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Pozvánka na  V. ročník Memoriál plk.Františka Mansfelda
ve střelbě z pistole

INFORMACE KE  

STŘELECKÉ SOUTĚŽI

Disciplíny: Pi  Glock , 3+10 ran
 
Druh soutěže, kategorie
- muži: I. jednotlivci a tříčlenná družstva 
(i smíšená) - členové KVV

II. jednotlivci a tříčlenná družstva (i 

smíšená) – „ostatní“
- ženy: jednotlivkyně

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit 

bez omezení počtu, jen přihlášení z KVV 

Prostějov. Ostatní KVV z ČR a SR mohou vyslat 

jen 3 jednotlivce (bez rozdílu pohlaví), kteří 

budou soutěžit za příslušné KVV v kategorii  

jednotlivců i tříčlenných družstvech. Toto 

omezení na 3 soutěžící, kteří vytvoří i soutěžní 

tříčlenné družstvo, platí i pro kategorii „Ostatní“ 

(pozvané útvary, instituce a sponzory).
v i z .  P r o p o z i c e  n a  w e b  s t r á n k á c h :  

http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

Přihlášky: Jednotlivci i soutěžní družstva se mohou přihlásit do 6. května 2016 na adresu: František Chudý, tel. : 604 845 389, nebo na e-

mailovou adresu: fandach@seznam.cz s uvedením - dosažené hodnosti, titulu, jména, příjmení, KVV nebo organizace, data narození.

Startovné:  150,- Kč za jednotlivce, uhradit při prezenci (střelivo; občerstvení: guláš, 2x točené pivo, nebo 2x minerálka - kofola, káva)

Ceny: První tři jednotlivci za kat. I a II, první tři družstva za kat. I a II, jednotlivkyně a absolutní vítěz obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné 

ceny.   Všichni účastníci obdrží Účastnický list.

Časový rozvrh:  Prezence                07:30 - 08:30 hod.
                                       Nástup                   08:45 hod.
                                       Zahájení soutěže   09:00 hod.

Ukončení soutěže:  60 minut od ukončení střelby poslední směny, asi do 14:30 hod.

Memoriál plk. Františka 
Mansfelda

V. ročník
Datum konání:

Pátek 20. května 2016
Místo konání:

Střelnice Policie ČR PV

ZO Areál - Vrahovice



Zpravodajské výsadky II  
Životopis plk. v.v. 
Čestmíra Šikoly
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uprchlíky do Liverpoolu. Ubytovaní byli ve 
stanovém táboře v Cholmondey. Angličané se 
chovali k našim vojákům velmi přátelsky. 
Zvali je na víkendové návštěvy do rodin, v 
kterých trávili i dovolenou. V lednu 1941 byl 
Čestmír Šikola zařazen spolu s dalšími do 
záložní poddůstojnické školy. Společně s ním 
tam byl i A. Bartoš a J. Štokman. Počátkem 
roku 1942 mu bylo velitelem praporu pplk. 
Přibylem nabídnuto zvláštní poslání v 
protektorátu, které přijal. Poté následovalo 
odeslání do zvláštní školy STS44, kde 
prodělal intenzivní výcvik v radiotelegrafii, 
dále byla součástí střelba a zpravodajská 
činnost. Na podzim roku 1942 byl zařazen do 
operační skupiny, určené k vysazení v 
protektorátu s A. Bartošem a J. Štokmanem. 
Poslední výcvik a školení skupiny před 
odletem se konal v STS46 nedaleko Batfordu. 
Součástí bylo i určení alternativních míst 
vysazení, konkretizace úkolů. Samozřejmě 
do výcviku patřil i kurz seskoku padákem. 
Školení prováděl mjr. Strankmuller (šéf 
operativního zpravodajství). Pro velké riziko 
sestřelení nad Německem však byly lety z 
Anglie zastaveny a výsadek tak odložen. 
Koncem října 1943 byla skupina Clay 
společně se skupinou Carbon dopravena 
americkou lodí typu Liberty do Alžíru. Odtud 
pak v lednu 1944 do jižní Itálie. První pokus o 
vysazení skupiny Clay byl proveden 
čtyřmotorovým letounem Halifax s polskou 
posádkou 10.4. 1944. Pro mimořádně špatné 
počasí se však let musel vrátit. K druhému, 
tentokrát již úspěšnému pokusu, odstartovalo 
v letadlo se sedmi parašutisty  (4-sk. Carbon, 
3-sk. Clay) večer 12.4.1944. Skupina Clay – 
Eva byla vysazena v noci na 13.4. 1944ve 
složení: Základním úkolem skupiny bylo 
vybudovat zpravodajskou organizaci a 
udržovat radiotelegrafické spojení se 
zpravodajským odborem MNO v Londýně 
podávat hlášení vojenského, hospodářského a 
politického charakteru. Skupina byla 
vysazena  neda leko  obce  Racková  
(Hostišová) na Zlínsku. Brzy se jí podařilo 
uchytit v předpokládaném prostoru, navázat 
spojení s Londýnem a plnit zadané úkoly. 
Konce května 1944 měla již podchyceno 10 
tehdejších okresů východní Moravy. Při své 
činnosti se skupina opírala o pomoc řady 
statečných lidí – zbytky vojenského odboje, 
o s o b y  z a m ě s t n a n é  v  d ů l e ž i t ý c h  
protektorátních úřadech, průmyslových 
podnicích, železniční dopravě i o spolehlivé 
protektorátní četníky. Od září 1944 plnila též 
úkoly od jiných výsadků, které neměli štěstí 
při seskoku (přišly o vysílačku, nepodařilo se 
jim uchytit – Carbon a Potasch). Celkově 
skupina odeslala během svého působení 872 
radiotelegrafických depeší. Řada zpráv, 
odeslaných skupinou z protektorátu, měla i 
zásadní význam, jako např. zjištění výroby 
střel V1, V2. Skupina se rovněž podílela na 
vybudování  organizace vojenského 
charakteru vč. přípravy plochy pro shoz 
zbraní a materiálu pro případ vojenské akce 
„Východní Morava“. Ta se však již 
neuskutečnila. Gestapo po skupině po celou 
dobu usilovně pátralo, snažilo se zaměřit 
radiostanici a podařilo se mu zatknout i 

Čestmír Šikola je vzpomínán jako radista 
skupiny CLAY.
V noci z 12. na 13. 4. 1944 byl uskutečněn 
výsadek jedné z našich nejúspěšnějších 
paraskupin z Velké Británie vysazené na 
území tehdejšího protektorátu Čechy a 
Morava. Radista Clay-Eva Čestmír Šikola, 
byl maloskalský občan, rodák z nedalekého 
Mukařova. Plukovník Čestmír Šikola 
pocházel z rodiny českého učitele Josefa 
Šikoly, který působil na samém rozhraní 
tehdejších Sudet na Jablonecku (Jablonec 
n.N.), kde byla v té době značná část německy 
hovořících obyvatel. O to větší bylo národní 
cítění zdejších českých občanů. Nejmladší 
dítě Čestmír, pozdější radista paraskupiny 
Clay-Eva, se narodil 28.11.1919 v Mukařově 
nedaleko Malé Skály, kde jeho otec, řídící 
učitel, učil na zdejší jednotřídce. V roce 1928 
se spolu se svým otcem na Malou Skálu, kde 
bydleli v podnájmu v části Vranové II. Po 
dokončení základní školy studoval na 
reálném gymnáziu v Turnově, kam dojížděl z 
Malé Skály. Po maturitě pak nastoupil na 
vysokou školu chemicko - technologickou v 
Praze. Zde ho zasáhly dramatické události 17. 
Listopadu 1938, které vedly k jeho útěku za 
hranice. Byl při razii v kolejích 15. Listopadu 
1939 zatčen. Podařilo se mu dostat zázrakem 
na svobodu z ruzyňských kasáren (připojil se 
ke studentům I. ročníku, které němci 
propouštěli a důsledně nekontrolovali), se 
rozhodl uprchnout z protektorátu. Společně s 
kamarádem 5. ledna 1940 přejel hranice na 
Slovensku, podařilo se úspěšně překročit 
hranice s Maďarskem a dostal se do 
Budapešti, kde se přihlásili na francouzském 
velvyslanectví, když vystihli vhodný 
okamžik návratu maďarského strážníka. Po 
několika dnech byl Č.Šikola vyzván českým 
zpravodajským důstojníkem, který působil na 
francouzské ambasádě, aby se přihlásil na 
polském velvyslanectví, které zde i po 
porážce Polska působilo. Společně s 
polskými uprchlíky se mu podařilo překročit 
hranice do Jugoslávie a dostat se do 
Bělehradu. 30. ledna 1940 odjel společně s 
transportem dalších uprchlíků z protektorátu i 
ze Slovenska na prozatímní francouzské 
doklady do Francie. Cesta vedla přes Řecko, 
Turecko do Sýrie. Koncem února cesta 
pokračovala na francouzské lodi Providence, 
která vezla asi 120 Čechoslováků, se 
zastávkou v Alexandrii a potom v Alžíru do 
Marseille. Zde byli odvedeni do střediska 
cizinecké legie a ještě týž den dorazili do 
výcvikového střediska zahraniční ČSL 
armády v Agde. V květnu 1940 byl Čestmír 
Šikola přidělen k pozorovacímu družstvu a po 
napadení Francie Německem převezen na 
frontu s přidělením k  2. pěšímu pluku. Po 
krátkém pobytu na frontě a 400km ústupu 
o d j e l  s  p o s l e d n í m  t r a n s p o r t e m  
československých vojáků lodí z Francie do 
Anglie. 10. července dorazil konvoj s 

některé spolupracovníky. Více informací o 
parašutistech, seskoku a působení skupiny v 
protektorátu, jakož i dalších osudů 
parašutistů je uvedeno v knihách: Po válce, 
zůstal v armádě a pokračoval ve válkou 
přerušeném studiu na vysoké škole. Po svém 
zařazení na 2 Zpravodajském oddělení 
Hlavního štábu zpracovává detailní 
dokumentaci pro výcvik zpravodajských 
výsadků a stává se tak jejich zakladatelem. 
Jeho činnost je srovnatelná s činností 
generála Karla Palečka zakladatele 
výsadkového vojska. Na podzim roku 1948 
se oženil. 21.4. 1949 byl v rámci jedné z 
Reicinových akcí proti západním vojákům 
zatčen, odsouzen k dvěma a půl letému 
těžkému žalář i ,  z t rá tě  hodnost i  a  
v y z n a m e n á n í .  P r o š e l  p o v ě s t n ý m  
hradčanským domečkem, Ruzyní a věznicí v 
Bratislavě. Nakonec i s pomocí známých byl 
přemístěn do věznice v Opavě. Propuštěn byl 
21.6. 1951. Po propuštění se vrátil k rodině na 
Malou Skálu a pracoval manuálně jako 
pomocný dělník na opravě tunelu v Líšném. 
Jinou práci zde soudruzi pro něho neměli. V 
roce 1953 se mu podařilo sehnat místo v 
malém podniku Chemická keramika v 
Břasích nedaleko Rokycan. V době po 20. 
Sjezdu KSSS mu bylo povoleno dostudovat 
při zaměstnání. Studia dokončil v roce 1963 a 
dosáhl titulu Ing. Protože v té době (po r. 
1960) se o něho začala opět a stále více 
zajímat Stb a opakovaně se ho snažila získat 
ke spolupráci (sliby různých výhod jako 
cestování do zahraničí, pomoc v existenčních 
otázkách), čekal jenom až syn dokončí zákl. 
školu a poté se s rodinou přestěhoval zpět na 
Malou Skálu, kde měl i řadu kamarádů, kteří 
se k němu vždy hlásili. Pracoval ve VÚSAB 
Jablonec n.Nisou.  Zde našel zajímavou práci 
i řadu dobrých přátel a zůstal zde až do 
odchodu do důchodu. Nicméně ani na Malé 
Skále se nevyhnul zcela pozornosti Stb, která 
samozřejmě věděla, že udržuje písemný styk 
s velitelem Clay, žijícím v USA. Poslední 
návštěva StB se datuje rokem 1988. Při této 
návštěvě se Stb zajímala především o 
Národně socialistickou stranu, za níž byl 
Antonín Bartoš po válce poslancem. Od roku 
1989 se aktivně účastnil veřejného a 
společenského života. Přednášel na 
besedách, zejména pro mládež, o 2. sv. válce, 
o parašutistech a domácím i zahraničním 
odboji. Setkával se pravidelně přeživšími 
účastníky domácího i zahraničního odboje, 
zejména s přeživšími parašutisty a kamarády 
z Francie a Anglie. Za zmínku stojí setkání s 
A. Bartošem a dalšími spolupracovníky na 
místě seskoku a v Bystřici pod Hostýnem. 
Rád jezdil na Moravu za rodinami 
spolupracovníků Clay (činil tak i před rokem 
1989), kteří pro něho (a on pro ně) byli též 
rodinní příslušníci. Za podotknutí stojí, že 
blízké vztahy navázané za války mezi 
parašut is ty  skupiny Clay a  je j ich 
spolupracovníky, přetrvali bez ohledu na 
politickou příslušnost, nejen hořká 50. léta, 
ale přežívají i v dalších generacích potomků. 
Navštívil rovněž řadu míst spojených s účastí 
ČSL zahraničního odboje, zejména ve Francii 
a Anglii. Účastnil se pietních aktů, setkání na 



Anthropoid závody. Výsadkáři svůj úkol splnili. 
Zapálením stodol mělo dojít k orientaci a 
konečnému navedení bombardérů. Oblačnost 
však byla velmi nízká, a tak ani oheň 
zapálených stodol navigátoři neviděli. 
Bombardování tak proběhlo naslepo, 
nenapáchalo žádné škody a akce skončila 
fiaskem. Po této operaci se Gabčík s Kubišem 
vrátili do Prahy a ihned se vrátili ke svému 
primárnímu úkolu. Do přípravy atentátu se 
zapojili také Josef Valčík ze Silver A a Adolf 
Opálka z Out Distance. Nadále také 
samozřejmě pomáhal i domácí odboj, bez 
jehož pomoci by to v protektorátu nešlo. 
Vrchní představitelé domácího odboje však 
brzy pochopili, že se chystá atentát na 
některého vysoce postaveného představitele. 
Měli obavy z represálií, které by poté určitě 
nastaly, a zaujali k tomu odmítavé stanovisko, 
které tlumočili i telegramem do Londýna. 
Výsadkáři však odvolání z akce nedostali a 
pokračovali dle plánu. Ve středu 27. května 
ráno se Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík 
a Adolf Opálka sešli v zatáčce ulice V 

Den a místo seskoku: 28. - 29. 12 1941, 
Nehvizdy u Prahy
Členové výsadku: Jozef Gabčík, Jan Kubiš
Skupina Anthropoid letěla v letadle spolu se 
skupinami Silver A a Silver B. Gabčík s 
Kubišem skákali jako první. Bohužel, i zde 
došlo k chybné navigaci, a tak seskočili u 
Nehvizd poblíž prahy místo na Plzeňsku. 
Navíc se Jozef Gabčík zranil na noze. I přes 
tyto počáteční neúspěchy se jim podařilo 
dostat na kontaktní adresy v Plzni, odkud dále 
pokračovali až do Prahy. Zde navázali 
kontakty s domácím odbojem, a to především 
s ilegální sokolskou organizací. Výsadkáři se 
začali chystat k provedení svého úkolu. Tím 
bylo provedení atentátu na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Záhy však byli odvoláni kapitánem Bartošem 
(velitel výsadku Silver A) zpátky na 
plzeňsko. Jejich novým úkolem bylo 
společně s dalšími výsadkáři pomoci při 
navádění britských bombardérů na Škodovi 

Holešovičkách. Opálka hlídkoval, Valčík měl 
signalizovat přijíždějící vozidlo a Gabčík s 
Kubišem byli připraveni provést samotný 
atentát. Co následovalo je notoricky známé. 
Když Heydrichovo vozidlo zpomalilo v ostré 
zatáčce, skočil před něj Jozef Gabčík a chtěl 
zahájit střelbu. Jeho stengun však v kritické 
chvíli selhal. V ten moment chladnokrevně 
reagoval Jan Kubiš a vrhl po vozidlu bombu. 
Ta svým výbuchem Heydricha smrtelně 
zranila a ten později zemřel. Výsadkáři tak 
svůj úkol beze zbytku splnili. Po atentátu se 
různě skrývali po Praze, až nakonec skončili 
v kryptě cyrilometodějského kostela. Zde se 
ukryli jak Gabčík s Kubišem, tak také Opálka 
z Out Distance, Valčík ze Silver A, Bublík s 
Hrubím z Bioscop a Švarc z výsadku Tin. 
Dlouho to vypadalo, že před pátráním gestapa 
uniknou, nakonec však byli díky zradě 
o d h a l e n i .  P o  n e r o v n é m  b o j i  s   
mnohonásobnou přesilou všichni padli. 
Jozef  Gabčík se zastřelil 18. 6. 1942 v Praze
Jan Kubiš se zastřelil 18. 6. 1942 v Praze

vysazena mimo operační prostor.Odebrala 
část zásob a materiálu ze zásobníku a ten 
zakopala.V obci Heřmaneč v domě č.p.31 u 
rolníka Josefa Tůmy se výsadkáři ukryli a  
odpočinuli.Poté se vydali na přesun,kdy se 
vydávali za slovenské dělníky,kteří uprchli z 
nucených prací v Německu.Všude kde 
procházeli a oslovili místní lidi se jim 
dostávalo podpory,velkým zdrojem 
informací pro ně byli lesní dělníci,kteří věděli 
o německých jednotkách a sovětských 
partyzánech. Trasa jejech pochodu byla 
směrem na Jihlavu,kterou obešli a vydali se 
na jezero Velké Dářko a Ždár nad 
Sázavou,kde narazili na partyzánskou 
skupinu NKVDVPERJOD, kterou řídil mjr. 
Melničuk a která řídila další zpravodajské 
skupiny v daném prostoru ZAREVO, 
KOZINA, PROMIN, KIROV. Skupina STAS 
ovšem neměla žádné osobní doklady a tak 

Dne 20.2.1945 asi v 21hodin byla v prostoru 
mezi obcemi  Heřmaneč a Radlice, asi 25km 
východně od Jindřichova Hradce vysazena ze 
Sovětského svazu skupina hloubkového 
průzkumu ve složení velitel Štefan Bandur 
(stav.asistent.26.5.1921),radista Emil 
Šimko(pomocník ve mlýně,7.5.1921) a 
průzkumník Ján Velík (dělník,2.8.1921). 
Všichni přísl. československé 2.paradesantní 
brigády a slovenské národnosti,byli vysazeni 
chybou pilotů v tomto prostoru z letounu 
Dakota včetně kontejneru s materiálem. 
Jejich vysazení proběhlo bez problému, 
padáky zůstali na stromech,kontejner s 
materiálem se našel a skupina se sešla ve 
4hodiny ráno,aby podle mapy zjistila,že je 

musela zůstat pod kontrolou Melničuka, 
včetně radiového provozu.Přes hajného 
Uhra, se skupině STAS podařilo získat 
kontakt ve Ždáru nad Sázavou  s Albertem 
Sedlákem, který se stal jejich pomocníkem, 
zabezpečil pro ně ubytování a byl zdrojem 
infornací. Přemístil radistu Emila Šimka do 
obce Svratka k Bedřichu Jiroušovi, který se o 
radistu postaral. Skupina úspěšně unikala 
protipartyzánským akcím německých 
jednotek až do posledních dnů války,kdy 
3.května 1945 zadržela příslušníky 
partyzánské skupiny CALCIUM,kteří byli na 
přesunu do prostoru z Luže u Košumberka na 
Vysočinu,kde měli zabezpečit spojení v 
p ř i p r a v o v a n é m  p o v s t á n í  p r o t i  
okupantům.GRU vydalo rozkaz pro STAS k 
přesunu 5.května 1945 do Bratislavy a do 
Trnlinku u Modré,kde došlo k rozpuštění 
skupiny.                            Kol. Jaroslav Foršt

Skupina hloubkového 
průzkumu STAS

Rehabilitován byl v roce 1992, 29.1. 1993 byl 
povýšen na plukovníka v.v., 1.7. 1997 obdržel 
státní vyznamenání „Za hrdinství“, od 
prezidenta V. Havla., 24.10. 1998 obdržel 
Záslužný kříž III. stupně. Města Bystřice p. 
Hostýnem (1990) a Jablonec n.Nisou (1992) 
mu udělila čestná občanství. Zemřel 29.2. 
2008 ve věku nedožitých 89 let. Jako malou 

Pražském hradě, pravidelně byl zván na 
oslavy výročí ukončení 2. sv. války konané na 
ambasádách západních spojenců. Setkal s 
řadou významných osobností jako např. princ 
Charles a princezna Diana, Shirley Temple – 
Black. Po revoluci v roce 1989 dále trvale žil 
až do své smrti v rodinném domku na Malé 
Skále, kde byl členem místního Sokola. 

vzpomínku na jeho činnost je pomníček v 
Malé Skále a pamětní deska na jeho rodném 
domku v Lukařově. Myslím si, že by si 
zasloužil daleko větší pocty, zejména za jeho 
zásluhy o vznik zpravodajských výsadků. Je 
co napravovat. Jiří Dufek a použitím 
životopisu zpracovaného Ing. Čestmírem 
Šikolou ml. 
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Troška z výsadkové 
historie

vyslovit svůj názor, že jsou-li „Červené 
barety“ Jirky Šolce „výsadkovým slabikářem 
„ potom kniha Davida Jiráska je „novodobou 
učebnicí dějepisu pro výsadkáře“. V další 
části se chci krátce zmínit o výsadkové 
„revoluci balení osobních padáků“ před 
seskokem, o které jsem se v žádné z 
uvedených knih nic nedočetl. Do léta roku 
1952 si totiž každý výsadkář na letišti před 
seskokem vyzvedl (jak píše Jirka Šolc 
„vyfasoval“) dva padáky zabalené centrálně 
v padákové stanici na Borečku u Mimoně 
vycvičenými baliči. Pro náš 71.pvpr byl v 
letním období jedním z hlavních úkolů 

Jedním dechem jsem pročetl a prolistovat 
novodobou historii českých speciálních sil „ 
Výsadkové vojsko v letech 1947 – 1969 od 
našeho výsadkového spisovatele, kolegy 
Davida Jiráska. Chci mu touto cestou srdečně 
poděkovat za jeho velké dlouhodobé úsilí, 
které vynaložil na vytvoření tohoto 
záslužného díla hlavně pro nás bývalé 
výsadkáře, kteří jsme se s láskou podíleli na 
historii našeho vojska. Dovoluji si proto 

připravit zabezpečit praktické hromadné 
vysazení praporu na závěr leteckých dnů 
nejprve na letišti v Praze- Ruzyni, později na 
letišti v Plzni - Borech. Dalším vážným a 
odpovědným úkolem bylo nacvičení a 
zvládnutí poprvé v historii čs.výsadkového 
vojska balení osobních padáků (hlavního i 
záložního)před seskokem výsadkáře!Ke 
splnění uvedeného úkolu byli příslušníci 
praporu soustředěni na letišti ve Kbelích kde 
za neustálých a náročných kontrol  hlavních 
funkcionářů VVV (včetně sovětského 
výsadkového přidělence) probíhaly s velkou 
odpovědností nejprve nácviky v balení 



rodinu. Vlastní beseda měla nejen formu 
zábavy, ale mnohdy i silně pracovní 
charakter. Důležité byly názory účastníků na 
způsob prováděné činnosti, ale i kritické 
připomínky.
Na programu byly otázky rozdělení členů 
klubu pro ,,desítkáře", kteří mají za tyto členy 
k l u b u  i n f o r m a č n í  o d p o v ě d n o s t .  
Projednávaná byla i otázka distribuce a 
tvorby Zpravodaje a kol. Ondrejčák přítomné 
seznámil s činnosti v kulturní oblasti a 
sponzorským darem kol. Váni. Kolega Lejsek 
připomenul nejdůležitější aktivity, která 
členy klubu čekají v nejbližším období a to 

Každá organizace a nyní i spolek přistupují k 
bilancování vykonané činnosti za uplynulé 
období. Ne jinak je tomu i v našem případě. 
Proto výbor klubu připravil hodnotící besedu 
s bývalými, stávajícími členy výboru a „ 
desítkáři". Besedy se zúčastnilo celkem 30 
přítomných,  z ,,desítkářů " kolegyně a 
kolegové Jáhnová,  manželé  Stař í ,  
Jeremiášovi, Steinerovi a kol. Bartko.
Předseda klubu František Stavný poděkoval 
přítomným za vykonanou práci v uplynulém 
období, mnohdy bez ohledu na volný čas a 

Hodnotící beseda. jsou např. pietní akty, střelecký memoriál a 
plánovaný zájezd do Krakowa v Polsku a jeho 
připraveným předběžným programem.
Při této příležitosti byli pozváni kolegové 
Málek a Čtverák, kteří dosáhli životního 
jubilea 80 a 75 let. Jmenovaným popřál, 
poděkoval a předal malou pozornost 
předseda kol. Stavný. Za nemocného kol. 
Málka přání převzala manželka.
Drobné kvalitní občerstvení připravené 
restaurací u Třech bříz a výborem přispělo ke 
zlepšení nálady a účastníci byly spokojeni. 
Poděkování patří všem organizátorům této 
velmi užitečné akce.                 Kol.Fr.Lejsek                   

organizuje krajské velitelství Ostrava, v čele s 
ředitelem plk.Ing. Jaroslavem Hrabcem a 
rotou aktivních záloh tohoto velitelství, která 
nese jméno Josef Otisk. Za přítomnosti dcery 
a syna pplk. Otiska, zástupců klubů 
výsadkových veteránů z Brna, Prostějova a 
Jindřichova Hradce, zástupců Obce 
legionářské, roty aktivních záloh, vojenského 

ve středu 20. 1. 2016 se konal na hřbitově v 
Brně-  L íšn i  vzpomínkový  ak t  na  
československého parašutistu pplk. Josefa 
Otiska, velitele paraskupiny Wolfram. Akci 

velitelství Ostrava a dalších společenských 
organizací byl zahájen pietní akt vojenskými 
hudebníky státní hymnou a poté projevem 
plk. Ing. Hrabce. Zástupci jednotlivých klubů 
výsadkových veteránů a  osta tních 
účastněných organizací položili na hrob pplk. 
Otiska kytice. Pietní akt byl zakončený 
troubením večerky.                     kol. J. Kovář

Pietní vzpomínka na 
pplk. Josefa Otiska

Červené barety ČSR se 
po třech letech konečně 
představují

dokumentů a krátkých videí, které se dotýkají 
námi popisovaného tématu. Třetí součástí 
jsou profily na Facebooku a Google+, kde 
jednak zveřejňujeme novinky, které se na 
stránkách objevují a především na Facebooku 
zveřejňujeme odkazy na zajímavé články, 
které se na Internetu objevily. Vše je dostupné 
i pro neregistrované uživatelé Facebooku. 
Rádi bychom Vás při této příležitosti 
poprosili o pomoc. Pokud jste sami u těchto 
jednotek sloužili nebo jste příbuzný, či víte o 
někom, kdo v těchto jednotkách sloužil a 
máte-li chuť nám poskytnout fotografie, 
dokumenty, své vzpomínky, nahrávky aj. 
(zapůjčit k oskenování či darovat), které se 
týkají Vaší činnosti nebo činnosti Vašeho 
příbuzného či známého, neváhejte nás 
kontaktovat na mail Honza.Uzel@seznam.cz 
nebo cervenebaretycsr@gmail.com, sdělíme 
Vám další podrobnosti. Též je Vám k 
dispozici adresa: Červené barety ČSR, 
Strojařů 1613, 688 01 Uherský Brod. Celý 
projekt vznikl pod záštitou Klubu 
výsadkových veteránů Holešov a plk. v.v. 
Ing. Jiřího Dufka. Dostalo se mu podpory ze 
strany Ministerstev obrany ČR a SR, všech 
současných útvarů, některých Klubů 
výsadkových veteránů v České i Slovenské 
republice (rád bych zapojil všechny Kluby) a 
dalších, jejichž celý seznam najdete na našich 
stránkách. V prosinci 2013 byly stránky 
vybrány Národní knihovnou ČR jako zdroj, 
který je vhodné archivovat pro pozdější 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci 
jednotek, které tvoří armády meče hrot. Po 
třech letech fungování Internetového 
p r o j e k t u  Č e r v e n é  b a r e t y  Č S R  
(http://www.cervenebaretycsr.cz/) bychom 
Vám jej rádi představili a poprosili o pomoc 
při jeho tvorbě. Důvodem k jeho vzniku byla 
hlavně nespokojenost kolegů napříč Kluby 
výsadkových veteránů s prezentací útvarů, u 
kterých sloužili a chyby, kterých se autoři při 
psaní dopouštěli a dopouštějí. Dalším 
důvodem byla roztříštěnost informací a též 
absence webu, který by se zabýval výhradně 
tímto tématem. Základem projektu jsou 
samotné stránky, které se věnují historii a 
s o u č a s n o s t i  v ý s a d k o v é h o  v o j s k a ,  
zpravodajsko – diverzních a průzkumných 
j edno t ek ,  z á sahových  j edno t ek  a  
sportovnímu parašutismu v Československé, 
České a Slovenské republice. Dále zde 
najdete např. Encyklopedii příslušníků těchto 
jednotek, fotogalerii a mnoho dalšího co s 
tématem úzce souvisí. Stránky jsou stále ve 
výstavbě, a proto jsou některá témata ještě 
nedostupná. Vše záleží na našem volném 
čase. Další součástí projektu je stránka na 
videoportálu Youtube, kde je nahráno několik 

generace a od února 2014 jsou zařazeny do 
tzv. WebArchivu. Myslíme, že nezáleží, kde 
vznikl nápad tyto stránky spustit, zda v 
Holešově či jinde, hlavní je, že se projekt ujal 
a je o něj zájem (jen v letošním roce stránky 
navštívilo 18500 návštěvníků). Stránky jsou 
tvořeny nestranně, a bude zveřejněno cokoliv 
od kohokoliv, co může být zveřejněno a vždy 
bude uvedeno, od koho informace či 
fotografie pochází. Vaše pomoc, ať už 
jakákoliv, pomůže stránky rozšířit a obohatit. 
Zanecháte zde trvalý odkaz nejen zájemcům 
o  tu to  h i s to r i i ,  a le  h lavně  svým 
následovníkům, aby věděli, že mají být na co 
hrdí. Všem, kteří nám již jakkoliv pomohli, 
děkujeme a ubezpečujeme Vás, že dosud 
nezveřejněný materiál se na stránkách objeví. 
Na závěr mi dovolte jen malé upozornění. 
Stále se často stává, že se nás ptáte na 
informace k Pochodu po stopách 22. 
výsadkové brigády nebo k vydaným 
medailím. Můžeme Vám vždy pouze napsat, 
ať se obrátíte na kol. Jindru Starého a Michala 
Muchu. Protože jejich občanské sdružení 
Červené barety a naše Červené barety ČSR 
jsou dva rozdílné projekty. Neradi bychom si 
připisovali zásluhy za jejich práci, které 
fandíme a pravidelně ji sledujeme. 
Využíváme proto této příležitosti, abychom 
Vás na toto zaměňování upozornili. Za 
redakci kol. Honza „Soap“ Uzel, šéfredaktor 
Červené barety ČSR
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letišti v Praze (3.9.1952) i na letišti v Plzni se 
zúčastnilo 300 výsadkářů, kteří vyskočili z 15 
letounů D -47 (Dakot) a na padácích PD-
47.Dobře jsem si tyto události zapamatoval 
jednak proto,že to byla „revoluční událost“ v 
historii jednotek výsadkového vojska, jednak 
proto,že poté se za necelý měsíc 71.pvpr 

padáků na zemi na polních stolech.Později 
před generálními nácviky  a vlastní ukázkou 
se balilo „na ostro“.Závěrečné hodnocení 
všech příprav bylo jednoznačně – výtečné, o 
čemž svědčí i to, že všechny seskoky 
proběhly bez sebemenších závad! Na obou 
leteckých ukázkách vysazení praporu na 

loučil  s dosud nezapomenutelnými 
severočeskými Zákupy, aby 6.10.1952 
„zakotvil“ v tak vzdáleném a tehdy pro nás 
neznámém východoslovenském Prešově.

 Kol.Opluštil



Dne 20. února 2016 se členové našeho KVV a 
Č B zúčastnili pietního aktu u památníku 
zpravodajské skupiny STAS v obci 
Heřmaneč u Jindřichova Hradce. Pietní akt 
proběhl na počest 71. výročí seskoku 

tříčlenné zpravodajské skupiny STAS dne 
21.2.1945. Za KVV Prostějov se pietního 
aktu účastnili kol. Jindřich Starý sen.,  
František Chudý a Václav Kameník. Již 
tradičně se aktu zúčastnili také příslušníci 
Červených baretů zastoupených kol. 
Jindřichem Starým jun. Na místě byla také 
účast  kolegů z KVV Jindřichova Hradce v 
čele s předsedou Petrem Čejkou, jehož klub 
toto pietní místo v patronaci. K pomníku byly 
položeny kytice a kol. Jindřich Starý jun. 
předal starostovi obce Heřmaneč, ( která  má 

80 obyvatel)  Pamětní odznak jako 
poděkování za jeho přístup a ochotu při 
udržování tradic našeho odboje. Kolega 
Václav Kameník pak přítomným popsal 
příběh skupiny STAS po seskoku a při plnění 
dalších úkolů. Připomněl také, že posledním 
žijícím členem skupiny STAS je plk. Jan 
Velík  (94 roků), který je nositelem Řádu 
Bílého lva a posledním žijícím výsadkářem z 
východní fronty. Pietní akt ukončil předseda 
KVV Jindřichův Hradec  kol. Petr Čejka.

Kol.Fr.Chudý

Pietní akt u památníku 
výsadkářů v obci 
Heřmaneč 
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 Bravčové hody.
Ako sa už stalo zaužívanou  tradíciou, tak sa 
19.2. 2016 uskutočnili bravčové hody v 
reštaurácii "U tři bříz", ktorú organizoval 
KVV-PV. Zišlo sa nás 84 veteránov z 
manželkami a taktiež priaznivci klubu,ktorú 
organizačne  zabezpečovali pod vedením 
predsedu  KVV Fr.Stavného,miestopredsedu 
Fr.Lejska, členov výboru Otu Hájka, Miloša 
Zapletala  a Ladislava Jugase.
Na začiatok bol  samozrejme prípitok z 
dobrou slivovičkou. Potom predseda  
zoznámil všetkých z akciami, ktoré sa konali 
od  VČS.  Nas l edova lo  oznámen ie  
miestopredsedu Fr.Lejska o hlavných 
akciách, ktoré bude vykonávať klub v 
I.polroku 2016. Ďalej bolo ohodnotenie 
osláveňkyne  Aničky Kroulové , k jej 
životnému jubileu. Následne predseda  
odovzdal ďakovné listy v peknej zložke 
kol.Fr.Bartkovi, Vlad.Sermekovi a kolektívu 
reštaurácie "U tři bříz" za ích všestrannú 
pomoc pri rozných oslavných akciách našeho 
KVV.
Nasledovalo prinesenie, ktoré začínalo 
škvarkami, potom zabíjačkovej polievky 
(svetlá-tmavá,podľa výberu) a veľký 
obložený tanier tradičních zabíjačkových 

dobrot. K tomu nám hral na harmonike kol 
Štefan Soroka. Voľná zábava zo spevom a 
besedou medzi všetkými zúčastnenými 
pokračovala do 22,00 hoď., kedy sa nám ani 
nechcelo rozísť z tak příjemného posedenia. 

Samozrejme, že sa už tešíme na ďalšie 
stretnutie a posedenie. Veľké poďakovanie 
patrí kol.Fr.Lejskovi a Lad.Jugasovi za 
zorganizovanie peknej akcie.  

Kol.Dušan Hric

Jeřábkem a 102.pzpr z Prostějova, který ve 
svém názvu nese jeho jméno. Za náš klub se 
pietního aktu zúčastnili kolegové Fr.Chudý, 
J.Kovář a M.Řepka. U hrobu gen.Palečka se 
shromáždili i ostatní kolegové z KVV z ČR a 
vojáci 102.pzpr.Na tomto místě promluvil 
předseda KVV Plzeň,kol.Miloslav Jeřábek o 
osobnosti gen.Palečka a vyzvedl jeho 

Dne 10.3.2016 se KVV Prostějov zúčastnil 
pietního aktu u hrobu zakladatele 
výsadkových vojsk a také prvního 
výs.generála Karla Palečka v Plzni. Již po 
desáté organizoval tento pietní akt KVV 
Plzeň v čele s jeho předsedou Miroslavem 

zásluhy.Po akci zorganizoval hostitelský klub 
pro zájemce prohlídku města s návštěvou 
Planetária (pouze 4 v Evropě). Kde byla 
velmi zajímavá expozice s úžasným 55 
minutovým filmem „Hloubka vesmíru“ ve 
3D. Doporučuji shlédnout, ale až zase za rok.

Kol.Fr.Chudý

Pietní akt v Plzni

pokračoval společným tancem a zábavou, až 
do pozdních hodin, kdy prezident klubu tuto 
akci ukončil. Za dobře připravenou akci patří 

V našem kalendáři je mnoho významných 
dnů a svátků k nímž patří ty důležité, méně 
důležité, uznávané a méně uznávané. My 
jsme dne 11. 3. oslavili pro nás jeden z 
nejdůležitějších svátků, svátek našich žen. 
Není potřeba opakovat,co pro nás naše ženy 
udělaly, dělají  a udělají.  Za vše jim patří náš 
vřelý dík. Společenská akce proběhla jako 
vždy, u Třech bříz a byla zahájena 
poděkováním našim ženám prezidentem 
klubu Františkem Stavným. Poté následovalo 
předání květin našim ženám, ke kterému se 
přidali kolegové Hájek a Chudý. Při této 
příležitosti byly předány dárky a pozornosti 
naším jubilantkám, kolegyním Kroulové a 
Komárkové. Dále následovala velmi chutná 
společná večeře, kterou provázela pěkná 
hudební produkce Karla Veizra,  odpovídající 
našemu věkovému rozložení. Příjemný večer 

poděkování kol. Lejskovi, Hájkovi a 
Zapletalovi.

Kol.Fr.Lejsek 

Svátek



Na památku
parašutistů.

obdobně jako 18. června 1942 v Praze sedm 
československých parašutistů, kteří přiletěli z 
Velké Británie.  
Padli parašutisté: velitel brigády A. V. Fomin, 
náčelník štábu I. V. Perchunov, lékařka L. A. 
Smyková, radisté A. N. Čepurov a M. N. 
Poljakovová, čeští partyzáni: Josef Coufal ze 
Samotína u Žižkova Pole a Jan Janáček ze 
Sobiňova. Tvrdost boje i statečnost 
obklíčených potvrzuje dálnopis velitelství 
bezpečnostní policie z 27. března 1945:
 
Praha č. 12826, 27. 3. 45; 19.53
Pro vyššího velitele SS a policie Praha
Pro BDS Praha – t. č. KDS Brno
Na vědomí KDS Brno

Ve čtvrtek 24. března 2016 ve 14. 00 hod. se 
o p ě t  k o n á  v  L e š k o v i c í c h  n a  
Havlíčkobrodsku, u památníku partyzánské 
brigády Mistr Jan Hus, vzpomínka na 71. 
výročí tragického boje štábu partyzánů. Noc z 
25. na 26. března 1945 v lese u Leškovic. 
Sedm obklíčených partyzánů zde vedlo 
beznadějný boj od 18.40 do 4.00 hod. 
následujícího dne. Nemohli se probít a 
poslední náboje si nechali pro sebe. Nevzdali 
se, všichni padli a naplnili tak slova přísahy, 

Věc: Přestřelka s ruskými padákovými 
agenty a partyzánskou skupinou "Jan Hus"
 
 26. 3 .1945 byl v přestřelce v lese 5 km 
severně od osady Leškovice zničen štáb a 
radiostanice partyzánské skupiny "Jan Hus". 
Štáb bandy se skládal z velitele ruského 
kapitána Fomina, náčelníka štábu ruského 
nadporučíka Perchuna, velitele sabotážní 
skupiny ruského nadporučíka Kolesnika, ze 
zástupce velitele pro hospodářské záležitosti 
Mezeljiva, radisty Siturova (Rusa) a ruské 
radistky Máši Polekové,  dále pak neznámé 
Češky jménem Kirina (R s háčkem).  
Přestřelka trvala 26. 3. 18.30 hod. až do 27. 3. 
do 4.00 hod. Zajetí banditů nemožné, protože 

a Trnava. Z významných hostů lze jmenovat 
arm.gen. Cerovského , gen. por. Gajdoše a NŠ 
5. vp SU pplk. Švelku .
Po hodnotící zprávě a přijetí úkolů proběhlo 
ocenění zasloužilých členů klubu, kdy náš 
klub na návrh kolegů z Bratislavy udělil 
Pamětní medaili kolegům Ing. Michajlovi , 
Prvoničovi a Ing. Chvostkovi. Prostějovský 
klub Červené barety předal řadě klubů 
odznak na stuze k 25. výročí nasazení strážní 
roty čs. protichemické jednotky v operaci 
Pouštní bouře, kterým byl vyznamenán i náš 
klub. Při této příležitosti také proběhl křest 
kn ihy  sp i sova te l e  O l ina  Ju rmana  

Jsou cesty, na které jet musíme, ale i takové, 
na které se těšíme. Právě  taková cesta je za 
kamarády a kolegy z KVV Bratislava. Na den 
5. 3. jsme byli pozváni na poslední z 
výročních zasedání do Bernolákova ke KVV 
Bratislava. Zúčastnilo se 49 členů a 55 hostů. 
Mimo nás, se účastnili kolegové z KVV Brna, 
Prahy, Holešova, Chrudimi, Jin. Hradce, 
Zlína, Liberce a Červené barety. Z klubů 
slovenských Žilina, Bánská Bystrica, Trenčín 

Legionářská odysea, jejímiž kmotry se stali 
kolegové Hulín, Tuček a Hreha. Po společné 
večeři následovala zábava s hudební 
skupinou country, která se protáhla do 
pozdních večerních hodin a kterou po 
skončení vystřídal kolega Effenberger se 
svoji harmonikou.
Péče kolegů z Bratislavy o hosty je  na vysoké 
úrovni a jejich starost o dobrou cestu byla 
jako obvykle podtržena přípravou ,, 
kapustnice" v ranních hodinách, která neměla 
chybu. Děkujeme kolegové

 Kol.Fr.Lejsek

Poslední výroční
schůze.

2. dubna 2016, se 41 zvolených delegátů z 
oblastních klubů vojenských výsadkářů 
Slovenska, sešlo v Žilině na svém XI. Sněmu 
Klubu vojenských výsadkárov Slovenské 
republiky. Přítomno bylo i 7 hostů, včetně 
velitele 5. pluku šu, plk. gšt. Ing. Ľubomíra 
Šeba.Ve výroční zprávě prezidia KVV SR, 
prezidentem klubu, plk. v.v. Ing. Jozefem 
Tučekem, CSc., bylo vyhodnoceno minulé 
v o l e b n í  o b d o b í  j a k o  ú s p ě š n é  a  
konsolidované. Velmi kladně byla hodnocena 
spolupráce s velitelem 5. p šu a jeho 
příslušníky i celorepublikové akce, pořádané 
jednotlivými oblastními kluby, v průběhu r. 
2015. Velmi oceňovali i spolupráci s českými 
KVV, což bylo doloženo vysokou účastí na 
akcích organizovaných jak v ČR, tak i na 
Slovensku. Jako výraz ocenění této 
spolupráce, byla předsedovi Klubu 
výsadkových veteránů Prostějov, z.s. , kol. 
Stavnému, udělena Zlatá medaile brig. gen. 
Jozefa Gabčíka.Ve volbách do orgánů 
prezidia KVV SR na nové volební období, byl 
opět zvolen kolega Jozef Tuček. Kolega 
Stavný, ve svém diskusním příspěvku ocenil 

a poděkoval slovenským klubům za úspěšnou 
spolupráci i za ocenění Zlatou medailí J. 
Gabčíka. Na návrh výboru našeho KVV, jako 
výraz ocenění této spolupráce předal  5.p šu, 

jeho veliteli plk. Šebovi a tajemníkovi KVV 
SR, kolegovi MUDr. Jánu Hanákovi, pamětní 
medaile KVV Prostějov.             

Kol. Stavný

Slovenští
kolegové
sněmovali
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do Krakowa – bývalého hlavního města 
polského království možnost volna na oběd 
(zajišťuje každý sám individuálně) - 
průvodce Vás dovede do centra města, kde je 
možnost vybrat si restauraci nebo to úplně 
vynechat a může následovat procházka 
starým městem „Královskou cestou“ – 
Kanovnickou ulicí, nejkrásnější ulicí starého 
Krakova, prohlídka hradu Wawel s 
průvodcem a  pak hlavní náměstí, návštěva 

Termín:    13.8.2016 
Program:  odjezd v ranních hodinách 
prohlídka solných dolů  Wieliczka (rezervace 
od 11:45 prohlídka trvá cca 3 hodiny)příjezd 

Sukenice,Mariánský kostel, poslech 
tradičního krakovského „hejnálu“z radniční 
věže, Collegium Jagellonské univerzity, 
Floriánská brána a Barbakán. Odjezd do 
Prostějova ve večerních hod. příjezd cca 22 – 
23 hod.
Zájemci přihlaste se u kolegy Oty Hájka do 
konce května. Cena zájezdu 950kč

Pozvánka na zájezd do 
Krakowa
a solných dolů Wieliczka

Výstava o výsadkovém 
vojsku nyní k vidění na 
Univerzitě obrany

barety nosit jako aktivní vojáci a nyní tak 
můžeme činit jako veteráni.“
Tradice výsadkového vojska má kořeny v 
hrdinských činech parašutistů za 2. světové 
války, které dále rozvíjely následující 
generace výsadkářů a průzkumníků. Je to 
tradice, která patří k tomu nejzajímavějšímu, 
čím se česká armáda může v novodobé 
historii pochlubit. Výstava mapuje historii 
československých výsadkových jednotek i 
jednotek hloubkového a speciálního 
průzkumu, a proto zahrnuje tak rozdílné 
celky, jako byly pěší prapor 71 (výsadkový), 
22. výsadková brigáda, 7. výsadkový pluk 
nebo armádní a divizní roty hloubkového 
průzkumu. Další část výstavy je věnována 
českým výsadkovým jednotkám, které nyní 
působí v sestavě Armády České republiky – 
43. výsadkový prapor v Chrudimi, 
prostějovský 102. průzkumný prapor 
generála Karla Palečka či 601. skupina 
speciálních sil generála Moravce. Výstava 

31.3.2016  Těsně před Velikonocemi se 
vestibul budovy brněnské Univerzity obrany 
zaplnil velkou skupinou lidí, z nichž 
významná část měla hlavu pokrytou 
červeným baretem. Šlo o neklamné znamení, 
že právě probíhala vernisáž výstavy s 
výsadkářskou tématikou.
Výstavu s názvem Vznik a historie 
výsadkového vojska spolu s Univerzitou 
obrany pořádá Klub výsadkových veteránů 
Jana Kubiše Brno, jehož předseda Jaroslav 
Foršt během vernisáže krátce vystoupil a 
vyjádřil vztah k atraktivní vojenské profesi: 
„Jsme hrdi na to, že jsme mohli červené 

připomíná také významné osobnosti 
výsadkového vojska, kterými byli například 
generálové Vladimír Přikryl, Karel Paleček, 
Rudolf Krzák, Jiří Šedivý, Petr Pavel, 
plukovníci Josef Černota, František Mansfeld 
a další. Hostem vernisáže pak byl bývalý 
první náčelník štábu 22. výsadkové brigády 
plukovník ve výslužbě Ivan Kutín, který 
zavzpomínal na dobu své aktivní služby: „Na 
této profesi jsem vždy nejvíc oceňoval chuť a 
zájem lidí, kteří dobře věděli, do čeho jdou, a 
nezalekli se toho.“ Dnes již třiadevadesátiletý 
Ivan Kutín byl hlavním „mozkem“ budování 
22. výsadkové brigády v Prešově. Výstavu 
doprovází několik desítek trojrozměrných 
exponátů - uniformy, padáky, zbraně, 
r ad ios tan ice ,  výsadkové  odznaky,  
vyznamenání či dokumenty. Expozice ve 
foyer budovy Kounicova 44 bude veřejnosti 
přístupná do 29. dubna 2016 v pracovní dny 
od 8 do 18 hodin. 
Vstup volný.
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Slavnostní nástup 
pozvánka Holešov.

výsadkového vojska a hostů .
PROGRAM : 1. 09.00 - 10.30 Prezentace v 
bývalých kasárnách 7. VP-ZU    2. 11.00 - 
Slavnostní nástup býv. 7.vp - ZU štáb , roty 
A,B,C, D,PŠ - ŠDZ , M, SU, Autorota a Kluby 
výsadkových veteránů  3.Uvítání   4. 
Přinesení zástavy a rozkaz pluku.           5. 
Slavnostní projev bývalých velitelů a hostů.   
6. 11.45 - Ukončení nástupu.
 7.  Ukázky -   URNA - útvar rychlého 
nasazení Policie ČR   -  Ukázky výstroje a 
výzbroje od VU - PV  - seskok padákem na 

U příležitosti 55. výročí vzniku 7 . 
výsadkového pluku - ZU pořádá KVV 
Holešov a město Holešov pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje dne 26.8.2016 v 
11.00 hodin Slavnostní nástup bývalých 
příslušníků VÚ 7374 7.vp -ZU , klubů 
výsadkových veteránů z Čech , Moravy a 
Slovenska a všech bývalých příslušníků 

nástupiště kasáren  - prohlídka místnosti 
tradic bývalého 7. VP-ZU
Dále volný program a možnost pohovoru s 
bývalými veliteli a příslušníky útvaru.
Vzhledem ke kapacitám a možnostem města 
Holešova, není možno zajistit ubytování.
Na společné setkání se těší kolegové, 
kamarádi, přátelé a celý organizační výbor. 
Svoji případnou účast potvrď do 30.6. 2016 
na kontakt : dusanhriczopy@seznam.cz 
mob.777 320 393 , Bartošek Josef - 
jos.bartosek@seznam.cz mob. 724 209 004

Nejbližší akce
KVV Prostějov

ź Soutěž ve střelbě z pistole –„Memoriál.plk.Františka Mansfelda“  20.května

ź Divadelní představení Tři muži na stejné adrese  –  25.května

ź Zájezd do Prahy – Anthropoid - pietní akt  18.června

ź Účast a pomoc při zabezpečování  III.ročníku pochodu po stopách 22vb -25.června

ź Zájezd Krakow - Polsko – 13.srpna

ź VII.sporovní setkání výsadkových veteránů parašutistů – září letiště Prostějov

 2.         Žijeme pro český národ, za šťastnou 
budoucnost slovanských národů, za porážku 
Němců.  Fomin, 27. 3. 45.
 3.         Nemáme čas prorazit, obklíčili nás.  
Kapitán Fomin. Umíráme  za vlast.
 

se posledními náboji zastřelili. Velitel Fomin 
zanechal tři lístky s těmito slovy:
1.         26. 3. 45. Jsme obklíčeni. Vydržíme 
do konce. Nepřítel - 300 německých vojáků. 
Budeme střílet do posledního náboje. 4. 
ukrajinský front.

Akce se zúčastnilo 270 příslušníků branné 
moci z Chrudimi a Habrů, 2 jagdkomanda 
ochranné policie (9. a 10. rota), SS policejní 
pluk 20, sonderkomando Chrudim a stíhací 
četa FAT 322, tedy úderná skupina a 3 radiové 
pátrací skupiny ze zpravodajské roty 966.

Kol.V.Kameník



Kontaktní adresy:

Ing. František STAVNÝ – předseda

Vícov 34, 798 03 Plumlov, tel. 731 181 777

email – f.stavny@seznam.cz

František LEJSEK – místopředseda

Šárka 34, 79601, tel.: 728 547 426

předseda redakční rady

28.2.2016 opustil náš kolega František 
Sommer ve věku nedožitých 85let,jeden z 
posledních příslušníků jednotky ve Stráži pod 
Ralskem.  26.3.2016 zemřel Bohumil 
Loždina z KVV Liberec
Dne 27.března 2016 po dlouhých útrapách 
těžké nemoci podlehl prezident Americké 
parašutické nadace nesoucí jméno Štefana 
Baniče,spišský rodák Slavo Mulík.
Dne 31.3.2016 zemřel ve věku 90-ti let 
bývalý příslušník Pěšího praporu 71 čs. 
parašutistů a dlouholetý organizátor setkání 
výsadkových veteránů ve Starých Splavech 
pan Mirek PLESAR.

OPUSTILI NAŠE ŘADY

 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. 70 je 30.září 2016

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

Smutná zpráva

Jubilanti
50let  - Kryštof Karel, 55let – Struhár Jozef,  60let – Denerová Zdenka, Frajt Milan, Šmardová Jarmila, 65let 
– Prokop Karel  70let – Černý Václav, Síkora František,  Hudský Jiří,  Stavný František , 75let – Čejka Petr,  
Chybík Jiří, Jeremiáš Viktor, Křivánek Antonín,  80let – Lorencová Marie, 85 let  – Malovaný Drahomír

 BLAHOPŘEJEME!!!!!

Nedožitých 95 letech zemřel dne 13.3.2016 poslední parašutista ze zpravodajského výsadku STAS 

GŠ RA  Jan Velík (2.8.1921). Prezidentem České republiky mu byl udělen řád Bílého lva. Tříčlenná 

skupina seskočila 20. 2. 1945 do lesů poblíže obce Heřmaneč u Dačic.

Blahopřání k 
významnému životnímu 
jubileu

významná ž ivotn í  jub i lea .  80  le t  
gen.mjr.Ing.Čestmír Hrbka je pro nás velmi 
významná příležitost proto, abychom ho 
navštívili v domě senioru v Pardubicích a za 
všechny členy, výsadkové veterány za 
Strakonic a Písku mu blahopřáli k 
narozeninám. Velmi rádi jsme předali 
blahopřání od výsadkových veteránů z 
Prostějova, kteří Čestmíru Hrbkovi poslali 

V životě lidském je několik významných 
událostí, které jsou pro nás důležité. V 
určitém období života a věku jsou to 

upomínkové dary. Pan generál nás přijal 
laskavě a uctivě poděkoval za blahopřání a 
dárky. Prostřená tabule a krásné prostředí 
zimní zahrady v domě seniorů dokreslovali 
slavnostní ráz tohoto setkání. Byl to velice 
příjemný zážitek, který odráží naše vzájemné 
vztahy. V závěru jsem vyslovil poděkování za 
dlouhotrvající přátelství, kterého si všichni 
velice vážíme.        Kol.P.Valenta KVV Písek                 

Čest jeho památce!!!


