním 
generací a jejich potřebou využívání moderní 
techniky.
Mimo jiné náš výbor nezapomíná na členy 
našeho klubu i ostatních klubů. Letos udělil 

Pamětní medaile kol. Řepkovi, Vidmochovi, 
Langhammerovi, Moravcovi, Skácelovi, 
Chovancovi, I.Skrbkové, Křivánkovi a 
Milarovi, dále slovenským kolegům 
Puchoňovi, Trnkovi a Mikulovskému. 
Medaile Za zásluhy slovenským kolegům 
Milasovi, Zámečníkovi a Kadorovi, 
kol.Stavnému, Muchovi,  Šmardovi,  
Kameníkovi. Zlatý odznak byl udělen kol. 
Starému jun. Od začátku letošního roku udělil 
17 plaket k významným životním jubileum. 
Výbor také předal 23 věcných darů v hodnotě 
do 150,- Kč členům našeho klubu u 
příležitosti kulatých narozenin (60 a více let).
Ještě jen chci připomenout, že lze zaplatit 
příspěvek i za manželku, a tím získat výhody, 
které jsou s členstvím spojené. Ty naše členy, 
kteří se z různých důvodů nemohli dnešního 
jednání zúčastnit, navštíví naši důvěrníci, o 
našem jednání je budou informovat a členské 
příspěvky od nich převezmou. Úkol pro 
důvěrníky do konce února 2015.
Závěrem bych chtěl vyslovit velké většině 
členů našeho klubu poděkování za aktivitu a 
pomoc, kterou v letošním roce při všech 
akcích projevili.
Dále mi dovolte poděkovat všem našim 
hostům za pozornost, podporu a pomoc, 
kterou našemu klubu poskytují a vyjádřit 
přesvědčení, že tomu tak bude i v roce 2015.
Poděkování patří i všem našim kolegům-
veteránům, kteří zde zastupují kluby České a 
Slovenské republiky. Jejich přítomnost, zde 
mezi námi ukazuje sílu našich vzájemných 
vztahů, sílu přátelství a hrdost na naše tradice 
k výsadkovému vojsku, které nás bývalé 
výsadkáře, tak i sportovní parašutisty, kteří 
jsou v našich řadách, spojují a pevně věřím, 
že nikdy neopustí.
Vážení hosté, kolegyně, kolegové, dámy a 
pánové,
Děkuji za pozornost, kterou jste dnešnímu 
Výročnímu shromáždění věnovali, což 
svědčí o zájmu a pozornosti, kterou věnujete 
činnosti našich klubů v České a Slovenské 
republice.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 
2014, přeji Vám všem příjemné a radostné 
prožití svátků Vánočních, v Novém roce 
2015 hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Tato akce byla uskutečněna za finanční 
podpory Statutárního města Prostějova.

kol. J.Čtverák
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Jednou zase kultura.

členské základně je důležitá. Vinobraní se 
zúčastnili i pozvaní příslušníci 601. skss 
včetně nového velitele plk. Ing. Davida 

Stalo se již tradicí, že výsadkoví veteráni z 
Prostějova na podzim uspořádávají 
společenskou akci „Výsadkové vinobraní“. 
Stejně jako v minulosti, tak i letos se tato akce 
konala v kulturním domě v Dětkovicích, a to 
24. října. „Dětkovická buňka výsadkových 
veteránů“ stejně jako v předešlých letech 
připravila sál a logistické zázemí. Že bylo o 
akci zájem svědčí i účast skoro sedmdesáti 
osob, kteří se sešli, aby si při vínku, výborné 
muzice a skvělém guláši popovídali a 
odreagovali se od běžných životních starostí. 
Všichni byli tradičně přivítáni skleničkou 
lahodné slivovice. K poslechu, ale i k tanci 
hrála všem známá čtyřčlenná skupina 
AKVAREL ve stylu folk – country. Je jen 
škoda, že o tyto akce nemá zájem mladší 
generace. Myslím si, že termín byl dán na 
známost dostatečně dopředu.Je potřeba 
zřejmě rozvířit debatu, zda takové akce 
oslovují či neoslovují i mladší generaci. Já 
osobně jsem přesvědčen, že tato diskuse v 

FRANTY, M.S. Celkově lze ale akci opět 
hodnotit jako úspěšnou.            Kol.M.Mucha

Dětkovické výsadkové 
vinobraní

Slavnostní nástup 
601.skss

Beroun, genpor.Ing.Ondrej Páleník MBA, 
genmjr. Ing. Milan Kovanda, primátor města 
Prostějova Miroslav Pišťák a další 
představitelé integrovaného systému a 
samosprávy města.
Byl přednesen rozkaz MO ČR ke Dni 
veteránů, poté bylo udělení pamětních 
odznaků Vojenského zpravodajství, kde 
musíme vyzvednout, že tento odznak získal 
kol. Aleš Dener. Pak následovalo předání a 

Dne 6. listopadu 2014 byl proveden nástup 
601.skss ke Dni veteránů, předání a převzetí 
útvaru a přechod útvaru od 1.1.2015 pod 
Generální štáb AČR. Nástupu se zúčastnili 
senátorka Božena Sekaninová, náčelník GŠ 
arm.gen. Ing. Petr Pavel, zástupce NGŠ 
genmjr. Baloun, ředitel voj.zpravodajství plk. 

převzetí útvaru 601.skss. Odstupující velitel 
601.skss plk.Ing. Karel Řehka předal do 
rukou ředitele Vojenského zpravodajství plk. 
Berouna bojový prapor 601.skss a plk. David 
Franta, M.S. převzal tento prapor a velení 
601.skss.. Odstupující velitel plk. Ing. Karel 
Řehka přechází na ředitelství speciálních sil 
do Prahy. Dále bylo zmíněno, že 601.skss od 
1.ledna 2015 přechází do podřízenosti 
Generálního štábu AČR.            kol.J.Čtverák      

domu. Jistě není nutné vyprávět obsah, 
protože dílo A. Jiráska bylo a snad ještě je 
náplní maturitních otázek. Tak jen pro 
doplnění, že nejen pro prostějovské diváky, 
tuto poetickou divadelní hru nastudovalo 

Výbor KVV Prostějov umožnil naším členům 
a kulturním příznivcům zúčastnit se 
divadelního představení ,, Lucerna ", konané 
dne 11.11.v divadelním sále Národního 

Slovácké divadlo Uherské Hradiště a hudbou 
doplnil Jiří Pavlica. Díky tedy za pěkný 
kulturní zážitek a hlavně díky finančnímu 
přispění Statutárního města Prostějova.

Kol.M.Zapletal

Mansfelda“ soutěž ve střelbě z pistole 
18.6.2015 Antropoid pietní akt Praha Červen       
Střelecký trojboj KVV Holešov(termín 
upřesněn).
27.6.2015   III.ročník pochodu po stopách
22 vb.  Hamry(účast  a  pomoc př i        
zabezpečování)

13.2.2015  Zabíjačkové hody
13.3.2015  MDŽ restaurace „U třech bříz“
Duben Divadelní představení
15.5.2015 „Memoriál plk.Františka 

Srpen 2015  Setkání 2015  Prostějov-Hamry
Zář í  2015  VI I .Spo r tovn í  s e tkán í  
výsadkových veteránů a parašutistů 
Říjen 2015  Návštěva divadelního 
představení  Výsadkové vinobraní  
21.11.2015 Výroční shromáždění
KVV Prostějov Prosinec Mikulášský večírek

Kalendář akcí KVV 
Prostějov a pozvánky:

Vzpomínkový  akt  
Louny Dr. N.K.Kosinkov,V.S.Marhunová a 

A.I.Jastremskij dopadli za městem Louny v 
místech ,které jsou nazvány Mělce.Po 
dopadu byli následně německými vojáky 
o b k l í č e n i  a  v  n e r o v n é m  b o j i  
zlikvidováni.Pietní vzpomínkový akt byl 
zahájen ve 14h u pomníku padlých výsadkářů 
na Mělcích, zde byly položeny věnce a 
kytice.Jako první  promluvil poslední žijící 
partyzán skupiny Jana Koziny kpt.v.v.Josef 
Sztacho,dále vnuk A.I.Jastremského  Alexej 
Jastremskij,který přijel z Rostova na Donu a 
starosta města R.Šabata.Po otroubení 
večerky a vzdání pocty jsme se vrátili na 

Dne  16 . ř í j na  2014  j sme  spo lu  s  
kol.J.Kovářem,J.Starým jun.a  M.Muchou na 
pozvání starosty města Louny R.Šabatou 
zúčastnili vzpomínkového aktu u příležitosti 
událostí II.světové války,před 70 lety,které se 
zapsaly do historie města Loun.Mimo nás se 
a k t u  z ú č a s t n i l i  k o l e g o v é  z  
Prahy,Jindř.Hradce a kol.J.Fencl z Plzně.V 
podvečer dne 16.října 1944 byla v pásmu 
Sudet na Lounsku omylem vysazena skupina 
devíti parašutistů Jan Kozina velitele 
por.Vasila Kiše.Tři mladí sovětští parašutisté 

radnici kde proběhla beseda.Kolegové 
J.Starý jun. a M.Mucha z Červených baretů 
uděl i l i  Pamětní  odznaky na s tuze 
kpt.v.v.Josefu Sztachovi,paní Holubové dceři  
por.V.Kiše,A.Jastremskému vnukovi 
A.I.Jastrenského,Kol.V.Kameníkovi,městu 
L o u n y , s t a r o s t o v i  R . Š a b a t o v i  a  
spoluorganizátorovi tohoto vzpomínkového 
aktu kol.Ivo Kvasničkovi,předsedovi KVV 
Tábor.Dále  byly  uděleny odznaky 
partyzánské paradesantní skupiny Jan 
Kozina.Při této příležitosti byla vydána 
publikace „Stalo se na Mělcích 1944“.

Kol.J. Čtverák



BURZA V NÁRODĚ 
DOPADLA DOBŘE

přijelo jednou tolik vystavovatelů než na 
jaře“, doplnil slova předsedy jeho 
místopředseda Michal Mucha. Svědčí to o 
tom, že zájem je a že by se do Prostějova opět 
mohly tyto burzy – bleší trhy vrátit. I 
návštěvníků bylo více, než na jaře. Lidé si 
prostě musí na to zvyknout, doplnil jeho slova 
Jindřich Starý. Pořadatelé uvažují, že by tato 
sběratelská setkání, která chtějí pořádat 2 x do 
roka (květen a říjen) přesunuli na neděle 
dopoledne. Jednak se to nebude bít s termíny 
jiných burz a bleších trhů v České republice a 
dále lidé většinou v sobotu vyvíjejí i jiné 
aktivity (související s jejich zájmy a 
koníčky). Toto je pasivní činnost pro občany, 
nicméně i oni zde mohou najít pěkné kousky 
do svých sbírek, či se mohou svých sbírek 

V sobotu 25.10. se v dopoledních hodinách 
uskutečnilo v prostorách přednáškového sálu 
Národního domu již 2. sběratelské setkání. 
Toto setkání opět pořádalo občanské sdružení 
Červené barety. „S průběhem tohoto setkání 
jsme spokojeni“, řekl předseda Jindřich Starý 
(jun). Příjemná a pohodová atmosféra 
podbarvená hudbou z 1. republiky a 
fotografiemi z aktivit a činnosti tohoto 
spolku, umocnila dobrou náladu jak 
vystavovatelů, tak návštěvníků v průběhu 
dopoledne. „Jsme rádi, že se naplnil sál a 

takhle zbavit. Sběratelské setkání navštívil 
soukromně i primátor města Prostějov 
Miroslav Pišťák, který je rovněž velkým 
faleristikem. Jeho přítomnost pořadatele 
rozhodně potěšila. Jeden z návštěvníků na 
otázku: „Jak se mu toto setkání líbilo?“, 
zhodnotil tuto vydařenou akci humorně takto: 
„Bylo to tu fajn a bylo o rozhodně mnohem 
lepší, jak moje druhá svatba.“  Bylo dobře, že 
byla burza zaměřena na všechny obory 
sběratelské činnosti. Další setkání proběhne 
až v květnu 2015. Pořadatelé jsou již nyní 
přesvědčeni, že si své místo v Prostějově tato 
burza již našla a hodlají v této činnosti 
pokračovat i do budoucna. Sledujte 
p r a v i d e l n ě  j e j i c h  s t r á n k y  –  
www.cervenebarety.cz

Ohlédnutí za historií roku. Nastoupil trest v Kutné Hoře, ale ještě 
před koncem roku dostal dovolenku a do 
vězení se už nevrátil. Po řidiči se pátralo, ale 
zbytečně. Svědek nebyl k nalezení. V 
rosudku se píše o důstojníkovi, který seděl v 
Sochorově autě vzadu. Jeho jméno však 
neznal ani ošetřující lékař, který po havárii v 
nemocnici v Jablonném pod Ještědí o 
jmenovaného pečoval, což je neuvěřitelné a 
více než podivné.
Antonín Sochor, který prošel celou vítěznou 
frontou a byl i raněn, kdy na jeho těle 
napočítali lékaři neuvěřitelných 218 střepin z 
munice a střel přišel o život doma ve vlasti a v 
míru. Sochorův syn plk. Ing. Ludvík Sochor 
narozený v Buzuluku , jemuž byl kmotrem 
tehdy plk. Ludvík Svoboda vzpomíná, že jeho 
otec se vrátil dvakrát ze služební cesty s 
prostříleným autem. Po těchto akcích jeho 
otec neudělal bez ostře nabitého samopalu ani 
krok.
Po 50ti letech v roce 2000 při setkání s 

V říjnu roku 2014 proběhly v bývalém 
vojenském prostoru u Stráže pod Ralskem 
vzpomínkové oslavy válečného hrdiny 
generálmajora Antonína Sochora. Od jeho 
narození uplynulo v tomto roce 100let.
Ani po tolika letech se bohužel ani naše 
mládež nedozvěděla pravdu o životě tohoto 
hrdiny, který byl za svoje zásluhy v boji za 
naši svobodu vyznamenám titulem ,,hrdina 
SSSR" . Byl to čestný a obětavý člověk, který 
vždy ctil pravdu a spravedlnost.
V době totality v roce 1950 přišel zákeřně o 
život v dodnes nevyjasněné zinscenované 
autohavárii v mimoňských lesích, z důvodu, 
že byl pro ,,některé" nepohodlným svědkem, 
který toho mnoho znal a byl pro ně příliš 
otevřený a čestný.
V archivech se dočteme, že řidič, který 
zavinil autonehodu, svob. Antonín Hlaváček, 
byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 3,5 

b ý v a l ý m  p a r a š u t i s t o u  J a r o s l a v e m  
Zábranským z České Lípy, který sloužil u 
výsadkového vojska ve Stráži pod Ralskem 
víme, že se nikdy nesmířil s vysvětlením 
smrti Antonína Sochora. Říká: ,,Byla to 
naplánovaná politická vražda. Vždyť krátce 
před událostí 16.8.1950 musel nuceně 
vyskočit nad výcvikovým prostorem z 
padajícího letounu, na kterém někdo 
nafingoval závadu. Skočil nad zemí do 
plachty vojenského stanu a jako zázrakem se 
nezranil. Pilot se zřítil se strojem a zahynul. 
To jistě mluví za vše". O tomto se však za 
minulé vlády nesmělo ani šeptat.
Bohužel dnešní nová generace vidí a stále 
slyší o násilnostech, vandalství, drogách a 
honbě za penězi, které se stávají fenoménem 
doby. A příklady takových lidí a hrdinů 
upadají v zapomnění. I když mnohdy by se 
měli stát příkladem pro jejich budoucí život. 

Kol.J.Stahl

nástup brigády v centru města Hranice dne 
9.10. a tak jsme  brzy ráno vstávali,tak, 
abychom i s přesunem z Brna do Bučovic byli 
v této posádce před šestou hodinou ranní, s 
tím,že jsme se přesunuli spolu s bučovickými 
vojáky do Hranic. Bylo nás šest,kolegové 
Ing.Jiří Bendák CSc, Josef Gall,Jaroslav 
Morkus, RSDr. Pavel Pazdera,Vítězslav 
Kramář a Jaroslav Foršt, kteří jsme  po 
přesunu došli na nádhernou městkou radnici, 
kde bylo pro hosty připravené ranní 

Toto bojové uskupení AČR,
7.mechanizovaná brigáda slavila 20. výročí 
svého vzniku. Původně 3. mechanizovaná 
divize dislokovaná v Kroměříži se postupně 
reorganizovala  na 7. mechanizovanou 
brigádu nového typu a před 10 lety se 
redislokovala do města Hranice n M. Náš 
brněnský klub byl pozvaný na slavnostní 

7.mechanizovaná 
brigáda.

4

Vánoční koncert. skladby světoznámých autorů v podání 
skvělého orchestru a mladých zpěváků. 
Mnozí z nás zavzpomínali na svá mladá léta 
při poslechu nestárnoucích melodií. Zazněly 
samozřejmě i lidové vánoční koledy, které 
jsme si mohli zazpívat společně se zpěváky i 
orchestrem. Všichni jsme se těšili na 
vystoupení Věry Martinové a její nádherný 

Dne 27. 11. navštívili členové KVV PV se 
svými rodinnými příslušníky v Městském 
divadle vánoční koncert orchestru Václava 
Hybše a jeho hostů. Vstupenky pro nás zajistil 
výbor KVV za finančního přispění 
Statutárního města Prostějov. Slyšeli jsme 

hlas. Určitě nikdo nebyl zklamaný. Nádherná 
předvánoční atmosféra nás naladila na 
nejkrásnější svátky v roce. Odměnou všem 
interpretům byl dlouhý potlesk a spokojené 
úsměvy na tvářích diváků. Děkujeme za 
krásný kulturní zážitek a přejeme všem hezké 
a klidné Vánoce.

Kol.M.Šmarda

Šansonový večer jejíž šansony interpretuje jedinečným 
způsobem. O tom jsme se mohli přesvědčit už 
před pár léty, kdy hrála v muzikálu „Vrabčák 
Edith Piaf“ hlavní roli. Tentokrát nám 
zazpívala kromě francouzských a českých 
šansonů i některé z vlastní tvorby.Všichni 
diváci, kteří se nenechali odradit nepříznivým 

Začátkem prosince navštívili členové Klubu 
výsadkových veteránů v Městském divadle v 
Prostějově Šansonový koncert Radky 
Fišarové. Tato zpěvačka je známá na české 
muzikálové scéně také jako česká Edith Piaf, 

počasím, kdy „Paní zima“ dala o sobě vědět a 
učinila z Prostějova skoro ledové království, 
rozhodně nelitovali a příjemně se naladili na 
nadcházející adventní čas. Návštěva koncertu 
se uskutečnila za finanční podpory 
Statutárního města Prostějova.

 Kol.H.Jugasová
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občerstvení- káva,zákusky, voda a kam 
stále přicházeli další a další hosté. Náš 
klub se rozhodl,že 7. mb, jež nese 
historický název „Dukelská“, udělí spolu 
s o.s.Červené barety Prostějov pamětní 
medaili 2. paradezantní brigády která 
vznikla právě před 70 léty, jako ocenění 
vojáků tohoto uskupení. Před desátou 
hodinou jsme se přesunuli na náměstí, kde 
již byly nastoupené vojenské celky, 
vojenská hudba a tak jsme nastoupili 
vedle tribuny a předseda Jaroslav Foršt na 
tribunu mezi další hosty VIP, mezi 
kterými byli i tři veteráni z 2sv, kteří byli 
příslušníky tehdejší tankové brigády.. 
Tribuna se naplnila hosty, před ní 
nastoupili praporečníci s bojovými 
prapory jednotek brigády,bylo veleno k 
p ř í chodu  s t á tn í  v l a jky,  k t e rou  
doprovázela čestná četa pražské posádky, 
vojenská hudba hrála chorál k tomuto 
pochodu a krátce poté, kdy velení 
vojenských celků převzal velitel brigády 
plk.Ing.Josef Kopecký zavelel k příchodu 
náčelníka GŠ AČR arm.gen.Petra 
Pavla,kterého doprovázel při přehlídce 
nastoupených vojáků a na tribunu, kde 
gen.Pavel nejen pozdravil nastoupené 
vojáky ale ujal se i krátkého slova, v 
kterém vyzvedl úlohu a zařazení 7.mbr v 
systému obrany a v paktu NATO. Po něm 
vystoupili další  hosté, kteří ve svých 
projevech podpořili příslušníky armády v 
Hranicích,poté vystoupila starostka 
města p.Ing.Ondriášová, která nejen 
poděkovala vojákům za jejich spolupráci 
s městem a zhodnotila jejich přítomnost  
pro život města a na základě těchto 
skutečností udělila 7.mb stuhu města na 
bojový prapor. Po jejím vystoupení  
dostal slovo předseda klubu Foršt, který 
poblahopřál vojákům  a celé brigádě k 20. 
výročí a zároveň udělil pamětní medaili 
2.paradb 7. mb na bojový prapor. Po jeho 
vystoupení se spolu se starostkou města a 
velitelem brigády přesunuli před tribunu 
k bojovým praporům, kde starostka města 
připnula stuhu na žerď praporu a předseda 
klubu Foršt připnul udělenou medaili na 
prapor brigády. Poté byly uděleny 
pamětná medaile 7.mbr významným 
vojákům, bývalým velitelům 3.md-3.mb-
7.mb. Na závěr celého ceremoniálu bylo 
veleno k odchodu státní vlajky a byl 
rozchod všech nastoupených vojáků kdy 
jsme se všichni přesunuli do sokolovny 
poblíž náměstí, kde bylo připraveno 
občerstvení pro všechny vojáky,včetně 
nás výsadkových veteránů. Tento den 
vyšlo nádherné počasí, bylo sice ráno 
chladno, ale v průběhu dopoledne se 
oteplilo, slunečno a to mělo vliv na naši 
dobrou náladu a podtrhlo to příjemný 
slavnostní den a tak jsme se vraceli 
spokojení domů autobusem s vojáky do 
Bučovic, plní dojmů a zážitků.

                                                                               
Jaroslav Foršt
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Názory kolegů k vydané knize Miroslava Řezníčka 
„Pod vrchlíky padáku“

Připomínky ke knize 
Miroslava Řezníčka: 
Pod vrchlíky padáků
Právě vydaná kniha je určitě přínosem k 
podchycení a obohacení historie ozbrojených 
sil ČSR. Dnes se na to můžeme dívat jako na 
vzpomínky „starých zbrojnošů“, ale v 
budoucnu to může být souhrn cenných 
poznatků o středisku, kde vybrané jednotky a 
nebo jednotlivci absolvovali prvé vojenské 
seskoky z balonu a letadla. Sám jsem se v roce 
1961 takového kurzu zúčastnil a dodnes na to 
vzpomínám. Kriticky se však musím vyjádřit 
ke dvěma částem vydávaným za tzv. pravdy: 
l. 7. Výsadkový pluk jak je známo z 
dokumentů nebyl „reorganizován a 
redislokován“ jak se oficielně praví a také ne 
na základě nepravdivého tvrzení autora o 
ozbrojených hlídkách v Holešově. To jsou 
hospodské řeči. Osobně jsem byl u všech 
zásadních opatřeních z roku 1968-1969 a 
n ikdy  n ic  t akového  ve len í  p luku  
neorganizovalo. Pravé příčiny jsou uvedeny 
ve dvou knihách a to Milan Macák Tváří tvář 
okupaci vydanou MO AČR (AVIS) a v mé 
knize TOP SERKRET. 2. Znak uvedený na 
mojí knize,nášivkách, medaili a dalších 
symbolech není žádným znakem fašismu. Je 
výrazem pravé činnosti pluku a jednotek 
zvláštního určení vůbec. Pluk a ani jednotky 
ZU nebyly žádným mírovým sborem. Lebka 
je symbol specielních jednotek v americké, 
britské, ruské armádě a dalších armádách. Byl 
použit např. i čs. legiemi ( viz str. 168 Vl. 
Marek Hedvábný hrot) a 211. letkou AČR ( 
vyobrazení na směrovce). Útočný nůž v 
zubech je znak základní zbraně pro činnost 
Silent Killing- tiché zabíjení- a v zubech 
proto, aby byly ruce volné např. pro iniciaci 
náloží. Kromě toho uvádím, že nášivky 
nebyly pořízeny z „peněz daňových 
poplatníků“, tj. z žádných dotací apod.
Praha 21. 10. 2014

Jiří Dufek

13.10.2014 opustil naše řady náš člen KVV 
kolega Zdeněk Melichar.
25.10.2014 zemřel ve svých požehnaných 
90ti letech člen a dlouholetý předseda KVV 
Zlín kolega Alfonz Kolář.
31.10.2014 nečekaně odešel do výsadkového 
nebe náš člen KVV kolega Ivo Šindelář ve 
věku 63 roků byl vojákem z povolání-
výsadkářem a pak občanským zaměstnancem 
VÚ 8280 Prostějov. 
ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!

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

Vážené kolegyně a kolegové,
je konec roku a vyšlo poslední číslo Zpravodaje v tomto roce. Tím se vyčerpaly příspěvky na 
jeho tvorbu a distribuci. Proto Vás prosíme o zaslání příspěvku na rok 2015 v částce 50-. Kč do 
konce měsíce ledna 2015. Těm, kteří takto učinili na výroční schůzi- děkujeme. Uvedenou 
částku je možno zaslat na číslo účtu a nebo na kontaktní adresu uvedenou na zadní straně 
Zpravodaje.                                                                                                          Redakční rada.

Redakční uzávěrka 20.02.2015

Vážené kolegyně ,vážení  kolegové,
vzhledem k tomu, že se blíží konec roku touto cestou Vám 

přejeme krásné,klidné  prožití svátků vánočních a do Nového 
roku 2015  hodně zdraví, spokojenosti a elánu.
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