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Setkání 2015.
Vážené kolegyně, kolegové, členové klubu výsadkových veteránů a všichni, kteří máte zájem o naši práci. Vstoupili jsme do dalšího roku 

naší činnosti, ve kterém nás čeká jeden z hlavních úkolů roku a to je, „ Setkání 2015 " v Prostějově na Hamrech, které se uskuteční ve 

dnech 20-22. srpna 2015. Význam tohoto setkání je podtrženo i tím , že se současně jedná o 25.výročí založení klubu. Vzhledem k tomu, že 

za pět let od posledního setkání došlo k určitým změnám, které se dotknou i organizace našeho setkání, musíme získat dostatečné 

informace, abychom byli schopni vám zajistit co nejpříjemnější pobyt a průběh této významné akce.

Součásti tohoto Zpravodaje je předběžná přihláška k účasti na ,, Setkání 2015". Tuto přihlášku nepovažujeme však za zcela závaznou. 

Potřebujeme získat představu o zájmu o tuto akci, abychom mohli s dostatečným předstihem zajistit vše potřebné pro vaše ubytování 

(kde je třeba oproti minule si vzít spací pytel), stravování,  kulturní a společenské vyžití, zabezpečení ukázek a celkového programu 

vašeho pobytu. Považujte odeslání předběžné přihlášky za důležitý úkol, který nám usnadní v předstihu zajistit vše potřebné. Přihlášky 

odešlete obratem po obdržení Zpravodaje na výše uvedenou adresu. Uzávěrka bude provedena do konce měsíce dubna. Na všechny vás 

se těší organizační výbor včele s předsedou Jindrou Čtverákem.

aktivní  rota záloh Krajského vojenského 

velitelství Ostrava, která se ho pravidelně 

zúčas tňí .Pie tn í  akt  byl  zahájen v  

10,00hod.státní hymnou, kterou zahrála 

vojenská hudba AČR z Olomouce.Po hymně, 

ředitel Krajského velitelství Ostrava 

plk.Ing.Jaroslav Hradec přednesl krátký 

projev, ve kterém seznámil přítomné se 

životem pplk.Josefa Otiska. U příležitosti 

vzpomínkové akce předal plk.Ing.J.Hradec 

Pamětní odznak Krajského vojenského 

velitelství Ostrava, za aktivní a obětavou 

č innos t ,  p ropagac i  odbo jových  a  

Dne 24.ledna 2015 se na základě pozvání 

Krajského vojenského velitelství Ostrava, 

delegace našeho klubu v sestavě kol. Čtverák, 

Chudý, Hájek, Kovář, Struhár a kolegyně 

Iveta Skrbková zúčastnili  pietního 

vzpomínkového aktu u hrobu pplk. Josefa 

Otiska československého parašutisty a 

velitele para skupiny Wolfram na hřbitově v 

Brně – Líšni. Jméno pplk. Josefa Otiska nese 

legionářských tradic válečnému veteránu 

rtn.v.v.Stanislavu Doležalovi, válečnému 

veteránu plk.v.v.Janu Hronkovi a vydavateli 

historických publikací s válečnou tématikou 

mjr.v.v.Janu Kuxovi. Motlitbu za všechny 

válečné veterány přednesl kaplan Univerzity 

obrany Brno kpt.msg.Jan Pacner. Kytice k 

hrobu pplk.Josefa Otiska položili zástupci 

obce Legionářské Ostrava spolu se synem, 

jeho manželkou a vnukem pplk.Josefa Otiska 

a kluby výsadkových veteránů Prostějov, 

Brno, Holešov a Jindřichův Hradec .Pietní akt 

byl ukončen vzdáním pocty při zahrání 

“večerky”.                                  Kol.Čtverák 

Pietní akt
pplk. Josef Otisk



Nové pomníky 
výsadkovým generálům.
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kolegové z KVVV Praha se zástavou. Po 
projevech ministra obrany a starosty městské 
části Praha-Suchdol Petra Hejla byl sejmutím 
padáku pomník odhalen. Oba také jako první 
položili věnce a poté řada dalších osobností. 
Po české hymně připomněl vojenskou 
anabázi a výročí úmrtí genmjr. R. Pernického 
vojenský historik plk. PhDr. Eduard Stehlík. 
Střídaly se projevy hostů, s posledním 
vystoupil poslanec Karel Schwarzenberg. Na 
závěr ceremoniálu pohovořil kardinál 
Dominik Duka a zazněla společná modlitba. 
Za zvuků večerky byl pietní akt ukončen. 
Poté jsme se přesunuli na suchdolskou radnici 
a zhlédli zajímavou výstavu o Rudolfu 
Pernickém, autora Edy Stehlíka.
---
24. září 2014 byl v Městské části Prahy 6, v 
areálu Posádkového velitelství Praha, 
odhalen pomník jeho čestného příslušníka, 
armádního generála Tomáše Sedláčka. 
Slavnostního odhalení pomníku v Dejvicích 
se na pozvání velitele Posádkového 
velitelství Praha, plk. gšt. Milana Wirta, 
účastnila řada osobností, včetně náměstka 
ministra obrany Bohuslava Dvořáka a 
náčelníka Generálního štábu genpor. Petra 
Pavla - ten již v počátcích projektu převzal 
záštitu. Čestnou stráž tvořili se zástavami 
vojáci AČR a sokolové, rovněž nastoupila 
rota Nazdar KVH.Po odhalení památníku 
kladly delegace věnce a kytice. Vojenská 
hudba hrála hymnu. Životní dráhu gen. 
Sedláčka přiblížil přítomným vojenský 
historik Jiří Bílek. V závěru svého projevu 
uvedl: „Byl příkladem vlastence, demokrata, 
čestného a upřímného člověka, a také vojáka, 
který vždy splní svou vojenskou přísahu, 
protože to považuje za jediné správné a 
možné.“ Poté NGŠ Petr Pavel vzpomněl 
svých rozhovorů s gen. Sedláčkem, který se 
především pro vojáky novodobé české 
armády stal symbolem a vzorem.Tomáš 
Sedláček se narodil 8. ledna 1918 ve Vídni, 
zemřel 27. srpna 2012 v Praze. Obdobně jako 
R. Pernický prodělal ve Velké Británii tvrdé 
bojové výcviky SOE ve Skotsku (npor. T. 

K 69. výročí seskoku do okupované vlasti a k 
8. výročí úmrtí byl 21. prosince 2013 odhalen 
pomník generálmajorovi Ing. Rudolfu 
Pernickému na Brandejsově náměstí v Praze - 
Suchdole. Dvojice parašutistů, velitel kpt. 
Rudolf Pernický a jeho pomocník rtm. 
Leopold Musil, byla vysazena v operaci 
Tungsten 21. prosince 1944. Předem 
absolvovali důkladnou přípravu u britské 
SOE. Jeden z těch prvních čs. bojových kurzů 
ve Skotsku probíhal od poloviny července 
1941 na STS 25 u jezera Morar. Třinácti 
tvrdými kurzy zde v letech 1941 – 1943 
prošlo 252 čs. vojáků (npor. R. Pernický byl v 
5. kurzu od 21. 2. do 20. 3. 1942) a později na 
letišti Ringway následovaly seskoky 
padákem. Oba parašutisté byli v českých 
zemích určeni k dispozici domácí odbojové 
organizaci Rada tří a měli zajistit její 
spolupráci s čs. exilovým MNO ve Velké 
Británii.  Přiváželi radiomaják Eureka pro 
přejímání zásob shozených z letounů, avšak 
neměli vlastní radiostanici. Seskočit měli 
jižně od Hlinska a do rána dojít na záchytnou 
adresu k Cyrilu Musilovi do blízké 
Studnice.Z  letounu  Halifax, perutě 
zvláštního určení ze základny v italské Bari, 
byli vysazeni ve 22 hod. daleko od původního 
cíle, až mezi Kolínem a Kutnou Horou, u 
Libenic. Čekal je stokilometrový pochod 
sněhem a do Studnice dorazili až 29. 
prosince, úplně vyčerpaní a s omrzlinami. Po 
zotavení úspěšně spolupracovali s domácím 
odbojem a s dalšími parašutisty.
Rudolf Pernický se narodil 1. července 1915 
v Krhové na Valašsku, zemřel 21. prosince 
2005 v Praze. Odhalení pomníku se 
zúčastnila řada významných osobností, 
zejména MO Vlastimil Picek, pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka, brig. gen. 
Zdeněk Jakůbek z VK prezidenta republiky, 
poslanci Karel Schwarzenberg a Martin 
Stropnický. Početnou čestnou stráž tvořila 
AČR, místní SDH a Sokol, rota Nazdar a 

Sedláček byl u jezera Morar v 8. kurzu od 26. 
9. do 24. 10. 1942) a absolvoval seskoky 
padákem na letišti Ringway. Protože stále 
nebyl zařazen do výsadkové operace, požádal 
čs. exilové MNO v Londýně o odeslání na 
východní frontu. S poslední a největší 
skupinou čs. důstojníků dorazil ke 2. čs. 
samostatné paradesantní brigádě v SSSR 9. 
září 1944, tedy již v začátku bojů Karpatsko-
dukelské operace. Následující den byl 
ustanoven zvláštním důvěrným rozkazem z 
10. září škpt. děl. Jiří Štěrba velitelem 
brigádního dělostřelectva a npor. děl. Tomáš 
Sedláček náčelníkem jeho štábu. Dva dny 
poté byla 2. čs. pdb zasazena do těžkých bojů 
v předhůří polských Karpat. Bez podpory 
vlastního dělostřelectva utrpěla značné ztráty, 
zejména oba paradesantní prapory. Po bojích 
a stažení z fronty ke Krosnu, odletělo večer 
26. září prvních 33 letounů Li-2 s 2. pdb na 
pomoc SNP. V dešti a za špatné viditelnosti 
jen 14 letadel přistálo na Slovensku. Také 
Tomáš Sedláček byl v jednom z letounů, které 
se i s vojáky 2. pdb vrátily na své základny v 
okolí Lvova. Až po zlepšení počasí 
pokračovala přeprava večer 6. října a této noci 
již npor. Sedláček přiletěl na slovenské letiště 
Tri Duby. Jeho další anabáze byla spojena s 
bojem 2. čs. pdb ve SNP a po jeho zatlačení do 
hor s přechodem na partyzánský boj. V 
seznamech partyzánů ze 7. února 1945 
nacházíme kpt. Sedláčka jako velitele 2. roty 
1. praporu. Po bojích a tvrdé zimě v horách 
přešlo frontu ve druhé polovině února jen 
torzo z původní parabrigády. V Kežmaroku se 
nově formovala 2. čs. pdb, kam také 
počátkem března přijel T. Sedláček. Zde byl 
9. března 1945 opět zařazen jako náčelník 
štábu brigádního dělostřelectva, kterého 
velitelem nadále zůstával mjr. děl. Jiří Štěrba. 
Téhož dne bylo rovněž rozkazem uveřejněno 
povýšení kpt. děl. Tomáše Sedláčka na 
štábního kapitána. Za dva měsíce válka 
končila avšak 2. čs. pdb, doplněná 
mobilizovanými Slováky, již do dalších bojů 
nezasáhla.

Kol.V.Kameník

Byl hlavním „mozkem“ 
budování 22. výsadkové 
brigády

Vojenské akademii v Hranicích byl na vlastní 
žádost přijat k výsadkovému vojsku, v roce 
1948 byl určen k 71. pěšímu praporu 
československých parašutistů v Zákupech a 
později, po absolvování vojenské vysoké 
školy, nastoupil na Ministerstvo národní 
obrany - Velitelství výsadkového vojska. V 
roce 1952 byl zařazen do funkce náčelníka 
štábu nově vytvářené 22. výsadkové brigády, 
která byla formovaná na východním 
Slovensku v posádkách Prešov, Košice a 
Sabinov. Jako náčelník štábu přímo 
zodpovídal za organizaci brigády, doplňování 
osob, techniky a dalšího materiálu, byl tím 
hlavním „mozkem“ výstavby novodobé 
jednotky výsadkového vojska tehdejší 
československé armády. Ve své funkci, 
kterou vykonával za působení tří velitelů 
brigády – podplukovníka Štěpána Bunzáka, 
majora Lubomíra Fallady, plukovníka 
Františka Mansfelda – zdokonaloval brigádní 

3.12.2014  Na výročním setkání členů 
brněnského Klubu výsadkových veteránů 
Jana Kubiše byl jeden z nejstarších 
československých výsadkových veteránů 
plukovník ve výslužbě Ivan Kutín jmenován 
čestným předsedou klubu.
Jednadevadesátiletému Ivanu Kutínovi 
jmenovací dekret předal předseda klubu 
Jaroslav Foršt, který mu upřímně poděkoval 
za vše, co vykonal pro výsadkové vojsko. 
Tento slavnostní okamžik se odehrál ve 
středu na půdě Univerzity obrany, jejíž 
předchůdkyní je Vojenská akademie v Brně, 
kde plukovník Kutín deset let vyučoval 
taktiku vzdušných výsadků. Ivan Kutín se 
narodil 4. února 1923 a svoji vojenskou 
kariéru zahájil v září 1945. Po studiu na 
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od KVV věcné ceny kolegům Milarové a 
Denerovi při příležitosti jejich jubilea. Poté 
předseda Jindra Čtverák přivítal všechny 
přítomné přípitkem slivovice a obsluha 
začala nosit jídlo - škvarky, polévku a hlavní 
chod. Stoly se prohýbaly dobrotami, které 
nestačila většina přítomných zkonzumovat a 
tak přišly na řadu krabičky a balíčky na odvoz 
nedojedených produktů. Na což jsou 
výsadkáři připraveni. Po večeři začala volná 

Letošní rok 2015 jsme zahájili jako tradičně 
zabijačkou, kterou pořádal klub výsadkových 
veteránů Prostějov pro svoje členy a své 
příznivce. Zaplnili jsme sál v restauraci ,,U tří 
bříz" při účasti 63 hladových nadšenců. 
Všichni se těšili na zabijačkové pochoutky a 
na hudební doprovod, který nám však nebyl 
dopřán z důvodu nemoci harmonikářů.
Na zahájení akce „Zabíjačka“ byly předány 

zábava, bylo vidět, že se členové klubu 
dokážou zabavit i bez hudebního doprovodu. 
Akci brali jako setkání, neboť naposledy se 
společně setkali na výročním zasedání 2014  
kde se navázali vztahy a kontakty na další 
plánované akce KVV a ostatních klubů.
Myslím, že zabijačka dopadla dobře, 
hodnocení bylo kladné a účastníci odešli 
spokojeni a těší se na další akce.

Kol.J.Struhár

Zabíjačka.

systém, vychoval desítky profesionálních 
vojáků výsadkového vojska a nakonec 
„přestěhoval“ 22. výsadkovou brigádu do 
Prostějova. V roce 1961 se stal učitelem 
taktiky vzdušných výsadků na Vojenské 
akademii v Brně, kde se nadále podílel na 
přípravě velitelů výsadkového vojska. V roce 
1971 byl za svoje postoje proti okupaci 
Československa vojsky Varšavské smlouvy 

vyhozen z armády a zbaven hodnosti. V roce 
1991 byl Ivan Kutín rehabilitován a byla mu 
vrácena hodnost. Před dvěma roky byl 
vyznamenán stříbrnou medailí Americké 
parašutistické nadace Štefana Baniče 
(vynálezce padáku).„Velice si toho vážím. 
Jmenování čestným předsedou klubu, který 
mně pomáhá být v tomto věku ještě aktivním, 
mě velice potěšilo,“ uvedl s dojetím 

plukovník ve výslužbě Ivan Kutín. Klub 
výsadkových veteránů Jana Kubiše v Brně 
úzce spolupracuje s Univerzitou obrany a 74. 
lehkým motorizovaným praporem v 
Bučovicích. Významným způsobem se také 
zasloužil o obnovení rodného domku hrdiny 
protinacistického odboje Jana Kubiše v 
Dolních Vilémovicích.

hosté,předseda kol.Chromek vyzvedl práci 
členů klubu při plnění úkolů v roce 2014 a na 
základě návrhu výboru vybraní členové 
klubu byli odměněni.
Pamětní medailí KVV ČR – Vl.Marek u 
příležitosti 70let za celoživotní věrnost své 
vojenské odbornosti a čet.M.Suchánkovi 
příslušníku 31.pluku rchbo za dlouholetou 
aktivní práci při zajištování klubových akcí.
Medaili k 70.výročí 2.paradesantní brigády:-
J.Najmanovi u příležitosti jubilea 90let a za 
mimořádné zásluhy o klub,-J.Kunovi za 
dlouholetou úspěšnou reprezentaci klubu v 
branných vícebojích výsadkových veteránů,-
V.Jedličkovi za zásluhy a organizaci setkání 
výsadkových veteránů ve Starých Splavech.
Česká obec legionářská a Český svaz 

Na pozvání kolegů libereckého klubu se 
delegace KVV Prostějov jmenovitě kol. 
J.Čtverák,M.Řepka,O.Hájek a J.Kovář 
zúčastnila ve dnech 7.- 8.listopadu 2014 
jejich Výročního shromáždění.Po příjezdu 
nás předseda klubu kol.Jaroslav Chromek 
seznámil  s  programem Výročního 
shromáždění,které se jako vždy uskutečnilo v 
prostorách klubu vojenského útvaru 
radiační,chemické a biologické ochrany.V 
první části shromáždění klub hodnotil plnění 
akci z ročního plánu na rok 2014.Ve druhé 
č á s t i , n a  k t e r o u  j i ž  b y l i  p o z v á n i  

bojovníků za svobodu udělil medaili 
J.Najmanovi,R.Semusiovi,V.Jedličkovi,J.Sta
hlovi,všem za aktivní práci v klubu 
výsadkových veteránů a za zásluhy o 
propagaci tradic výsadkového vojska v 
regionu libereckého kraje.V diskusi na 
závěr,předsedové klubů Prostějova,Plzně a 
Chrudimi zhodnotili rok 2014 a přednesli 
některé akce z jejich plánů na rok 
2015,kterých se mohou zúčastnit i kolegové z 
ostatních klubů.Na závěr jsem zazpívali naši 
výsadkářskou hymnu,tak jako každý rok 
udělali společnou fotografii a následoval 
odchod na výborný oběd.Po obědě ještě asi 
hodinu  jsme strávili v družné zábavě s 
ostatními kolegy a odjeli domů.

Kol.O.Hájek

Výroční shromáždění 
KVVV Liberec

měl zájem a chuť mohl si objednat něco 
„teplého“ v kavárně s kterou salonek sousedí, 
což je velká přednost našeho schůzování. 
Hlavního slova se ujal předseda klubu 
Jaroslav Foršt, který připravil jednací 
materiály a tak ve své zprávě o činnosti 
zhodnotil veškeré akce, kterých jsme se v 
průběhu roku zúčastnili v rámci všech klubů 
ČR a SR. Poté, předložil členům klubu návrh 
výboru, jmenovat našeho nejstaršího kolegu 
Ivana Kutína čestným předsedou našeho 
klubu, což bylo jednomyslně přijato. Asi 
trochu s překvapením pro členy klubu, 

2. prosince jsme se sešli na klubu Univerzity 
obrany v krásném salonku,abychom  
zhodnotili naše aktivity za rok 2014. Pozvali 
jsme zástupce prostějovského klubu, kdy 
přijel kol. Michal Mucha a Jarda Kovář, který 
průběžně pořídil fotky z jednání, náš Jarda 
Morkus zabezpečil občerstvení a nápoje, kdo 

Jaroslav Foršt jako předseda klubu složil 
svoji funkci po šestiletém působení, předal 
řízení schůze kol. Dvořáčkovi a nechal volný 
prostor pro zvolení nového předsedy. I přes 
jeho odstoupení byl znovu navržen a členská 
schůze ho znovu zvolila předsedou klubu na 
další období. Po diskusi byl schválen plán 
činnosti na rok 2015 a usnesení z výroční 
schůze. Po skončení oficiální části se dál 
posedělo při sklence červeného vína a 
přátelském povídání, čímž jsme završili svoji 
činnost za rok 2014.

Kol.J.Foršt     

Čestný předseda 
brněnského klubu Jana 
Kubiše.

syna významného parašutistického generála 
Rudolfa Severina Krzáka. Též mjr. ing. 
Přemka Tučka, náčelníka štábu 44. lmopr (v 
zastoupení velitele, který v té době byl se 
svými rotami ve VVP Boletice), a další 
pozvané .Zasedání tradičně moderoval plk. v. 
v. Josef Turek. Po úvodním zahájení, hymně 
výsadkářů a uctění památky tří letos 
zemřelých členů KVV, představil kpt. 
Mojmír Barák prezentaci osobnosti gen. R. S. 
Krzáka, narozen 6. dubna 1914 v jihočeských 

V zasedací síni 44. lehkého motorizovaného 
praporu v Jindřichově Hradci se ve středu 3. 
prosince 2014 sešli členové zdejšího Klubu 
výsadkových veteránů k letošnímu 
slavnostnímu zasedání. Mezi sebou přivítali 
zejména vzácného hosta ing. Jana Krzáka, 

Bernarticích, zemřel 22. dubna 2004 v 
Poděbradech. Delší poutavý výklad z jeho 
života, provázený obrazy z videa, zaujal 
všechny přítomné. Následovalo udělení 
čestného názvu „Brigádního gen. Rudolfa 
Severina Krzáka“ Klubu výsadkových 
veteránů v Jindřichově Hradci. Syn generála, 
ing. Jan Krzák, připojil na klubový prapor 
stuhu s tímto názvem a v závěru svého 
vystoupení zdůraznil, že místní výsadkoví 
veteráni se tak stávají nositeli tradic čs. 

Výroční zasedání KVV
při 44. lmopr v 
Jindřichově Hradci.
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jeho starostovi ing. Stanislavu Mrvkovi, bez 
jehož pomoci by se klub neobešel. Počínaje 
lednem, měsíc po měsíci, podrobněji 
informoval o činnosti klubu. K hlavní letošní 
akci 27. – 29. srpna, Jihočeskému setkání 
výsadkových veteránů a X. ročníku 
Memoriálu ZVV a vynálezce padáku Štefana 
Baniče předseda uvedl: „V průběhu července 
jsme finišovali na přípravě. Členové klubu 
prokázali, že jsme pevným kolektivem, který 
dokáže zvládnout organizačně i materiálně 
velkou a pro nás zcela novou akci. Setkání 
zde s náčelníkem generálního štábu gen. 
Petrem Pavlem dodalo celé slavnosti lesku, 
stejně jako zdravice premiéra vlády České 
republiky.“Program pokračoval zprávou 

válečných parašutistů. Po volbě návrhové a 
revizní komise přednesl zprávu o činnosti 
KVV jeho zakladatel a předseda, pplk. v. v. 
Petr Čejka: „Vážení hosté, kolegyně, 
kolegové, kamarádi, dnes zahajujeme čtvrtou 
výroční členskou schůzi od zahájení činnosti 
našeho klubu. Náš prapor jsme dekorovali 
stuhou, která bude připomínat nám všem 
jméno statečnějšího jihočeského parašutisty, 
generála Rudolfa Severina Krzáka. Je to 
velká čest a velký závazek. Nesme jeho 
jméno do dalších let s hrdostí a pracujme tak, 
a b y c h o m  b y l i  j e h o  d ů s t o j n ý m i  
pokračovateli.“
Poté hovořil o spolupráci s místními orgány a 
organizacemi, zejména poděkoval městu a 

pokladníka o hospodaření klubu v roce 2014. 
Revizní komise neshledala závad. Za 
příkladnou činnost převzalo 8 přítomných 
medaile KVV Prostějov a další dva medaile 
Červených baretů. V plodné diskuzi 
vystoupili hosté a též několik členů klubu. 
Bylo konstatováno, že z 91 členů KVV je 
přítomno 57 a schůze je tak usnášení schopná. 
Následovala volba revizorů účtů a schválení 
usnesení. Závěr výroční ho jednání provedl 
předseda pplk. v. v. Petr Čejka. Povstáním s 
potleskem odměnili přítomní jeho vřelá slova 
a současně ocenili vysokou iniciativu svého 
předsedy při práci v KVV.

Kol.V.Kameník         

seznámil přítomné s tím,že podle nových 
podmínek fungování klubu je nutno,aby účast 
na členských schůzích a shromážděních byla 
minimálně 50% a mohlo tak být přijato 
jakékoliv rozhodnutí.Vzhledem k tomu,že 
dříve stačilo jen 30% zúčastněných,dnes to 
již nejde.Také proto musel výbor přistoupit 
tzv.k vytřídění členské základny, u členů,kteří 
již delší dobu byli neaktivní a neplatili 
členské příspěvky. KVVV Praha má v 
současné době 67 členů.Na výročním 
shromáždění bylo přítomno 40 členů a 12 
hostů. Kol. Gavlas seznámil přítomné s 
plněním plánu činnosti za rok 2014,co se 
k l u b u  p o d a ř i l o , č e h o  s e  č l e n o v é  
zúčastnili.Poděkoval místopředsedovi 

Dne 6. prosince 2014 se kol.J.Čtverák a 
F.Chudý zúčastnili výročního zasedání 
pražského klubu,kde jako již tradičně se 
jmenovaným i ostatním zúčastněným hostům 
dostalo vřelé přijetí.Rok 2014 byl pro KVVV 
Praha volební,proto se jejich jednání ubíralo 
změnami jak ve výboru,tak i změnami ve 
Stanovách klubu,které čekají všechny kluby 
v ČR.Jedná se o změny podle nového 
Občanského zákoníku,které doznají změn do 
konce roku 2016.Předseda KVVV Praha 
kol.Gavlas ve svém hodnocení roku 2014 

kol.Pavlu Krajčovičovi,šéfredaktorce 
Padáčku Daze Minkewitzové a kol.Oldřichu 
Visingerovi, kteří ukončili členství ve 
výboru. Navrženi do výboru a schváleni byli 
jako místopředseda kol.Pavel Břeský, 
kol.Petr Korb, který by měl mít na starosti 
tvorbu Padáčku a jako poslední nový člen 
výboru kol. Lumír Němec.
V diskusi za náš klubu vystoupil předseda 
kol. Čtverák,který seznámil přítomné s naším 
plánem činnosti na rok 2015,hlavně s akcemi, 
kterých se mají možnost zúčastnit i členové 
ostatních klubů. Do roku 2015 popřál všem 
členům pražského klubu hodně úspěchů.

Kol.Čtverák, Chudý 

Výroční shromáždění 
KVVV Praha

velitelství se holešovští výsadkáři účastní 
různých vzpomínkových a slavnostních akcí 
na kterých je vhodné vojenské zastoupení.
Další aktivitou klubu je již šest let trvající 
péče o památníky vojenského zaměření, 
zejména partyzánských jednotek a památníky 
vojenských operací v místě působení. Jedná 
se zejména o pomníky a pomníčky na Tesáku 
a Trojáku. Vždy na jaře a na podzim obejdou 
veteráni vojenské pomníky, zjistí jejich stav, 
očistí je, opraví drobné nedostatky a uklidí 
jejich okolí. Aby i tyto památníky nadále 
připomínaly heroické činy partyzánů, kteří 
obětovali své životy za naše osvobození.
V loňském roce nechali příslušníci KVV 
vyrobit novou plastiku na pomníku partyzánů 

Klub výsadkových veteránů Holešov na 
svém výročním zasedání12.12. hodnotil 
podíl práce v minulém roce. A bylo co 
hodnotit. Klub zastává ve Zlínském kraji 
významnou roli. V kraji, jako ve  všech 
krajích ČR je ustanoveno Krajské vojenské 
velitelství. Na základě uzavřených dohod s 
tímto orgánem tak holešovský klub supluje 
chybějící vojenskou posádku ve Zlínském 
kraji. Obrazně řečeno jsou holešovští 
výsadkoví veteráni jedinou vojenskou 
jednotkou, která je umístěna a operuje na 
území kraje. Na požádání krajského hejtmana 
nebo velitele krajského vojenského 

brigády Jana Žižky na Marušce u Tesáku, 
kterou zničili v devadesátých letech neznámí 
hloupí vandalové.
Je však jasné, že veškerá tato činnost není 
možná bez aktivní spolupráce s takovými 
orgány a organizacemi jako jsou již výše 
jmenované orgány a dále Měst. úřad Holešov 
, Vyšší a střední policejní škola a 102 pzpr 
Prostějov.
Důkazem této spolupráce je např. zřízení 
místnosti tradic v policejní škole, kde svoje 
místo má i 7.vp a tím i KVV Holešov.
Co k tomu dodat všem těm, kteří se na těchto 
aktivitách podílejí patří naše uznání a 
poděkování.

Kol.Bartošek a Lejsek

 Výsadkáři hodnotili.

akcí klubu v roce 2014. Uctění památky 
výsadku PLATINUM a CALCIUM, památky 
gen. Palečka, památky výsadku BARIUM, na 
ukončení II. světové války položení kytice, 
účast klubu na IV. Memoriálu plk.Mansfelda, 
památky zahynulých výsadkářů 43.vpr v 
Afganistanu, účast na pietním aktu k 72. 
výročí atentátu na R.Heydricha u kostela 
Cyrila a Metoděje, účast na pietním aktu 
vypálení Ležáků, setkání výsadkových 
veteránů, Pochod po stopách 22. vb., účast na 
mez.memoriálu vynálezce padáku Š.Baniše, 
sportovní setkání výsad .veteránů Prostějov, 

Výroční jednání KVV Chrudim se 
uskutečnilo na klubu 43.výsadkového 
praporu.Z hostů se jednání zúčastnil velitel 
útvaru pplk. Ing. Robert Dzijak.Po schválení 
programu předseda klubu Jaromír Čermák ve 
svém vystoupení zhodnotil činnost klubu při 
plnění přijatého plánu činnosti významných 

účast na Dni veteránů a položení květin u 
památníku v urnovém háji. Na všech těchto 
akcích se zúčastnili členové klubu. Déle 
kladně byla hodnocená spolupráce s 
43.vpr.při zabezpečení techniky. V diskusi 
bylo kladně hodnoceno dosažených výsledků 
v jednotlivých sportovních soutěží. V dalším 
bodě byl zvolen výbor KVV v tomto složení: 
Jaromír Čermák, Jiří Brůna, Jaroslav Pilař, 
Pavel Mudroch, Stanislav Rychlý. V dalším 
bodě klub schválil „Plán činnosti KVV 
Chrudim při 43. výsadkovém praporu na rok 
2015.

Kol.O.Hájek

Výroční jednání KVV 
Chrudim dne: 
12. prosince 2014
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Předběžná přihláška na „SETKÁNÍ 2015“

Významnou součástí činnosti klubu je 
spolupráce s místními vojenskými součástmi 
-ASS DUKLA, útvar chemiků a Krajské 
vojenské velitelství. Prospěšná je úzká 
spolupráce s klubem vojenských důchodců. 
Důstojně dbáme udržování tradic počátků 
výsadkového vojska z let 1947-1952 v 
Libereckém kraji. Cílevědomě se věnujeme 
rozvíjení neformálních vztahů s ostatními 
KVV v ČR i SR. Klub sdružuje všechny 
poválečné generace vojenských výsadkářů 
od těch nejstarších ze Zákup až po ty 
současné.V současné době je v evidenci 

 20 let samostatné působnosti má za sebou náš 
klub.Ze záznamů v klubové kronice je patrný 
kval i ta t ivní  a  kvant i ta t ivní  vývoj  
klubu.Významnými změnami prošlo 
zejména obsahové zaměření činnosti – více 
prostoru postupně získávaly vlastní klubové 
aktivity vycházející ze zájmů členů. K nim 
patří –tradice Novoročních výstupů na 
Ještěd,besedy k zajímavým tématům a se 
zajímavými osobnostmi, provádění seskoků 
padákem, poznávací a turistické zájezdy.

klubu 85 členů.Čestnými členy klubu byli 
jmenováni plk.Fr .Manfeld a gen. O. Páleník.  
Čestnými členy výboru byli jmenováni jeho 
zakladatelé-M.Vojtěch, J.Vlček(zemřeli) a 
dosud stále aktivní J.Najman, L.Sadílek.V 
čele klubu se vystřídali M.Vojtěch(1998-
2001) a J.Chromek od 2001 dosud.Zájem o 
činnost klubu dokazuje trvale vysoká účast na 
jednotlivých akcích.Jako předseda klubu 
velmi rád konstatuji,že jsme klubem s 
vysokým sebevědomím i vlastní hrdostí –to 
jsou pevné základy pro další budoucnost 
klubu.     pplk.v.v. J.Chromek předseda klubu

20 let KVVV Liberec



Generálmajor v.v.Jaroslav Klemeš oslavil 31.ledna 2015 devadesáté třetí narozeniny.Jde o posledního žijícího parašutistu,který byl během 
2.světové války vyslán ze Západu a seskočil na území tehdejšího protektorátu.Byl mu udělen Záslužný kříž od představitelů Svazu bojovníků za 
svobodu.Blahopřejeme a přejeme pevné výsadkové zdraví!!!

František LEJSEK - předseda redakční rady
Šárka 34, 79601
tel. 728 547 426
email - fr.lejsek@seznam.cz
Bc. Iveta SKRBKOVÁ
členka výboru a redakční rady
Dolní 24,79601 Prostějov
email - iveta.skrbkova@email.cz
Účet 188 989 286, kód 0300

26.12.2014 zemřela dlouholetá členka 
Jenovéfa Řepková.
16.1.2015 opustil naše řady ve věku 72 let náš 
člen KVV kol. Štěpán Chromý výsadkář a 
hudebník. Dále: Pavlík Jiří 75 let, Zubr 
Vladislav 69let, Křížek Vítězslav  84 let, 
Kolář Alfonz 90 let, Fagan Jaroslav 81 let.

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

Uzávěrka Zpravodaje č. 65 je 28.února 2015

Již brzy k nám příjdou velikonoční svátky, 
takže Vám přejeme:

50 let- Ondrej Páleník ,Mojmír Volf  60let – Aleš Dener ,Petr Kavka ,Jaroslav Vondra 
,Jaroslava Váňová , Hana Šlamborová , 65 let – Libuše Milerová ,Dana Chovancová ,Josef 
Hýbl ,Josef Váňa ,Jarmila Kovářová ,70 let – Eduard Grézl ,František Horák ,Dana Lejsková 
,Věra Ehlová ,75 let – Hana Jugasová , 80 let –  ,85 let – Ludmila Lužná. 
Blahopřejeme!!! 

Eva Böhmová

Jubilea našich členů KVV Prostějov:

Blahopřání významnému jubilantu z KVV Chrudim:


