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Luštěnice. Bez pomoci a materielního 
zabezpečení 601.skss si to nelze vůbec 
představit. A proto jsme našemu mateřskému 
útvaru velice vděčni za pomoc, kterou nám 
poskytuje. V měsíci červnu, konkrétně 
18.června se náš klub pravidelně zúčastňuje 
pietního aktu v Resslově ulici v Praze, kde 
uctíváme památku výsadkářů popravených v 
kryptě kostela po atentátu na říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Na tuto akci 
nám pravidelně poskytuje autobus 601.skss, 
volné místa v autobuse obsazujeme kolegy z 
Holešova a Olomouce. 12.6.2015 se 
uskutečnil střelecký trojboj na střelnici 
Holešovské policejní školy v Dobroticích. 
Zde se umístilo naše družstvo ve složení 
Marie Řehořová, František Chudý a Vladimír 
Holík na 3.místě. 3.-5.srpna jsme se zúčastnili 
Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska 
gen Palečka, gen.Krzáka ,plk.Černoty v 
krásném prostředí městečka Smolenice, 
rodišti vynálezce padáku Štefana Baniče 
pořádal KVV Bratislava již v pořadí XII. 
memoriál.  Závodilo se ve střelbě ze 
vzduchové pistole ve stoje ze vzduchovky v 
leže, hodu granátem do okna a na cíl. Náš klub 
postavil jedno družstvo. Družstvo se umístilo 
na 1.místě ve střelbě ze vzduchovky a 
vzduchové pistole. Celkem se umístilo na 
2.místě. Celkové vítězství 1.místo KVVV 
Liberec, 2.místo KVV Prostějov, 3.místo 
KVV Chrudim. Výborně závod vyšel kol. 
Fr.Chudému, který vyhrál soutěž jednotlivců 
ve střelbě ze vzduchovky a vzduchové 
pistole. Předsevzetí našeho klubu, budeme i 
nadále vyvíjet sportovní činnost našeho 
klubu na vysoké úrovni a bojovat o přední 
umístění mezi KVV České a Slovenské 
republiky. V měsíci srpnu, konkrétně 20. – 22. 
8.2015, jsme uspořádali ve spolupráci s 
601.skss tzv. „SETKÁNÍ 2015“ na UVZ 
Hamry. Je to SETKÁNÍ, které se opakuje po 
pěti letech. Toto SETKÁNÍ bylo o to 
významnější, že se uskutečnilo v době po 25 
letech založení našeho klubu. Již od čtvrtka 
20.8. se sváželi do Prostějova výsadkoví 
veteráni České a Slovenské republiky. Přes 
dvě stovky bývalých výsadkářů elitních 
útvarů a jednotek naší armády zavítalo do 
kasáren, kde probíhala prezence účastníků 
SETKÁNÍ 2015. Do Prostějova přijeli 
kolegové z České a Slovenské republiky. Po 
prezenci, předání účastnického balíčku s 
upomínkovými předměty a prohlídce 
místnosti tradic, účastníci SETKÁNÍ 2015 
odjeli na UVZ Hamry kde byli ubytováni. Po 

Vážení hosté, kolegové z Klubů České 
republiky a Klubů vojenských výsadkářů 
Slovenské republiky, dámy a pánové. Vítám 
vás jménem výboru a příslušníků našeho 
prostějovského klubu na našem Výročním 
shromáždění. Kolega Fr.Chudý v úvodu 
přivítal naše významné hosty, kteří nás poctili 
svou přítomností. Každý z těchto hostů se 
svým způsobem podílí a přispívá k tomu, 
abychom mohli pro naše členy organizovat 
zájezdy, sportovní, kulturní a společenské 
akce. A nejen pro naše členy, ale i pro ostatní 
příslušníky klubů České a Slovenské 
republiky. Na našem shromáždění jsou 
přítomny delegace klubů z ČR, a ze SR což 
svědčí o neformální kolegialitě a spolupráci 
mezi našimi kluby, ale také o vzájemném 
přátelství, vztazích a tradicích, které v našich 
klubech udržujeme, ale i propagujeme mimo 
jiné právě společnými akcemi, kterými jsou 
naše pravidelná Setkání, Memoriály, různé 
společenské a sportovní akce.  Na 
republikové, ale i regionální úrovni se 
snažíme dostat do širšího podvědomí, o čemž 
svědčí i sledovanost našich webových 
stránek. V uplynulém období naše webové 
stránky, tak jako náš Zpravodaj odrážely náš 
společenský, kulturní a sportovní život našich 
členů a přispívaly k rozvoji, přátelství a 
sounáležitosti výsadkářů všech generací. 
Pokud se týká kulturních a společenských 
akcí, každý rok začínáme naší oblíbenou tzv. 
„Výsadkovou zabíjačkou“, kterou pořádáme 
v únoru v restauraci „U třech bříz“. 
Pokračujeme v měsíci březnu oslavou MDŽ. 
V měsíci dubnu zpravidla je to návštěva 
divadla. Rok 2015 je vzhledem k 70.výročí 
ukončení 2.světové války bohatý na 
vzpomínkové akce. V lednu to byla účast na 
pietním aktu u hrobu pplk. Otiska v Brně. V 
únoru jsme se zúčastnili pietní vzpomínky na 
70.výročí seskoku zpravodajské skupiny 
STAS v Heřmanči u J.Hradce. V březnu  
pietní akt u hrobu generála Palečka v Plzni a v 
Červeném Kostelci jsme si připomenuli úmrtí 
generála Kratochvíla. V měsíci květnu to byl 
již IV.ročník Memoriálu plk. Františka 
Mansfelda ve střelbě z Pi Glock na policejní 
střelnici ve Vrahovicích, Tento Memoriál byl 
pořádán ve spolupráci s 601.skss.Memoriálu 
se zúčastnilo 141 střílejících z klubů 
výsadkových veteránů České a Slovenské 
republiky, hostů a sponzorů. V družstvech 
vyhrálo družstvo KVVV Praha.  V 
jednotlivcích ženy: Marie Řehořová KVV 
Prostějov, muži : Vladimír  Borovička KVV 

uvítacím guláši je čekalo u táborového ohně 
příjemné překvapení v podobě folklorního 
VUS ONDRÁŠ. Druhý den 21.8. proběhl na 
střelnici slavnostní nástup ve velkém stylu. 
Výsadkoví veteráni nastoupili se svými 
prapory a zástavami. Ředitel Ředitelství 
speciálních sil plk. Ing. Karel Řehka, který 
zastupoval Generální štáb předal účastníkům 
setkání pozdrav bývalého NGŠ AČR a 
bývalého velitele tohoto útvaru arm.gen. 
Petra Pavla. Plk. Řehka přečetl i pozdravný 
dopis současného NGŠ genpor. Ing. Josefa 
Bečváře. Překvapením pro mnohé naše 
kolegy bylo dekorování 21 našich veteránů 
Čestným odznakem AČR Za zásluhy III. 
stupně, „za rozvoj výsadkových tradic a 
spo lup rác i  s  AČR“ .  Opravdovým 
překvapením byl dar speciálních sil v podobě 
orchestrálního zpracování naší výsadkové 
hymny „Duní stroje vzduchem“, kterou na 
závěr nástupu před dynamickými ukázkami 
zahrála Posádková hudba z Olomouce. Po 
nástupu připravili příslušníci 601. skss 
dynamickou ukázku různých způsobů 
zasazení a vyzvednutí skupin, seskok 
padákem, slanění, spec.vyzvednutí skupiny 
na laně. Dále byly připraveny statické ukázky 
výzbroje, materiálu a techniky. Sobotní 
zakončení tohoto Setkání proběhlo ve 
Společenském domě. Nejhlubším zážitkem 
pro všechny bylo vystoupení 91 kolegy 
Škopa z Hradce Králové, po jehož projevu 
všichni v sále vstali a dlouze tleskali.
Zakončení tohoto SETKÁNÍ proběhlo v 
kasárnách u pietního místa, kde jsme položili 
kytičku a pak následoval slavnostní oběd, 
kterým bylo ukončeno toto SETKÁNÍ 2015. 
Závěrem k tomuto SETKÁNÍ musím říci, že 
k uskutečnění takovéto akce bylo zapotřebí 
materiální pomoci 601. Skss, finanční 
pomoci Statutárního města Prostějova a 
hodně sil a práce kolegů a kolegyň našeho 
klubu.  Z toho velkého počtu, kteří se na 
zabezpečení celé akce podíleli, musím 
jmenovat kol. Fr.Lejska, Fr.Chudého, 
J.Ondrejčáka, J.Kováře, M.Muchu, M. 
Řepku, manžele Jugasovi, Marii Starou, 
Danu Lejskovou, O. Hájka, J.Struhára, 
I.Skrbkovou M.Šmardu, M.Zapletala a kol. 
Kroula. Celý průběh SETKÁNÍ 2015 je 
zdokumentován na 541 fotografiích a 2 
hodinách záznamu, za což patří poděkování 
kol. Arestovi, Kovářovi, Ondrejčákovi, 
Muchovi, R.Váňovi, V. Hurdálkovi a 
kolegům ze 601.skss. Všechny úkoly, které 
byly vytýčeny, byly splněny. V měsíci září 



svými fotografiemi. Z ostatních klubů musím 
jmenovat  kol.Kameníka,  Foršta, Valentu,  
Stahla,  Dagu Minkewitzovou, Kol. 
Ondrejčák pravidelně zařazuje tyto zprávy na 
naše webové stránky. Můžeme říci, že 
redakční rada klubu kol.Lejsek,  I.Skrbková a 
kol. Struhár ve spolupráci s kol. Ondrejčákem 
v této oblasti pracovala dobře. Nemůžeme 
opomenout práci kol. Hájka a Dany Lejskové 
při zabezpečení rychlé distribuce Zpravodaje. 
Velmi důležitou roli zde sehrávají tzv. 
desítkáři při doručování Zpravodaje těm 
členům, kteří nemají internet a informovaní 
zabezpečujeme právě formou těchto 
desítkářů. V průběhu letošního roku bylo 
odesláno 33 blahopřání k významným 
životním jubileum členům z jiných klubů. 24 
členům našeho klubu byl věnován dar do 150 
Kč. 12 členům byly uděleny pamětní plakety. 
Pamětní odznak k 60. výročí udělení názvu 
22. Banskobystrická výsadková brigáda SNP 
věnoval náš výbor 6-ti kolegům ze 
Slovenska. Pamětní medaile klubu obdrželo 8 
našich členů a jeden ze Slovenska. Medaili 
„Za zásluhy“ udělil náš klub kol.Josefu 
Hrachovci u příležitosti 80.narozenin.
Ještě něco k našim webovým stránkám. V 
uplynulém období naše webové stránky, tak 
jako náš Zpravodaj odrážely společenský, 

16.-18. 2015 se na letišti v Prostějově 
uskutečnil již VII. ročník Sportovního setkání 
výsadkových veteránů a parašutistů za účasti 
16 tříčlenných družstev z České a Slovenské 
republiky. Jako v dřívějších letech soutěžilo 
se v šesti disciplinách.Vzhledem k tomu, že 
doba od SETKÁNÍ 2015 byla krátká, zájem o 
tuto soutěž nebyl takový jako v dřívějších 
letech. V soutěži družstev se na prvním místě 
umístilo družstvo KVV Prostějov ve složení 
kol. Kovář, Struhár, Starý jun. V jednotlivých 
disciplinách jsme také bodovali vzduchovka : 
1.místo Jozef Struhár, 3.místo Milan Šmarda, 
veslování : 2.místo Jindřich Starý jun., 
3.místo Jozef Struhár, tandem : 2.místo Milan 
Šmarda, 3.místo Aleš Dener, granát : 2.místo 
Jaroslav Kovář, lukostřelba : 2.místo Jozef 
Struhár.Večer po závodech probíhala družná 
zábava u grilovaných klobás a živé hudby za 
účasti všech soutěžících a členů našeho 
klubu. Ještě bych chtěl něco poznamenat k 
informovanosti a tvorbě našeho Zpravodaje. 
Zpravodaj vychází pravidelně 3x v 
kalendářním roce do kterého přispívají naši 
členové, ale i dopisovatelé z ostatních 
regionálních klubů. Zde bych chtěl 
vzpomenout kol. Lejska, Chudého, Muchu, 
kolegyni  I.Skrbkovou, Jugasovou a další. 
Velmi dobře doplňuje tuto oblast kol. Kovář 

kulturní a sportovní život našich členů a 
přispívaly k rozvoji přátelství a sounáležitosti 
výsadkářů všech generací.Webové stránky 
klubu administruje kol. Ondrejčák, který je 
pravidelně aktualizuje o novinky z činnosti 
klubu za co mu patří náš dík. Udrželi jsme 
zájem členů a příznivců KVV o obsah 
webových stránek na přibližně 12 tis. návštěv 
ročně, v současné době je to. To celkem 72 
tisíc návštěv. Problémem, který nás trápí je 
určité omezení objemu dat od provozovatele, 
co si vyžaduje redukci příspěvků včetně 
fotografií a to jak aktuálních, tak i dříve 
instalovaných. S návrhem nových Stanov a 
Organizačního a Jednacího jste byli 
seznámeni e-mailem i prostřednictvím 
webových stránek KVV Prostějov. Právní 
úprava spolků v novém občanském zákoníku 
je zachycena v ustanovení paragrafu 214 a 
následující. Spolek musí bezpodmínečně 
respektovat závazná pravidla, která zákon 
stanovuje, ohledně jeho založení a vzniku. 
Není-li spolek zakládán ustavující schůzí, 
pak je spolek založen právě v okamžiku, kdy 
se jeho zakladatelé dohodnou na obsahu 
Stanov. To je vše co jsem chtěl říci ke splnění 
úkolů, které v letošním roce klub plnil.

kol. Jindřich Čtverák 

2

Změny ve vedení výboru zvolen bývalý příslušník VU 8280 a 
velitel 22. výsadkového pluku plk. Ing. 
František Stavný. Jmenovaný byl přidělen k 
výsadkovému vojsku v srpnu 1966. V letech 
1974 - 76 studoval VAAZ v Brně. K úvaru se 
zpět vrátil v roce 1976 a v r. 1980 byl 
ustanoven jeho velitelem. V průběhu své 
vojenské kariéry působil na různých funkcích 
Zpravodajské správy GŠ ČSLA  a po 
rozdělení ČSFR byl jmenován nejprve 
Náčelníkom Spravodajskej správy ASR a v 
r.1994 riaditeľom Vojenskejspravodajskej 
služby MO Slovenské republiky. V březnu 
roku 1995 odešel na vlastní žádost do zálohy. 
Rovněž došlo i ke změně počtu členů výboru 

Výroční jednání klubu výsadkových veteránů 
přineslo významnou změnu ve vedení klubu, 
kdy stávající předseda Jindra Čtverák musel 
přerušit ze zdravotních důvodů práci ve 
výboru a tím i funkci předsedy. Za jeho práci 
mu lze jen poděkovat, neboť když převzal 
funkci předsedy klubu po tak úspěšném 
předsedovi jako byl Jindra Starý a udržet 
úroveň práce klubu a úkoly, které před sebe 
klub postavil vyžadovaly kus poctivé práce. A 
tyto byly splněny beze zbytku. Na místo 
nového předsedy byl ze schválených členů 

z 11 na 9 členů. Tito jsou : předseda - 
František Stavný, místopředseda - František 
Lejsek, sekretář- org. tajemník - František 
Chudý, zástupce sekretáře - Michal Mucha, 
pokladník - Miloslav Zapletal, zástupce 
vedoucího sekce pro redakční a mediální 
činnost - Jaroslav Ondrejčák, vedoucí sekce 
pro kulturně společenskou a sportovní 
činnost - Iveta Skrbková, člen výboru - 
vedoucí důvěrníků ( desítkářů) Otakar Hájek, 
člen výboru - Press Foto Jaroslav Kovář . 
Kronikářem klubu je Ivan Verner - není člen 
výboru. Novému výboru přejeme hodně 
úspěchů a starému výboru děkujeme za jeho 
odvedenou práci .



Plán akcí KVV Prostějov 
na rok 2016

Diskusní příspěvek 
kolegy Františka 
Stavného  

oslavovali 70. výročí založení 22.vb. Hrdě se 
hlásíme k tradicím výsadkového vojska a VÚ 
8280. A to výsadkové vojsko pomalu po roce 
1969 zanikalo. Skončila éra hromadných 
operačních i taktických výsadků a z 22.vb se 
stal 22.vp, později 22.vp su a jeho organizační 
struktura a operační použití se podstatně 
změnily. 7.vp zu v Holešově byl zrušen a jeho 
velká část byla přesunuta a začleněna do 

Jsem rád, že mohu vystoupit na našem 
shromáždění a podělit se s Vámi o mé pocity a 
dojmy. Nedávno jsme si s úctou připomínali a 

sestavy 22.vp, společně i s rotami 
hloubkového průzkumu pro 1. a 4. Armádu. 
Vzpomínám si, když na podzim roku 1969 
jsem byl od 65. výsadkového praporu 
přemístěn k praporu zu 22.vp a začal se učit 
novým taktikám a dovednostem, potřebným 
k vedení speciálního a hloubkového 
průzkumu. A učili nás tí, kteří přišli právě z 
Holešova. Kolegové Jiří Dufek, Míťa Mlčák, 

zpravodajské činnosti, byl vysazen na jaře 
1944 na Moravě jako člen skupiny velice 
úspěšné skupiny CLAY. Na Hlavním štábu se 
zabýval hodnocením poznatků výsadkových 
operací a zpravodajské činnosti výsadků v 
době uplynulé války a na tato témata 
přednášel důstojníkům Hlavního štábu. Tento 
důstojník v průběhu let 1946- 1948 
zpracovává spolu se spolupracovníky 
veškerou potřebnou dokumentaci k výcviku 
zpravodajsko- diversních skupin: charakter 
jednotky, úkoly v týlu protivníka, osnovy 
výcviku, program a dobu jednotlivých 
příprav tehdy kursů, délku zásady výběru 
osob, personální  vybavení,  zásady 
konspirace při výcviku i při nasazení, 
navrhuje dislokaci a požadavky na ubytovací 
a výcvikové prostory. Stanovuje se 
podřízenost 2. Zpravodajskému oddělení HŠ. 
Tak vzniká podrobná dokumentace výcviku 
z p r a v o d a j s k o  d i v e r s n í c h  s k u p i n ,  
zpravodajských výsadků, která v podstatě je 
platná dalších 40 let. Základem výcviku je 
britský útočný kurs a poznatky z 
partyzánského boje. S plným využitím této 
dokumentace je v roce 1949 založeno 
Výcvikové středisko Chlum dislokované v 
obci Jabloneček 15 km severně od Mnichova 
Hradiště. Výcvik je organizován v kursech, 
které na sebe navazovaly nebo se prolínaly. 
Zvlášť jsou cvičení pátrači a zvlášť radisté. 
Tento výcvik je z důvodu konspirace oddělen 
od výcviku výsadkových jednotek. Vzdušné 
přípravě je vyhrazeno cca 10 procent, hlavní 
náplní je zpravodajská činnost a diversní 
práce, výuka jazyků, konspirace a výcvik s 
tímto související. V době reorganizace čs. 
armády podle armády sovětské je středisko 
zrušeno, avšak jen podle názvu. Působí dále v 
nezměněné podobě jako 73. Pěší pluk 
Mnichovo Hradiště přímo podřízený 
Zpravodajské správě generálního štábu 
jmenovitě zástupci náčelníka ZS plk. 
Rovenskému. Ten také schvaluje výcvikové 
plány a jako předseda prověrkové komise 
pluk prověřuje. Změny jsou jednak v 
zavedení politické přípravy podle programů 
HPS a program kursů je převeden do 
Programů bojové přípravy na výcvikový rok. 
Délka služby se stanoví na dva roky. Úspěšně 
zpravodajské výsadky provádí samostatná 
polní cvičení. Pluk prochází řadou prověrek a 

Ve svém příspěvku bych chtěl stručně 
poukázat na situaci po roce 1945 v armádní 
rozvědce tehdy řízené 2. Zpravodajským 
oddělením Hlavního štábu.
Toto velice úspěšně fungující oddělení po 

Ve svém příspěvku bych chtěl stručně 
poukázat na situaci po roce 1945 v armádní 
rozvědce tehdy řízené 2. Zpravodajským 
oddělením Hlavního štábu.
Toto velice úspěšně fungující oddělení po 

celou dobu války bylo rozpuštěno. Příslušníci 
oddělení přemístěni mimo zpravodajskou 
službu. Např. generál Karel Paleček k 
velitelství pěchoty. Důvodem byla nedůvěra 
tehdejší kontrarozvědky k těm, kteří 
spolupracovali s tehdejšími spojeneckými 
britskou, americkou či francouzskou 
zpravodajskou službou. Na zpravodajském 
oddělení HŠ po vzniku výsadkové jednotky u 
velitelství pěchoty bylo jasné, že armádní 
rozvědka nemá žádné zpravodajské výsadky 
podobné těm, které byly např. cvičeny v 
Anglii a také nemá pro jejich výcvik žádné 
podklady a žádnou jednotku. V této situaci je 
rozhodnuto zřídit vlastní středisko přímo 
podřízenou 2. Zpravodajskému oddělení, 
specielně určené pro výcvik jednotlivců či 
skupin ke zpravodajské a diversní činnost v 

celou dobu války bylo rozpuštěno. Příslušníci 
oddělení přemístěni mimo zpravodajskou 
službu. Např. generál Karel Paleček k 
velitelství pěchoty. Důvodem byla nedůvěra 
tehdejší kontrarozvědky k těm, kteří 
spolupracovali s tehdejšími spojeneckými 
britskou, americkou či francouzskou 
zpravodajskou službou. Na zpravodajském 
oddělení HŠ po vzniku výsadkové jednotky u 
velitelství pěchoty bylo jasné, že armádní 
rozvědka nemá žádné zpravodajské výsadky 
podobné těm, které byly např. cvičeny v 
Anglii a také nemá pro jejich výcvik žádné 
podklady a žádnou jednotku. V této situaci je 
rozhodnuto zřídit vlastní středisko přímo 
podřízenou 2. Zpravodajskému oddělení, 
specielně určené pro výcvik jednotlivců či 
skupin ke zpravodajské a diversní činnost v 
týlu protivníka. K tomu účelu je povolán kpt. 
Čestmír Šikola, zkušený důstojník, který 
absolvoval výcvik ve zpravodajské činnosti v 
Anglii, měl praktické zkušenost ze 

cvičení vždy s dobrým hodnocením. Přesto je 
roce 1954 pluk zrušen. Podle mého názoru 
proto, že neměl vyhovující výsledky v 
politické přípravě, která je v podstatě 
ignorována a trnem v oku byl i britský útočný 
kurs. Již v roce následujícím je však 
konstatováno, že to byla chyba neboť 
Zpravodajská správa generálního štábu - 
armádní rozvědka nemá žádnou jednotku 
schopnou plnit úkoly v týlu protivníka. 
Změna nastává až po konzultacích na GŠ 
Sovětské armády a tak v roce 1957 dochází ke 
vzniku 22 vpzr dva roky na to 22 vpzpr v 
rámci 22. výsadkové brigády a v roce 1961 k 
založení 7. Výsadkového pluku. V 60 létech 
jsou zakládány agenturní průzkumné skupiny 
ZS. Všechny tyto jednotky jsou cvičeny jako 
zpravodajsko diversní a jsou přímo podřízeny 
ZS GŠ. Po reorganizaci a utlumení programu 
výsadkového vojska v roce 1969 jsou 22. 
výsadkový pluk vzniklý na základech 7. 
výsadkového pluku a armádních rot ZU a 
následně 22. výsadková brigáda, útvary pro 
výcvik zpravodajských výsadků, skupin 
hloubkového průzkumu či specielních 
skupin. Ať už j nazýváme jakkoliv jde o 
zpravodajsko diversní výsadky. Tedy správná 
řada vzniku a historie zpravodajských 
výsadků je Výcvikové středisko Chlum, 73. 
Pěší pluk, 22. Vpzr, 22.vpzpr, 7. Výsadkový 
pluk, 22. výsadkový pluk, 22. výsadková 
brigáda avšak jiná nežli v roce 1968. Vše jsou 
to jednotky nebo útvary s malou výjimkou let 
1969-1976 podřízeny vždy Zpravodajským 
orgánům. U zrodu těchto zpravodajských 
výsadků je Čestmír Šikola se svými 
spolupracovníky a jím zpracované základní 
dokumenty britského útočného kursu a 
partyzánského boje na podmínky čs. armády. 
Podobné programy výcviku používalo pro 
svoje specielní skupiny i ministerstvo vnitra. 
Pro ty, kteří se chtějí podrobněji seznámit s 
těmito novými poznatky z historie čs armády 
doporučuji právě vydané knihy Válečné 
deníky Čestmíra Šikoly, knihu Špion o 
agenturních průzkumných skupinách od 
Oldřicha Jurmana a Zpravodajské výsadky 
vydané ve Světě křídel. Stále platí slova 
jednoho anglického spisovatele: “Neměli 
bychom dějiny přizpůsobovat tomu, co se 
zrovna chce a vynechávat z nich to, co se nám 
nehodí“.                                   Kol.Jiří Dufek

Zpravodajské výsadky.

18. června - Zájezd do Prahy – Anthropoid 
- pietní akt  
Účast a pomoc při zabezpečování  
25.června - III.ročníku pochodu po stopách 
22vb
červenec, srpen - Zájezd Krakow - Polsko
září - VII.sporovní setkání výsadkových 
veteránů 

19.února - Zabíjačka-restaurace „U tří bříz“ 
11.března - MDŽ - restaurace „U tří bříz“ 
duben - Návštěva divadelního představení
20.května - Soutěž ve střelbě z pistole -
„Memoriál.plk.Františka Mansfelda“  

parašutistů – letiště Prostějov
říjen - Výsadkové vinobraní kulturní dům 
Dětkovice
říjem - listopad - Návštěva divadelního 
představení
26. listopadu - Výroční členská schůze 
KVV Prostějov  - Národní dům
prosinec - Mikulášský večírek
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Josefa Bernovského, kterému jsme vypravili 
vojenský pohřeb do výsadkového nebe, pár 
dnů před touto schůzi a rovněž jsme tak uctili 
všechny členy klubu, kteří už nejsou mezi 
name. Zprávu o činnosti přednesl předseda, 
který v ní zhodnotil všechny akce, kterých 
jsme se zúčastnili v průběhu roku a vyzdvihl 
největší akci a to účast na 13. ročníku MZV 
IDET 2015, kde jsme reprezentovali všechny 
výsadkové kluby ČR a SR. Rovněž touto 
cestou poděkoval všem členům spolku, kteří 
se aktivně podíleli na jednotlivých akcích a 
tak reprezentovali celý spolek. Další událostí, 
která byla vyzdvižena ve zprávě o činnosti, je, 

V pondělí dne 4.12. proběhla výroční schůze 
brněnského spolku VV v krásném salonku 
Univerzity obrany, která jej dlouhodobě 
půjčuje k dispozici našemu spolku. Schůze se 
zúčastnilo na 80% členů klubu, hostem byli 
kolegové z prostějovského klubu Michal 
Mucha a Jarda Kolář. Schůzi řídil předseda 
spolku Jaroslav Foršt a úvodem jsme minutou 
ticha uctili památku jak našeho kolegy Ing. 

Výroční zasedání 
brněnského klubu.

že jsme zapsaný spolek v registrů spolků 
krajského soudu v Brně,na čemž má velký 
podíl předseda spolu s kol. Dvořáčkem.
 V diskuzi se hovořilo i hodnotilo uplynulé 
období a rovněž akce, stanovil se plán 
činnosti na rok 2016, který byl jednomyslně 
schválen, z čehož vyplynul  hlavní bod a to ve 
4 a5 měsíci roku 2016 zorganizovat a dát 
dohromady výstavu k historii výsadkového 
vojska v prostorách Univerzity obrany.
 Schůze proběhla v přátelském ovzduší, 
posedělo se u občerstvení a  ve vyprávění 
historek ze života.

Kol.Jar.Foršt

všechno bylo na svém místě. Byli vyčleněné 
místa pro hosty pozvaných KVV a hostů z 
pole působnosti KVVV Liberec. Po dobu 
celého jednání probíhala družná zábava a 
diskuse. Za KVV Prostějov pronesl zdravici 
vedoucí výpravy kol. Struhár s drobnou 
trémou, ale velkým úspěchem a aplausem. Po 
udělení vyznamenání, přání oslavencům a 
členům klubu za aktivní práci se po odnesení 
zástavy všichni přesunuli na společné 
fotografování. Poté jsme procházkou odešli 

Dne 27 – 28. 11. 2015 jsme se v sestavě kol. 
Řepka, Struhár, Kovář a kol. Troanská 
zúčastnili výročního zasedání KVVV 
Liberec. Na místě jsme se dozvěděli, že se 
nejedná jen o výroční zasedání, ale i o 20-té 
výročí působnosti KVVV v Liberci. Předseda 
klubu byl potěšen našim příjezdem, hned se 
nám věnoval a připravil nás na den oslavy. 
Dne 28.11.2015 tj. v sobotu byl sál plný, 

do jídelny na slavnostní oběd, a tím bylo 
neoficiálně ukončeno zasedání  KVVV 
Liberec. Po návratu z oběda byl slavnostně 
rozkrájen dort k výročí KVVV Liberec a po 
volné zábavě se hosté začali rozcházet. 
Závěrem, můžeme konstatovat, že KVVV 
Liberec pod vedením předsedu kol. Chromka 
je klubem silným a spokojeným. Klubem 
rodinného typu, kde si nikdo na nic nehraje a 
dělá všechno pro svůj klub a v tom je jejich 
zdárné pokračování.

KVVV Liberec hodnotil

KVV Jindřichův Hradec na které byli pozvání 
i zástupci našeho klubu kolegové Lejsek a 
Chudý s manželkami. Výročního zasedání se 
zúčastnilo 64 členů z 94 registrovaných. 
Hostů bylo 11 z klubů Praha, Písek, Prostějov, 
Tábor a Hradec Králové. Velkým kladem je 
zájem nových členů až po ty skutečně 
nejmenší o činnost klubu. Rovněž kladně je 
možno hodnotit počet uspořádaných akcí,  
kterých bylo 40 + 5 mimo plán. Hodnotnou 

V odpoledních hodinách 2.12. se sjížděli do 
kasáren 44. lmopr  v Jindřichově Hradci auty 
a přicházeli i pěší ,, dospělí výsadkáři " v 
baretech a tmavomodrých sakách . Ozdobeni 
řadou vyznamenání a pamětních odznaků, 
které charakterizovaly průběh jejich vojenské 
činnosti. Konalo se zde výroční zasedání 

aktivitou je i mezinárodní střelecká soutěž a 
velmi dobrá spolupráce se 44 lmopr .
Pro příští rok 2016 si klub vytyčil 35 nových 
akcí. Byla provedena i volba nového výboru 
klubu, jehož předsedou se opakovaně stal 
kolega Petr Čejka a výbor v původním 
složení. Celé jednání proběhlo ve velmi 
pěkném kamarádském duchu a pěkném 
prostředí.

Kol.Fr.Lejsek

U kolegů v Jindřichově 
Hradci.

Zlín hodnotil bylo co hodnotit. Celkem se zástupci klubu 
zúčastnili 51 aktivit z oblasti pietních , 
sportovních a zábavních akcí.
Následně byla vyhodnocena práce 
nejaktivnějších členů klubu a Zlatým 
odznakem byli oceněni kolegové: Kovář, 
Zelinger a Svozil. Klub poděkoval také kol. 
Muchovi za pomoc při spolupráci udělením 
medaile Za zásluhy. Pro příští rok klub 

Na pozvání KVVV Zlín dne 28. 11. se 
zúčastnili zástupci našeho klubu kolegové 
Lejsek,  Mucha,  Lejsková výročního 
jednání, na kterém bylo přítomno 64 veteránů 
z toho 14 hostů z Holešova,  Prostějova, 
Bratislavy a Žiliny. Na svém jednání klub 
zhodnotil výsledky své celoroční práce  a že 

připravuje mj. uspořádání memoriálu Štefana 
Baniče v Otrokovicích, kde za náš klub 
přislíbil pomoc a v oblasti moderátorské 
konkretně kol. Mucha.Celé jednání proběhlo 
ve velmi příjemném , pohostinném a 
přátelském prostředí za které patří 
poděkování všem, především však ženám 
členkám zlínského klubu.

Kol.Fr.Lejsek
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zvyšoval své ego a nezaslouženě se chlubil 
našimi tradicemi. Proč o tom ale hovořím?  
Ne proto, že si chci osobovat právo na tradice 
7.vp zu, ale proto, že si ctím a vážím práci a 
kamarádství těch, kteří nás to všechno naučili 
a tím v podstatě předali tradice 7.vp zu do 
našich rukou a my jsme v nich pokračovali 
tak, že jsme dosahovali výtečných výsledků a 
našich rukou a my jsme v nich pokračovali 
tak, že jsme dosahovali výtečných výsledků a 
22.vp zu po léta patřil k nejlepším útvarům 
tehdejší ČSLA. Nesmíme zapomínat na to, že 
jsme byli pokračovateli tradic nejen našeho 
VÚ 8280, ale i 7.vp zu, tohoto neprávem 
opomíjeného útvaru. Já jsem u speciálního 
průzkumu na různých velitelských a štábních 
funkcích strávil většinu svého vojenského 
života a cítím se stále i nyní příslušníkem 
jednotek speciálního průzkumu. Každý z nás 
v době své vojenské kariery si plnil 
povinnosti podle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí na všech funkcích, do kterých byl 
ustanoven. Každý z nás dosáhl určité 

Jarda Štross, Venca Mejdr, Peter Jedinák, 
Stano Hájíček, Dušan Hric, Paľo Buda, 
Franta Lejsek, Láďa Ondříček, Lojza Valenta, 
Jarda Janků a další. Cvičili nás četaři, 
desátníci i svobodníci. A musím říct, že nás to 
naučili dobře. Někteří z jmenovaných kolegů 
bohužel již mezi námi nejsou, ale vždy na ně s 
úctou vzpomínám. Vykonávat speciální 
průzkum ve prospěch frontu (armád ) a 
udržovat speciální radiové spojení s 
velitelstvím 22.vp bylo velmi složité, ale 
zvládali jsme to. Stálo nás to hodně námahy a 
potu, sebezapření i odloučení od našich rodin. 
Vychovali a vycvičili jsme tisíce vojáků, 
příslušníků jednotek speciálního a 
hloubkového průzkumu, specialisty 
odstřelovače, radisty, ženisty, zdravotníky, 
ženisty, potápěče a operátory prostředků 
radiového a radiotechnického průzkumu, 
kteří jsou dosud hrdí na to, že mohli nosit 
červený baret. Proto nedovolme, aby symbol 
jejich i naší hrdosti někdo lehkovážně 
znevažoval tím, že ho nosí jen proto, aby si 

vojenské hodnosti, kterou hrdě nosil spolu s 
červeným baretem. Nyní jsme ale všichni 
kolegové a byl bych rád, kdybychom se 
přestali hrát na plukovníky, majory, 
praporčíky a svobodníky, přestali si hrát na 
nositele různých, někdy i koupených medailí, 
měli k sobě úctu i respekt a aby každý z nás, 
svými možnostmi a schopnostmi přispíval 
pro naši společnou věc a to pro náš KVV tak, 
abychom dělali čest nejen sobě, ale i 
nynějším pokračovatelům tradic VÚ 8280 a 
to 601. skss a jejím příslušníkům. Já jsem 
schopen se do této práce pustit hned a chci 
přispět k dalšímu rozvoji našich vzájemných 
vztahů a rozšířit naši činnost i na mezinárodní 
úrovni s polskými výsadkovými veterány.
Na závěr : Chci poděkovat, jako řadový člen 
KVV PV, všem členům výboru našeho Klubu 
za dobrou práci, předsedovi Jindrovi 
Čtverákovi, Frantovi Lejskovi a Jardovi 
Kovářovi za pěkné fotoreportáže z našich 
akcí, ale zejména za organizaci SETKÁNÍ 
2015 na Hamrech.



Pražský KVVV  z.s., 
bilancoval

Tito přítomní tak dokazují svoji úzkou 
spolupráci s klubem. Náš klub zde 
zastupovali předseda František Stavný  a 
František Lejsek. Z ostatních klubů lze 
jmenovat zástupce KVVV Praha a předsedy 
klubů z Brna, Zlína a Bratislavy.
I zde jako v řadě jiných klubů bylo co 
hodnotit. Klub zorganizoval 52 akcí v oblasti 
pietní, sportovní, střelecké a kulturní oblasti. 
Velký význam má i organizování setkání 
bývalých příslušníků jednotek. Jako jeden z 
mála jeho členové ošetřují památná místa 
bojů v Hostýnských vrchách. Dalším cílem 
jejich činnosti v příštím období je 
zorganizování setkání příslušníků útvaru k 
55. výročí založení útvaru ve dnech 26. 8. v 

Tak jako všechny kluby i KVV Holešov 
zhodnotil na svém výročním jednání dne 
11.12. výsledky své celoroční práce. Jednání 
se zúčastnilo 52 z 62 členů klubu. Z 
významných hostů byli na jednání přítomni 
zástupci města Holešov včele se starostou 
Mgr. Seifertem,  zástupcem ředitele Vyšší a 
střední policejní školy plk. Ing. Rohálem, 
velitelem 102. pzpr. pplk. Ing. Sabelou a 
vrchním praporčíkem Bodrogim .

Holešově.
Za aktivní práci v KVV byli naším 
prostějovským klubem na návrh klubu 
odměněni kolegové Dufek a Hrubý medailí 
Za zásluhy a kol. Lochman medailí Pravda 
vítězí. Mimo to klub ještě odměnil dalšími 
medailemi příslušníky klubu. Důležitým 
bodem jednání byla volba nového výboru 
klubu, jehož předsedou se stal kol. Dušan 
Hric.
Všichni významní hosté včetně předsedy kol. 
Stavného poděkovali za podíl práce na úseku 
zachovávání a prohlubování tradic 
výsadkových jednotek a slíbili další 
spolupráci s klubem.

Kol.Fr.Lejsek           

Pod Hostýnem se 
hodnotilo.

výsadku „Platinum a Calcium“, vystoupení 
Výroční jednání Klubu KVV Chrudim se 
uskutečnilo dne 5. prosince 2015 v klubovém 
zařízení 43. výsadkového praporu v 
Chrudimi Na rozhledně. Z celkového počtu 
46 členek a členů se jednání zúčastnilo 36 a 10 
členů bylo omluveno. Z významných hostů se 
j ednán í  zúčas tn i l  ve l i t e l  p raporu  
pplk.Mgr.Robert Dziak. Jednání výroční 
schůze zahájil místopředseda kolega Standa 
Rychlý, po přivítání hostí a přítomných členů 
na jednání přednesl program výroční schůze. 
Tento byl schválen. Ve svém vystoupení 
zhodnotil činnost klubu předseda Jaromír 
Čermák, který zhodnotil činnost klubu při 
plnění přijatého plánu v roce 2015. Hlavně se 
zaměřil na významné akce. Uctění památky 
výsadku „Platinum a Calcium“, vystoupení 
zástupců klubu při ukončení II. Světové 
války, při vzpomínce na válečné veterány kde 
byly položeny kytice květů. Kladně hodnotil 

Výroční jednání Klubu KVV Chrudim se 
uskutečnilo dne 5. prosince 2015 v klubovém 
zařízení 43. výsadkového praporu v 
Chrudimi Na rozhledně. Z celkového počtu 
46 členek a členů se jednání zúčastnilo 36 a 10 
členů bylo omluveno. Z významných hostů se 
j ednán í  zúčas tn i l  ve l i t e l  p raporu  
pplk.Mgr.Robert Dziak. Jednání výroční 
schůze zahájil místopředseda kolega Standa 
Rychlý, po přivítání hostí a přítomných členů 
na jednání přednesl program výroční schůze. 
Tento byl schválen. Ve svém vystoupení 
zhodnotil činnost klubu předseda Jaromír 
Čermák, který zhodnotil činnost klubu při 
plnění přijatého plánu v roce 2015. Hlavně se 
zaměřil na významné akce. Uctění památky 

účast na V. Memoriálu plk. Mansfelda, uctění 
památky zahynulých výsadkářů 43.vpr v 
Afgánistánu, účast na 73. výročí atentátu na 
R. Heydricha, vzpomínkového aktu vypálení 
Ležáků a akcích na memoriálech Š. Baniče, 
setkání výsadkových veteránů v Prostějově. 
Dále byla kladně hodnocená spolupráce s 43. 
vpr při zabezpečení techniky. V závěru pak 
kol. Čermák společně s kol. Rychlým ocenili 
spolupráci velitele s Klubem KVV a velitele 
útvaru a předali mu „Pamětní medaili“, dále 
byli ocenění hodnotnými věcnými dary 
členové klubu. V diskusi bylo kladně 
hodnoceno splnění úkolů, které stály před 
klubem, kde vystoupilo celkem 6 členů. Za 
KVV Prostějov vystoupil kol. Hájek. V 
závěru byl schválen plán akcí KVV na rok 
2016. Pak následovala volná zábava. Se 
mnou se jednání účastnil kolega J.Struhár.                                                                                                     

Kol.O.Hájek

klubu. Připomenul i některé významnější 
akce, které měly značný ohlas i mezi civilní 
veřejností. Poděkoval členům -sportovcům 
svého klubu za vzornou reprezentaci KVVV 
Praha a dosažené výsledky při různých 
sportovních soutěžích a akcích, pořádaných 
ostatními kluby v ČR i na Slovensku. Vysoce 
hodnotil i spolupráci s KVV Prostějov. Na 
svém jednání přijali do klubu dva mladé nové 
členy. V diskusi vystoupil předseda našeho 
Klubu, kol.Stavný, poděkoval členům 
KVVV Praha za dosavadní spolupráci a jako 

Výroční shromáždění klubu proběhlo 
5.12.2015 v reprezentačních prostorech 
Domu armády v Praze , za účasti 65 % 
registrovaných členů a 15 hostů z 
partnerských klubů v ČR a SR. Předseda 
KVVV Praha z.s. , kol. Gavlas, ve výroční 
zprávě zhodnotil úspěšný rok v činnosti 

výraz ocenění, v součinnosti se sdružením 
Červené barety, předal KVVV Praha z.s., 
pamětní medaili k 70. výročí ukončení II. 
světové války. Seznámil přítomné, že v r. 
2017 budeme slavit 70. výročí založení 
výsadkového vojska, které si KVV Prostějov 
chce připomenout mimo jiné i vydáním 
pamětní medaile. Požádal přítomné členy 
ostatních klubů, aby své plánované akce k 
tomuto výročí konsultovali a koordinovali s 
našim klubem.

Kol. Stavný

Výroční jednání KVV 
Chrudim
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102. pzpr slavil
své 12. narozeniny

čtyř průzkumných praporů) patří k útvarům, 
plnícím náročné úkoly i v zahraničních 
misích. Nástupu se zúčastnili pozvaní hosté z 
magistrátu statutárního města Prostějova, 
nadřízených složek, bývalý velitel praporu 
pplk. v.v. Ing. Jindřich Starý jr., předseda 
KVV Prostějov a další čestní hosté. Velitel 
praporu, pplk. Ing. René Sábela ve svém 
vystoupení zhodnotil činnost útvaru v r.2015 
jako úspěšnou a za výtečné plnění úkolů 

Dne 1.12.2015 se uskutečnil v Prostějově 
slavnostní nástup 102. pzpr, kde si jeho 
příslušníci připomenuli 12. výročí svého 
vzniku. Tento, v současnosti jediný 
průzkumný prapor AČR, ( vznikl sloučením 

předal svým vybraným příslušníkům 
vyznamenání , pamětní odznaky a třídnosti 
výsadkáře. Ve svém vystoupení, předseda 
KVV Prostějov, z.s., kol. Stavný, poděkoval 
příslušníkům i veliteli praporu za dosavadní 
dobrou spolupráci s našim KVV a popřál jim 
do příštího roku hodně zdaru a vždy šťastné 
návraty domů.

Kol.Fr.Stavný

Charitativní  akce  
vojáků

rodičů a přátel postižených dětí v ČR z.s., 
Klub Radost v Prostějově. Ve čtvrtek 
3.12.2015 v areálu Reálného gymnázia a 
Základní školy města Prostějova byl 
zorganizován mini-florbalový turnaj. Toho 
utkání se zúčastnili také mimo 102. pzpr týmy 
Policie ČR,IZS,příslušníci 53.pPzEB z 
Opavy a Hasičský záchranný sbor, který se 
stal vítězem turnaje. Díky nemalé dotaci 

Příslušníci 102. průzkumného praporu 
navázali se ctí na již více než pětiletou tradici 
pořádání charitativní akcí. Svou finanční 
sbírkou, která je každoročně spojena i se 
sportovním kláním, letos podpořili Asociaci 

exprimátora statutárního města Prostějova, 
pana Miroslava Pištáka a Klubu výsadkových 
veteránů se podařilo vybrat částku 
35.600kč.Tento finanční obnos bude použit 
na úhradu rehabilitačního zájezdu členů 
klubu Radost nákup vánočních balíčků pro 
zdravotně postižené děti. Díky všem 
účastníkům turnaje.

Mikulášský večírek Stavného k přípitku.Následovala večeře po 
níž pokračovala volná zábava s tancem.Velké 
překvapení po všechny zúčastněné a hlavně 
pro bývalé velitele byla návštěva bývalých 
vojáků 8280, kteří jim přišli vzdát holt a 
popřát vše nejlepší do nového roku.Tito 
vojáci na půdě nynější útvaru křtili a byli 

Dne 4.12.2015 se uskutečnil v restauraci „U 
Tří bříz“ mikulášský večírek. Zahájení se ujal 
kol.František Lejsek a po přivítacím projevu 
jsme pozvedli pohárky výborné slivovice od 
nově zvoleného předsedy, Františka 

vyznamenáni pamětním odznakem k 25. 
výročí nasazení strážní roty Československé 
protichemické jednotky „Operace pouští 
bouře“.Tancovalo se a veselilo do zavíracích 
hodin.Všem přítomným se večírek líbil a 
nikomu se nechtělo domů.

kol. Hýbla a spolupracovníků manželů 
Jugasových s Danou Lejskovou, jako 
obvykle odevzdali kus poctivé práce. 
Vytvořili tím podmínky pro pěkný průběh 
společenského večera . Jistě i na to měla velký 
podíl dobrá hudba a kvalitní gulášek zajištěný 
kol. Chudým . Jako vždy  byli hosté přivítání 
zdravotním kalíškem pro případnou 
dezinfekci , nebo pro zlepšení nálady. 
Nesmíme rovněž opomenout naše ženy, které 
připravily drobné chutné občerstvení na stoly. 

Tak tady máme podzim, ke kterému patří 
jedna z našich tradičních akcí a to je 
Vinobraní .  Znovu jako obvykle proběhlo 
dne 23.10. ve Společenském domě v 
Dětkovicích. Organizační  skupina 
dětkovické ,,buňky " vedená Jindrou a 
Maruškou Starých za podpory starosty obce 

Večer zahájil kol. Jindra Čtverák a kol. Lejsek 
představil nového člena našeho klubu kol. 
Pudila a přítomné seznámil s průběhem 
večera . Zájem o tuto akci dokládá účast 69 
přítomných a hosta prap. Bodrogiho ze 102 
pzpr. Zapojení se přítomných do družné 
zábavy a tance jen potvrdilo spokojenost 
návštěvníku s touto akcí. Poděkování patří 
všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a 
ukončení vinobraní.

Kol.Fr.Lejsek

 Pěkný páteční večer .

sil“. Tato kniha uzřela světlo světa po šesti 
letech mravenčí práce hledáním v archívech, 
návštěvy pamětníků a shromaždování 
fotomateriálů. Kmotrou knihy se stala vnučka 
generála Františka Moravce Anita Gard 
Moravcová a pokřtila ji jak jinak než 
„paraganským mlékem“. Křtu se zúčastnili 

11.11.2015 se na půdě 601.skss konal 
slavnostní křest prvního dílu trilogie autora 
Davida Jiráska „Historie českých speciálních 

bývalí velitelé, pozvaní hosté a příslušníci 
prostějovských výsadkových jednotek. V 
prvním dílu trilogie se její autor věnuje 
období od roku 1947kdy byl založen první 
výsadkový útvar tehdejší ČSSR v Zákupech a 
končí rokem 1969.    

Kol.I.Skrbková                

Křest knihy u 601.skss
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plk.Ing.Svoboda, další hosté a samozřejmě 
členové našeho spolku - KVV Jana Kubiše 
Brno, vedenou předsedou Jaroslavem 
Forštem. Pietní vzpomínka byla zahájena ve 
14 hodin u pomníku padlých občanů, kde je i 
13 jmen z rodiny Jana Kubiše, kteří byli 
popraven i  p rávě  24 . ř í jna  1942  v  
koncentračním táboře Mauthausen. Poté jsme 
se všichni odebrali před dům Kubišových, 
kde byla trvale umístěna busta Jana Kubiše, 
kterou po krátkých slovech odhalil gen. 
Klemeš spolu se starostkou obce Jitkou 
Boučkovou a dalšími hosty. Poté byla 
slavnostně otevřena stálá expozice, která 
dokumentuje jeho život od mládí přes 
vojenskou službu, odchod do zahraničí, 
výcvik v Anglii a provedení atentátu na 
Heydricha, až po 18. červen 1942 kdy padl s 

Na pozvání ředitele VHÚ plk.Mgr.Aleše 
Knížka jsme se zúčastnili dne 24.října 
slavnostního otevření expozice Jana Kubiše v 
opraveném domku Kubišových v Dolních 
Vilémovicích, kterou připravil kurátor VHÚ 
Zdeněk Špitálník. Slavnostního setkání se 
zúčastnili vojáci AČR, gen.por. Jaroslav 
Klemeš v doprovodu vojáků a velitele 4.brn 
plk.Ing.Hlaváče, náměstek MO ČR, zástupci 
kraje Vysočina, ředitel KVV Jihlava spolu s 
příslušníky roty aktivních záloh tohoto 
velitelství, která nese jako my čestný název 
Jan Kubiš, zástupci obce legionářské, velitel 
2 2 . l e t .  z á k l a d n y  v  N á m ě š t i  n / O  

dalšími spolubojovníky v kryptě na Resslově 
ulici v Praze. Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na záchraně domku Kubišových, 
kteří přispěli do sbírky, podporovali opravu 
domku, zvláštní poděkování patří starostce 
Dolních Vilémovic paní Jitce Boučkové, 
která to vše organizovala a stála za vším co se 
dělalo kolem domku a konče VHÚ. Za 
prvotní záchranou jsme stáli my z KVV Brno, 
předseda klubu s kolegou Ing. Petrem 
Dvořáčkem a paní starostkou. Po domluvě s 
majitelem domku byl v roce 2006  převeden 
do majetku obce a tak byl učiněný první krok 
k jeho obnově, až do dnešní podoby. 
Expozice je celoročně otevřena a jak jsem 
jednou prohlásil, musí se stát kapličkou 
každého výsadkáře, vojáka v červeném 
baretu a konče veterány.kol.Jar.Foršt

Expozice Jana Kubiše v 
Dolních Vilémovicích.

Tradiční výsadkové 
vinobraní v Holešově

pro rozehřátí a slavnostně nazdobené stoly 
zvou početné zástupy příchozích k přisednutí. 
Břeclavská kasárna, malovaná... zahajuje 
hudební doprovod akce náš oblíbený 
muzikant Alois Cholasta. Při jeho muzice, 
výborném víně a skvělém gulášku manželů 
Maňákových si kamarádi zavzpomínali na 
svá vojenská léta. Jedna veselá historka střídá 
druhou, ale došlo i na věci méně veselé, 
vzpomínání na kamarády, kteří nás opustili, 
zvláště pak na Honzu Srnu, jehož předčasný 
odchod byl stále čerstvý. I letos byla bohatá 

Tradice se mají dodržovat a proto se i letos 
uskutečnilo „Výsadkové vinobraní“ Klubu 
výsadkových veteránů v Holešově. Zázemí 
tato akce našla, tak jako předešlé roky, v 
prostorách sálu internátu Vyšší policejní 
školy a Střední policejní školy v Holešově. U 
vchodu přivítání kalíškem lahodného moku 

tombola.  Akce se již tradičně zúčastnili 
starosta Mgr. Rudolf Seifert a místostarosta 
Bc. Jaroslav Chmelař z Holešova, kteří 
vyřídili pozdravy pana prezidenta Miloše 
Zemana, který právě ten den Holešov 
navštívil, ale nemohl se z časových důvodů 
naší akce účastnit. Dalšími milými hosty byli 
manželé Dufkovi a též kolegové z Klubu ve 
Zlíně a zástupce Klubu v Prostějově kol. 
František Lejsek s manželkou. Akce byla opět 
velmi úspěšná a těšíme se příští rok na 
shledanou.  kol. Honza Uzel, KVV Holešov
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Setkání po půl století. jako 4.vpr.zvláštního určení. Protože 
uplynulo 50.let od doby naší služby v 
Chrudimi, domluvili jsme se s kamarády na 
tomto setkání. Sešlo se nás 32 plus několik 
manželek. Navštívili jsme Síň tradic 43.vpr.a 

Dne 9-10.10. se v Chrudimi setkali příslušníci 
VÚ 7374,7.VP-ZU,kteří v roce 1965 přešli k 
nově založenému útvaru VÚ 8701 Chrudim 

zavzpomínali na naši službu a poseděli v 
restauraci Kateřina. Přišli i někteří bývali 
velitelé, plk.v.v.Solmoši Marko, Luboš 
Svoboda staršina roty. Setkání se vydařilo k 
naší spokojenosti. Jiří Smělík  KVV Chrudim
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Ing. František STAVNÝ – předseda
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František LEJSEK – místopředseda

Šárka 34, 79601, tel.: 728 547 426

předseda redakční rady

1.1.2016 

opustil naše řady

mjr.v.v.Július Dolák

člen KVV Trenčín
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 ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!
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redakční rady

Dolní 24, 79601 Prostějov
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Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro potřeby svých členů.  Neprodejné.

55let  -Šnevajsová Zdenka, 75let -  Čtverák Jindřich, Ondříček Ladislav, 80let – Málek 
Karel, 90let – Plesar Miroslav. BLAHOPŘEJEME!!!!!

NAŠI JUBILANTI:     

Informace.
Vážené kolegyně a kolegové, vychází první číslo Zpravodaje a někteří z Vás mají nesplněné resty.  Proto Vás prosíme o zaslání příspěvku na rok 
2016 v částce 150.- Kč do 15.3. 2016 . Těm, kteří tak učinili na výroční schůzi či poštou děkujeme . Uvedenou částku je možno zaslat na číslo účtu 
anebo na kontaktní adresu uvedenou na zadní straně Zpravodaje .                                    Předem děkujeme. Redakční rada.

Pomníky. armádního sboru gen. Ludvika Svobody. Na 
Trojáku a u Marušky se jedná o pomníky 
příslušníků 1. čs. partyzánské brigády Jana 
Žižky pod velením mjr. Murzina. Zcela 
náhodou a vlastním pátráním se na jaře 
podařilo objevit další pomník v lesích, který 
byl poměrně dobře zachovalý je to rovněž 
pomník bojů part. brig. Jana Žižky.
Toto se však nedá tvrdit o pomníku u 
Marušky, který neznámí vandalové poničili 
tak, že zcela zničili reliéf na pomníku. I takto 
si někteří ,,vlastenci" představují vzpomínku 

Jako každý rok na jaře a na podzim se členové 
KVV Holešov účastní čištění a údržby 
pomníků v prostoru Hostýnských vrchů, kde 
působili partyzánské jednotky a jednotky 
armádního sboru gen. Svobody při bojích za 
osvobození vlasti a při porážce fašismu. 
Jedná se na příklad o pomník na Tesáku - 
padlým československým vojákům z 

na historii. Ve spolupráci se současným 
starostou města Holešov Mgr. Rudolfem 
Seifrtem  se podařilo zhotovit nový reliéf na 
uvedený pomník a tak znovu obnovit pietní 
místo, které připomíná vzpomínku na jednu z 
největších partyzánských brigád na území 
Čech a Moravy. Za toto patří poděkování 
nejen výboru KVV Holešov, městu Holešov, 
ale i všem těm kteří se podílejí na zachování 
historie osvobozeneckých bojů našeho 
národa. 

Kol.D.Hric .

Jubilanti
Tak a rázem je tomu 20 let, co skupina bývalých výsadkářů se 
rozhodla na severu Čech v Liberci založit klub výsadkových 
veteránů. Kolegové Vojtěch, Sadílek, Najman a Vlček 
reagovali na aktivity prostějovského KVV a soustředili 
bývalé výsadkáře z míst vzniku výsadkových jednotek ke 
společné činnosti. Je vidět, že se rozhodli pro správnou věc. 
V současné době klub tvoří 75 členů a jsou v něm zastoupeny 
všechny poválečné generace vojenských a aeroklubových 
výsadkářů. Velice dobře ve stávající době řídí klub bývalý 
mistr sportu pplk. vv. Jarda Chromek  a aktivity klubu se 
odráží ve spolupráci například s takovými subjekty jako je: 
31 pluk radiační, chemické a biologické ochrany, ASD Dukla 
a Krajské vojenské velitelství. 
Mimo své kulturní, společenské a sportovní aktivity, byl a je 
klub schopen velmi kvalitně a rychle připravit i pro ostatní 
kluby, takové akce, jako jsou na př. sportovní setkání a 
memoriály.
Přejeme naším kolegům v Liberci, aby je neopustilo zdravé 
sportovní nadšení a sily v dalších letech při této záslužné 
práci i ve prospěch ostatních kolegů výsadkářů.

V  ROCE  2016  VÁM  PŘEJE  
HODNĚ  ZDRAVÍ,  POHODY  

A OSOBNÍCH  ÚSPĚCHU   
VÝBOR  KVV  PROSTĚJOV


