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 Pozvánka na výroční zasedání. 
této poradě bude jako obvykle vyhodnocena 
činnost v uplynulém roce a projednány 
záměry pro příští rok. Předpokládáme účast 
dvou zástupců jednotlivých klubů. Tak jako 
každý rok se omlouváme a žádáme předsedy 
klubů o oznámení pravděpodobného 
omezeného počtu účastníků této akce v počtu 
max.4 osob.
Předsedové rovněž oznámí, kdo se zúčastní 
porady předsedů klubů kol. Čtverákovi. 
Možnost parkování vozidel bude zajištěna v 
omezeném počtu před Národním domem.                                                                    

Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se 
nám znovu konec roku a s tím je spojena i 
otázka bilancování uplynulého období. 
Jménem výboru KVV Prostějov si 
dovolujeme pozvat Vás členy  a zástupce 
regionálních českých a slovenských klubů na 
výroční shromáždění KVV Prostějov.
Výroční shromáždění se bude konat 21.11. 
2015 v 16.00 hod v Národním domě.
Tak jako každoročně bude tomuto 
shromáždění předcházet porada zástupců 
regionálních klubů v 13.00 hod tamtéž. Na 

Zájemci o zajištění noclehů v Prostějově se 
musí přihlásit nejpozději do 15.11.2015  
písemně nebo telefonicky na kontaktní 
adresu kol. Lejska č. tel. 728 547 426 po 16.00 
hod.
V programu bude po ukončení jednací části 
následovat volná zábava,  jejíž součástí bude i 
bohatá tombola, do které může každý 
zúčastněný přispět , taktéž bude k dispozici 
prodej kolekce DVD  + fotografie ze „Setkání 
2015“. Na Vaši účast se těší výbor KVV.

Kol.Jindřich Čtverák

Lejskové, Věry Virglerové, Anny Kroulové, 
Ladislava Jugase, Karla Virglera, Aleše 
Denera, Antonína Křivánka, Milana 
Chovanece a Františka  Kroula. Za hlavní 
představitele a organizátory České 
parašutistické asociace, provozující letecké a 
parašutistické aktivity, musíme jmenovat a 
vyzvednout Mgr. Martina Dlouhého a jeho 
zástupce Miloše Sklenku, kteří se velkou 
měrou podíleli na zabezpečení a zdárném 
průběhu této akce. Materiálně a logisticky nás 
zabezpečily naše vojenské útvary - 601. skss i 
102. pzpr. Bez jejich pomoci si ani žádnou 
podobnou akci nedovedeme představit. 
Děkujeme velitelům za jejich přístup a 
pomoc. Dalším významným partnerem 
setkání bylo Ministerstvo obrany České 
republiky, které tuto akci rovněž podpořilo. 

Akci organizoval náš klub za řízení předsedy 
klubu kol. Jindřicha Čtveráka, hlavního 
rozhodčího Františka Chudého, za pomoci 
všech členů výboru a dalších členů našeho 
klubu – Hany Jugasové, Marie Staré, Dany 

16 tříčlenných družstev – 14 z ČR a 2 ze SR se 
mezi sebou utkalo v šesti disciplínách (střelba 
ze vzduchovky, lukostřelba, hod šipkami, hod 
granátem na cíl, veslování na veslařském 
trenažéru a hod míčkem na cíl při 
tandemovém seskoku). 
Zahájení setkání byl přítomen exprimátor 
města Prostějov a náš čestný člen klubu 
Miroslav Pišťák, zástupce velitele 601. skss a 
velitel 102. pzpr. s vrchním praporčíkem. 
Přítomni byli i někteří předsedové 
vysílajících klubů – kol. Hulín, Čermák, Fořt, 
Valenta. Jako hosté se také účastnili 
expředsedové klubu kol. Řepka a Starý sen., 
zakládající členové KVV kol. Borovský a 
Bartko. Celá akce proběhla za nádherného 
počasí ve velmi soutěživém duchu a dobré 
náladě. Oproti předešlým ročníkům setkání, 



SETKÁNÍ  2015 spolupráci a AČR.“Tento odznak obdržel 
také primátor města Prostějov Miroslav 
Pišťák. Opravdovým překvapením pro 
veterány byl dar speciálních sil v podobě 
nového orchestrálního a ceremoniálního 
zpracování výsadkové hymny „ Duní stroje 
vzduchem“. Skladbu si účastníci setkání 
vyslechli jako třešničku na dortu na závěr 
nástupu v podání Posádkové hudby 
Olomouc. Po nástupu připravili příslušnici 
601.skss dynamickou ukázku různých 
způsobů zasazení a vyzvednutí skupin( 
seskok padákem, slanění, spec.vyzvednutí 
skupiny na laně). Stejně tak probíhala i 
statická ukázka výzbroje materiálu a techniky 
tohoto el i tního útvaru.  Odpoledne 
následovala prohlídka památek města 

Již od čtvrtka 20. srpna se sjížděli do 
Prostějova výsadkoví veteráni České a 
Slovenské republiky. Přes dvě stovky 
bývalých výsadkářů elitních útvarů a 
jednotek naší armády zavítalo do kasáren,kde 
probíhala na síni tradic 601.skupiny 
speciálních sil prezentace účastníků 
SETKÁNÍ 2015. Přijeli veteráni z Prešova, 
Liberce, ale i Plzně. Po prezentaci, předání 
účastnického balíčku s upomínkovými 
předměty a prohlídce síně tradic odjeli 
veteráni autobusy na učebně výcvikovou 
základnu 601 skss Hamry kde zde byli 
ubytováni. Po uvítacím guláši je čekalo u 
táborového ohně příjemné překvapení v 
podobě folklórního VUS ONDRÁŠ. 
Slavnostní nástup proběhl na střelnici Hamry 
a to opravdu ve velkém stylu. Výsadkoví 
veteráni nastoupili se svými prapory a 
zástavami. Přítomni byli i někteří bývalí 
velitelé VÚ 8280, stejně tak i předsedové 
KVV Prostějov. Klub v tomto roce slaví 25let 
své existence a činnosti. Ředitel Ředitelství 
speciálních sil Karel Řehka, který zastupoval 
Generální štáb,předal účastníkům setkání 
pozdrav bývalého NGŠ AČR a rovněž 
bývalého velitele tohoto útvaru arm.gen. 
Petra Pavla. Přečetl i pozdravný dopis 
součastného NGŠ genpor. Josefa Bečváře. 
Překvapením bylo pro mnohé bylo 
dekorování 21 veteránů Čestným odznakem 
Armády České republiky za zásluhy 
III.stupně, za „rozvoj výsadkových tradic a 

Prostějov a večer opět posezení u táborového 
ohně s country kapelou. Sobotní zakončení 
proběhlo slavnostním shromážděním ve 
Společenském domě v Prostějově. Asi 
nejhlubším a nejsilnějším zážitkem bylo 
téměř 15minutové vystoupení 91letého 
veterána z Hradce Králové, po jehož projevu 
všichni v sále vstali a dlouze tleskali. 
Zakončení setkání proběhlo v kasárnách 
položením kytičky u pietního místa a 
slavnostním obědem. Poděkování patří nejen 
organizátorům, tedy prostějovskému 
KVV,ale především 601.skss,bez jejichž 
přispění a pomoci by setkání neproběhlo a 
Statutárnímu městu Prostějov za finanční 
pomoc. 

Kol.M.Mucha

KVV v ČR i SR. Stříbro patřilo družstvu 
KVV Jindřichův Hradec ve složení: kol. 
František Maňour, Josef Maloň, Milan 
Václavíček.
3. místo vybojovali členové družstva KVV 
Chrudim: kol. Jaroslav Pilař, Pavel Mudroch 
a Jiří Brůna. 
Také v celkovém hodnocení jednotlivců 
zabodoval druhým místem náš člen kol. Jozef 
Struhár. Lepší byl a 1. místo obsadil kol. Jiří 

došlo ke změně. Večer soutěžního dne, kde 
byli pozváni všichni naši členové klubu, byl 
vyplněn hudební produkcí, tancem, zpěvem a 
konzumací grilovaných klobás. 
A jak dopadly výsledky? 1. místo a tedy zlatý 
pohár, zlaté medaile se po roční přestávce 
vrátily do našeho klubu. Družstvo ve složení: 
kol. Jaroslav Kovář, Jozef Struhár a Jindřich 
Starý jun. dokazali, že ve sportovních 
soutěžích patříme stále na přední místa mezi 

Brůna z KVV Chrudim. Třetí v jednotlivcích 
byl kol. František Maňour z KVV J. Hradec. 
Po zásluze byli všichni soutěžící, kteří se 
umístili na prvních třech místech odměněni 
poháry, medailemi a věcnými cenami. 
Za finanční podporu a sponzorování patří 
poděkování Statutárnímu městu Prostějov, 
Mechanice 97 Prostějov a kolegovi Ladislavu 
Slivovi.

Kol. Fr. Chudý
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 Vždycky není svátek připravené akce. Náš klub reprezentovala dvě 
družstva ve složení: 1. družstvo kol. Chudý, 
Holík, Řehořová a 2. družstvo  Lejsek, Řepka 
a Kolář. Potvrdilo se úsloví, že někdo musí 
být první a někdo poslední. Tomu odpovídaly 
i dosažené výsledky, kdy družstvo kol. 
Chudého dosáhlo slušného 3. místa a  druhé 

Jako každý rok se náš klub dne 12.6. zúčastnil 
střeleckého trojboje organizovaného KVV 
Holešov na střelnici v Dobroticích. Krásný 
slunečný den předvídal velmi úspěšný průběh 

družstvo obsadilo poslední místo z 12 ti 
zúčastněných družstev. V celkovém pořadí se 
na prvním místě umístilo družstvo KVV 
Holešov, 2. místo. KVV Bánská Bystrica a 3. 
místo KVV Prostějov. Velmi dobře 
reprezentovala klub naše členka kol. 
Řehořová.     Kol.Fr.Lejsek

Účast na střelecké 
soutěži „O Pohár 
primátora města 
Prostějova“

  Na den 26. 6. 2015 jsme od Magistrátu města 
přijali pozvání na střeleckou soutěž ze 
služebních revolverů MP Prostějov, „O Pohár 
primátora města Prostějova“. KVV Prostějov 
reprezentovalo družstvo ve složení: kol. 
František Chudý, Jaroslav Kovář a Vladislav 
Holík. Soutěže se účastnilo 116 jednotlivců – 
mužů a žen, z tohoto počtu 28 tříčlenných 

družstev ve kterých jsme ve velmi náročné 
konkurenci profesionálů -  policistů, vojáků, 
střeleckých klubů, obsadili pěkné 4. místo. 
Děkujeme Magistrátu města za pozvání, 
bezchybnou a vynikající organizaci i 
logistické zabezpečení střeleb řediteli 
soutěže Mgr. Janu Nagymu.

kol. Fr.Chudý

 Smolenice Před vlastním provedením soutěží jsme se 
zúčastnili pietního aktu a položení věnců u 
pomníku Štefana Baniče. 
Pro nás ne zrovna uspokojivém vystoupení na 
střelnici Dobrotice, nastoupili naši 
reprezentanti s přesvědčením, že se musí 
smůla prolomit a světe div se, vše se podařilo.
Vlastní soutěž probíhala ve čtyřech 
disciplínách: střelba ze vzduchové pistole, 
střelba ze vzduchovky vleže, hod RG do okna 
a hod RG do zákopu. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 14. družstev.
Výsledky jednotlivců: 1. místo kol. Chudý, 4. 
místo kol. Kovář, 27. místo kol. Struhár
Výsledky družstev: 1. místo KVV Liberec, 2. 
místo KVV Prostějov, 3. místo KVV 

Na pozvání KVV Bratislava a klubů 
Slovenské republiky se zúčastnil náš klub 11. 
ročníku memoriálu zakladatelů výsadkového 
vojska a 7. ročníku vynálezce padáku Štefana 
Baniče. Náš klub reprezentovalo družstvo ve 
složení - vedoucí Jindra Čtverák, technický 
poradce Franta Lejsek a soutěžící kol. Chudý, 
Kovář a Struhár.
Při příjezdu k místu konání nás přivítal 
zalesněný horský masiv se siluetou zámku 
Smolenice, kde nás kolegové ze Slovenska 
očekávali a po vřelém přijetí nám zajistili 
ubytování na samotném zámku.

Chrudim
Za takovouto reprezentaci klubu a tím i města 
můžeme jen poděkovat.
V odpoledních hodinách byl proveden let 
balonem a seskok nad vlastním zámkem, což 
z a n e c h a l o  v e  v š e c h  p ř í t o m n ý c h  
nezapomenutelný dojem. Příjemnou 
atmosféru vytvořila country hudební skupina 
a gulášek s klobásou připravený péči armády 
Slovenské republiky a kolegy z klubu VV 
Bratislava jen umocnil večerní společné 
posezení. K  takovým to kolegům se musí 
každý vracet jen s nejlepšími pocity přátelství 
a lásky. Poděkování patří statutárnímu městu 
Prostějov za umožnění této reprezentace.

 Kol.Fr.Lejsek.

Vzpomínkové setkání v 
Praze

snahou kol. Jardy Vondry se uskutečnilo 
slavnostní setkání u příležitosti 71. výročí 
bojů o Dukelský průsmyk a k 70. výročí 
ukončení II. světové války.
Ozdobou slavnostního nástupu byla účast 

Společným úsilím příslušníků KVV Praha - 
západ plk. Jaroslava Vondry a maximální 

čestné jednotky a odpálení salv při hymnách 
České, Slovenské a Ruské zúčastnění vzdali 
poctu padlím hrdinům II. světové války.
Setkání se konalo za účasti zástupců 
veřejného života na příklad primář MUDr. 

Historie Zpravodaje nejvíce, ať již v minulosti nebo současnosti, 
podíleli na jeho tvorbě nebo zabezpečovali 
jeho distribuci; Za ta léta se Zpravodaj měnil i 
v obsahu. Od základních informací o činnosti 
našeho klubu, postupně přinášel informace z 
práce ostatních klubů ČR a posléze i SR;
- Postupně vycházely články pojednávající o 
historii  2.čs.pb, články o činnosti skupin 
vysazovaných na území protektorátu a to 
zejména od kolegy J.Šolce a Václava 
Kameníka, ale i články z poválečného života 
výsadkářů;
- Významným podnětem k rozšíření obsahu 
Zpravodaje byla výzva kolegy L. Opletala k 
prezentaci autentických vzpomínek na 
prožitá léta u výsadkových jednotek; 
Autentické vzpomínky našich dopisovatelů 
byly následně prezentovány nejen v řadě čísel 
Zpravodaje, ale jejich značná část i v 
publikaci M.Mlčáka;
- Velice si vážíme těch kolegů, kteří jako 
dopisovatelé významně přispěli k další 
prezentaci historických i současných 
poznatků o výsadkových jednotkách a jejich 
příslušnících, o jejich válečných a 
poválečných tradicích;
- Považujeme za důležité tyto dopisovatele 

- Podnět ke vzniku Zpravodaje vzešel v roce 
1991 od kolegů L. Opletala a Mikovínyho. 
Vyplynul z potřeby průběžně informovat 
rozšiřující základnu o činnosti našeho klubu. 
Zpočátku vycházel jako 1 stránkový, 
cyklostylovaný, v počtu do 50 ks. První čísla 
připravoval kol. František Papoušek starší, 
víceméně se jednalo o informace o akcích 
klubu, které proběhly nebo se připravují;

- V roce 1992 vyšla první 3 čísla;
- Od 6. čísla byl přejmenován na Zpravodaj 
KVV při VÚ 8280 Prostějov;
- Od 10. čísla je vydáván již v tištěné podobě;
- Od svého vzniku do současnosti vyšlo 
celkem 66 čísel Zpravodaje;
- Výbor našeho klubu si vysoce váží práce 
bývalých i stávajících členů redakční rady, Fr. 
Papouška st., Ladislava Opletala, Ivana 
Vernera, Miroslava Řepky, Jindřicha Starého 
st., Jindřicha Čtveráka, Františka Lejska, 
Ivety Skrbkové i Dany Lejskové, kteří se 

jmenovat /i když někteří z nich jsou již ve 
výsadkovém nebi/ a tímto způsobem jim 
alespoň poděkovat. Jsou to kolegové a 
kolegyně:Miroslav Řepka, Ladislav Opletal, 
Jiří Šolc, Ivo Lukášek, František Papoušek 
starší, Daga Minkiewitzová, Josef Mrázek, 
Čestmír Hrbek, Ladislav Bukáček, Ivan 
Kutin, Vojtěch Šulák, Miloš Opluštil, 
Metoděj Mlčák, Miloš Hledík, Petr Čejka, 
Jaroslav Chromek, Jiří Kudrna, Jaroslav 
Foršt, Václav Kameník, Eduard Vanderka, 
Pavel Valenta, František Pokorný, František 
Lejsek, Jindřich Čtverák, František Chudý, 
Josef Stahl, František Stavný, Ladislav Jugas 
a Michal Mucha.
- V současné době náš Zpravodaj vychází v 
počtu 350 ks a je distribuován cestou 
desítkářů nebo poštou; - Je také publikován 
na webových stránkách našeho klubu 
www.kvvprostejov.wgz.cz.   Spolu s 
ostatními občasníky jako „Padáček“ Klubu 
vojenských výsadkových veteránů Praha, 
„Červené barety“ klubu vojenských 
výsadkárov v Bratislave a „Spravodajca“ 
oblastného klubu vojenských výsadkárov 
Banská Bystrica;

kol.J.Ondrejčák



byl útvar v následujícím roce zrušen.  Setkání 
bylo zahájeno hymnou výsadkářů a 
následovali debaty  i na téma „21.srpen 1968“ 
u našeho útvaru,  kdy spolu s velením útvaru 
zabránili vstupu okupačních vojsk do 
kasáren. Z příslušníků roty C se setkání 
zúčastnilo 42 kamarádů z ČR i Slovenska. 
Řada témat vzpomínek proběhla již na 
setkání Dobrotice 2014, bylo ale pořád na co 
vzpomínat. Vzpomínky byly většinou veselé, 
zábavné, ty tvrdší zejména v tělesné a 
výsadkové přípravě se probírali s velením 
roty, které na setkání bylo v plné 

15. srpna v Žopech u Holešova se v bývalé 
škole začali scházet výsadkáři-veteráni, kteří 
vykonávali základní vojenskou službu u VU 
7374 Holešov v letech 1966-68. Tento 
vojenský útvar měl označení „7. výsadkový 
pluk zvláštního určení“. Jeho příslušníci byli 
cvičeni pro úkoly v oblasti zpravodajské a 
diverzní činnosti. Kvůli postoji k srpnu 1968 

Červené barety byly 
opět „ve škole“

sestavě:velitel roty Jarda Stross, zástupce 
Franta Bahner a staršina Dušan Hric. Průběh 
setkání doplnil Tonda Heller písničkami a 
kytarou. Také jsme vyslechli pozdrav od 
zástupce města Holešova místostarosty 
Bc.Jaroslava Chmelaře a od předsedy  KVV  
Holešov Ladislava Hrubého. V neděli při 
úklidu jsme se shodli, že přátelství v rotě C 
trvá i po 47 letech a budeme se společně snažit 
o to, aby 7. výsadkový pluk zvláštního určení 
nebyl nikdy zapomenut. Poděkování patří 
všem organizátorům i jejich manželkám.

Kol.Fr.Gult

   střelnice Leiko Plzeň )
• Ukázky zásahové jednotky PČR - oddíl
   MUSADO kpt.Mgr. Karlík PČR Plzeň
• Návštěva muzea VU8280 Mladá Boleslav
• Beseda s účastníkem války v Iráku –
   kpt.v.v.Ing.Vejsada
• Návštěva Techmánie Plzeň
• Ukázky a střelby ze zajímavých zbraní
   sběratele a experta Milana Kindla, střelba
   z nové neletální zbraně PČR, prohlídka
   sbírky p.Kindla
• Prezentace Vojenské policie a 13. 

Fakt, že náš klub je nejvzdálenější od 
Prostějova ještě neznamená, že náš klubový 
život není dostatečně naplněn. I když zde 
nemáme žádný vojenský útvar, sponzory ani 
vlastní klubovnu, dovedeme si zorganizovat 
spoustu vlastních akcí. Z posledního období 
vybírám malou ukázku těch 
nejzajímavějších:
• Klubová  střelecká soutěž o ceny ( pistole,

dělostřeleckého pluku v Jincích
Mimo vlastní akce se účastníme akcí KVV 
Prostějov a dalších klubů. Prestižním 
úkolem bylo i zajištění každoročního 
setkání u hrobu gen. Palečka v Plzni s 
následnou návštěvou pivovaru a účast na 
pietním aktu Anthropoid v Praze.
Chcete-li se podívat na naši činnost, 
doporučuji náš klubový
web: www.kvvplzen.wgz.cz

kol.Ladislav Sliva

Z činnosti KVVV Plzeň

kde prošel jak zdravotně, tak fyzickými testy 
a v květnu 1948 prodělal výsadkový výcvik v 
KUMR (Hradčany- liberecký kraj),nějakou 
dobu byl s jednotkou ve Stráži pod Ralskem, 
celkem provedl 7 seskoků padákem a v říjnu 
1948 byl propuštěn do zálohy.
Kolegové z o.s. Červené barety Prostějov, 
dovezli pro oslavence pamětní odznak k 
ukončení 2.sv.války. Souběžně se mnou 
přijeli dva vojáci z Prostějova.Před 
19hodinou jsme se odebrali  na okraj obce, 
kde byl na počest oslavence proveden seskok 
dvěma parašutisty z letounu L-60 Brigadýr. 

  Ano, čtete dobře, 1.srpna jsem byl pozvaný 
na oslavu devadesátníka Augustina Černého 
des.v.z., který byl jako voják základní služby 
výsadkářem. V roce 1947 nastoupil k výkonu 
voj. základní služby do Trebišova a po 6 
týdnech byl odeslán do poddůstojnické školy 
v Košicích, kde počátkem roku 1948 reagoval 
na výzvu a dobrovolně se přihlásil do nově 
t v o ř e n é h o  7 1 .  p ě š í h o  p r a p o r u  
československých parašutistů v Zákupech, 

Po dopadu parašutisti předstoupili před 
oslavence, dali mu hlášení s přáním k jeho 
životnímu jubileu a předali mu červený baret. 
Následoval  “ polní ” přípitek bylo to 
dojemné, působivé. Úžasný zážitek a přitom 
mi proběhlo hlavou? A kde je přání a pocta od 
naši AČR?Je to obraz vztahu a systému naši 
armády, která nemá přehled o těchto 
vysloužilcích a to je smutné, armádo České 
republiky! Přesto závidím, chtěl bych taky 
takovou oslavu ve svých devadesátinách!!!                                          
předseda klubu  Jaroslav Foršt                                                                                                                                     

Devadesátník.

Putovní  pohár  KVV 
Jana  Kubiše  Brno ve 
střelbě.

Jana Kubiše Brno a velitele 74.lmopr 
Bučovice .
Soutěž proběhla v střelnici Bučovice-
Kloboučky, kam jsme dorazili vlastními 
vozidly za doprovodu vojáků. Z našeho klubu 
jsme postavili dvě tříčlenná družstva ve 
složení kol. Ing. Petr Dvořáček, Dr.Pavel 
Pazdera, Tomáš Kozák, Ing. Jiří Bendák, 
Jaroslav Foršt, Tomáš Foršt, útvar rovněž 
postavil dvě 3 členná družstva. Příprava 
střelby a její průběh byl velmi dobře 
zorganizovaný ve dvou disciplínách, tou 
první byla střelba z pistole CZ 75 SP-01 
PHANTOM na mezinár.terč 50/2 na 20 metrů 
vstoje 3+10 ran do 5 minut, druhá disciplína 
byla střelba ze stejné pistole z po za překážky 

 Při slavnostním nástupu bučovického 
74.mopr dne 30. března jsme předali náš 
putovní pohár ve střelbě veliteli útvaru s tím, 
že jsme vyzvali vojáky k soutěži ve střelbě z 
ručních zbraní. Tímhle krokem jsme zahájili 
další sblížení nás veteránů z vojáky AČR a tak 
9.6. proběhl I. ročník ve střelbě z pistole o 
putovní pohár klubu výsadkových veteránů 

a s výměnou zásobníku 3+ 4 rány na terč č. 4- 
nehnutě ležící figura s kruhy a přesun za 
překážku, kde byly na vzdálenost 35 metrů 2 
mini padací terče. Pro nás, veterány zajímavá 
střelba, kdy jsme se střídali po družstvech. Co 
si budeme povídat, současní vojáci jsou“ 
vystříleni“ oproti nám, kdy jsme někteří 
nestříleli víc jak rok, ale to nic neměnilo na 
tom,že nálada a pohoda byla vynikající a 
pohár zůstal pro tento rok v Bučovicích a 
určitě to upevnilo přátelství mezi námi. Je 
potřeba poděkovat za vynikající organizaci 
celého průběhu střeleb i za materiální 
podporu velení 74.lmopr. Také jsme se 
dohodli již na průběhu 2. ročníku.                                                                                                                                     
KVV Brno Jaroslav Foršt                                                                                                                              

hostů. 
Na osobní pozvání kolegy Vondry nás na této 
akci reprezentovali kolegové Lejsek, Jugas, 
Struhár a Hric s manželkami  dále kolega 
Řepka, Trojan, Chudý a Málek.
Při této příležitosti byli vyznamenání za 
spolupráci s KVV Praha - západ kolegové z 
klubu KVV Prostějov Řepka, Hric a Lejsek.
Po oficiální části byla slavnostní večeře, 

Žižka, MUDr. Rubešová a zástupci armád 
plk. Kužniar (Polsko), plk. Smirnov ( Ruská 
federace) a zástupce organizace ICOCRIM 
gen. Zaťko. Z dalších významných hostů lze 
jmenovat kolegy generály Gavlase, 
Krajčoviče, Vudského,Dvořáka a plk. Dufka 
Juříčka, Trojana a pplk .Sabelu .
Zastoupeno zde bylo 9. českých klubů a 3. 
kluby slovenské. Celková účast byla 124 

společenská zábava s hudbou a třešničkou na 
dortu, byl krásný ohňostroj na počest 
pořádané akce. Na kvalitním průběhu se 
aktivně podíleli kolegové Vondra, Hendrich, 
Luger a lze jím jen od srdce poděkovat.
 Bez pomoci 102. pzpr by byla účast členů 
našeho klubu problematická a proto musíme 
poděkovat za pomoc v dopravě veliteli pplk. 
Sabelovi .                     Kol.Fr.Lejsek
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mistrem Evropy v kombinaci, Libor Jiroušek 
mistrem Evropy v individuální akrobacii v 
novém evropském i světovém rekordu a 
junior Petr Chládek juniorským mistrem 
Evropy v přesnosti přistání. Tyto tituly 
doplnili ještě Jiří Gečnuk stříbrnou medailí v 
individuální akrobacii, nový člen oddílu 
Ondřej Žák bronzem v přesnosti přistání 
juniorů a družstvo v přesnosti přistání.  
Pomyslnou třešničkou na dortu byly výkony 
českých parašutistek, zejména zlatá medaile a 
titul mistryně Evropy v přesnosti přistání 
parašutistky Daniely Macichové. Podporou ji 
bylo celé družstvo, které ve složení Lenka 
Vašková, Irena Janoušková,  Kateřina  
Špoková, Andrea Funková skákalo technicky 
dobře a v konkurenci profesionálních 
parašutistek obsadily čtvrté místo.
Druhým významným podnikem roku byly 6. 

Prvním významným podnikem roku 2015 
bylo ME v klasickém parašutismu v 
bulharské Montaně. Parašutisté DUKLY toto 
mistrovství ukončili se sedmi medailemi z 
toho s čtyřmi tituly mistrů Evropy. Čeští 
parašutisté patří dlouhodobě ke špičce což 
plně potvrdili svým vystoupením. Družstvo 
mužů ve složení Jindřich Vedmoch, Jiří 
Gečnuk, Hynek Tábor, Libor Jiroušek a 
Miloslav Kříž získalo titul mistrů Evropy v 
celkovém hodnocení, Jiří Gečnuk se stal 

armádní světové hry v jihokorejském 
Mungyeongu, což je v důsledku pro 
jednotlivé zastoupené sporty armádní 
m i s t r o v s t v í m  s v ě t a .  A Č R  a  Č R  
reprezentovalo družstvo ve složení Libor 
Jiroušek, Jakub Pavlíček, Oldřich Šorf, Petr 
Směšný, Miloslav Kříž a kameraman týmu 
FS Jan Wantula a nevedlo si o nic hůře. V 
konkurenci 30 armádních týmů světa 
vybojoval v individuálním hodnocení 
Oldřich Šorf dvě stříbrné medaile a to v 
individuální akrobacii za volného pádu a 
kombinaci. Družstvo poté obsadilo vynikající 
5. místo ve skupinové akrobacii, stalo se 
nejlepším v individuální akrobacii a v 
přesnosti přistání obsadilo 6. místo, což v 
konečném důsledku vedlo k titulu armádních 
mis t rů  světa  v  hodnocení  národů 
(kombinační hodnocení všech tří disciplín).

„Víte, že II.“  Byly vydány 2 knihy s výsadkovou a zpravodajskou tématikou: kniha Jiřího Dufka - Zpravodajské výsadky a Olina 

Jurmana – Špion. Obě knihy budou k dostání na naší výroční schůzi. 
Na dnech NATO v Ostravě příslušnice elitní jednotky speciálních sil Jordánska společně s příslušníky 102. průzkumného praporu z Prostějova 
předvedli ukázku přepadu a osvobození rukojmí. Těmto jordánským bojovnicím, které byly několik dní na cvičení v Prostějově aplaudovalo za 
ukázku přes 100 tisíc lidí. 

Parašutisté DUKLY 
Prostějov velmi úspěšně 
ukončili sportovní rok 
2015.

Jablonku, výsadkáře a průzkumníka druhé 
světové války. Předseda KVV Jozef Krajčír 
uvítal rodinné příslušníky vojenského 
výsadkáře, starostu obce Jozefa Kluku, 
předsedu KVV Josefa Krausa ze Zlína, 
delegaci SZPB z Trenčína a dalších hostí. 
Úspěšné působení Jozefa Jablonku na frontě 
druhé světové války - videoprezentací 
přítomným přiblížil obyvatel Drietomi 
Roman Herman. Obsah vzpomínkového 

Na podnět KVV z Posádkového klubu OS SR 
v Trenčíne se v obci Drietoma uskutečnilo 
vzpomínkové setkání na rodáka Jozefa 

setkání se naplnil, no přes to musím přiznat, 
že činnost slovenských výsadkářů po dobu 
druhé světové války není zreflektována, tak 
jak by si zasloužili. To je úkolem ne jenom 
slovenských historiků, ale i klubů vojenských 
výsadkářů. Můžeme skromně říct, právě dnes 
jsme se k naplnění tohoto úkolu částečně 
přiblížili – řekl Jozef Krajčír předseda KVV. 
Jozef Jablonka úkol pro naši svobodu a 
budoucnost splnil. Patří mu za to čest a sláva.

Vzpomínali na 
slovenského parašutistu 
Jozefa Jablonku.



Kovář, dále delegace z KVV Holešov vedená 
kol. Hricem, zástupci klubu vojenských 
důchodců Náchod a polská delegace 
veteránů. Jmenovaní svoji účasti poděkovali 
za dlouholetou poctivou práci předsedy klubu 
vojenských důchodců a dlouholeté aktivní 
členství v našem klubu. Děkujeme Toníku.      
Franta

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

3.8.2015 zemřel nprap. v. v. Jan Vlasko,  

18.9.2015 odešel do výsadkového nebe 

kolega plk. v. v. Eduard  Vanderka ve věku 80 

let,  22.9.2015 opustil nás člen KVV Holešov  

kpt. Jan Srna. 17.10.2015  ve věku 79 let 

odešel do výsadkového nebe náš kolega 

Antonín Honejsek.

OPUSTILI NAŠE ŘADY

VZPOMÍNKA 7.7.1988 při seskocích na vodu v Sečské přehradě tragicky zahynul náčelník výsadkové 
přípravy 2.průzkumného praporu Janovice nad Úhlavou mjr.Ing. Petr Vít.   Čest jeho památce !

 ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!

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

Uzávěrka Zpravodaje č. 68 je 30.listopadu 2015

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

nemohl zúčastnit. Proto  nás všechny rázem 
zaskočila smutná zpráva, že z našeho 
kolektivu navždy odešel do výsadkového 
nebe 17.10.kolega Honejsek. S kamarádem 
jsme se rozloučili dne 22. 10. na hřbitově v 
Červeném Kostelci za zvuku ,, Večerky" 
kterou mu odtroubil kol. Bohatec z KVV 
Holešov. Smutečního aktu se z našeho klubu 
zúčastnili kol. Čtverák, Lejsek, Chudý a 

Nebylo tomu ani celý měsíc, , kdy 
25.9.starosta Červeného Kostelce za účasti 
zástupce našeho klubu kol. Franty Lejska 
předal kolegu Antonínu Honejskovi 
vyznamenání náčelníka GŠ. Vyznamenání 
mu bylo uděleno na Setkání 2015, kterého se 

Za pět minut dvanáct.

Zrušené divadelní představení  Z důvodů onemocnění hlavního představitele M.Lasicu bylo divadelní představení 

odloženo.Náhradní termín bude v měsíci lednu roku 2016.Lístky zakoupené za přispění statutárního města Prostějov  jsou nadále platné. 

Na výroční schůzi bude k dispizici prodej kolekce videa a fotografii ze „SETKÁNÍ 2015“. 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6

