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Pozvánka na výroční zasedání 
Vážené kolegyně, kolegové a vzácní hosté, blíží se nám konec roku a s tím je spojena  i otázka bilancování uplynulého období. Jménem výboru 
KVV Prostějov,  z.s.,  si  dovolujeme pozvat členy našeho klubu, zástupce regionálních klubů z Čech a Slovenska, na naše výroční shromáždění.  
Výroční shromáždění se bude konat dne 19.11. 2016 v 16hod,  v sálech Národního domu v 1. poschodí.  Hlavnímu jednání bude ve 13.00 
předcházet porada zástupců regionálních klubů a žádáme předsedy klubu o jména účastníků na adresu předsedy kol. Stavného.  Na této poradě 
bude vyhodnocena  naše činnost v tomto roce a projednány  akce, spojené se 70.  výročím založení výsadkových jednotek u nás a u ostatních 
klubů.  Na poradě předpokládáme účast 2 zástupců jednotlivých klubů. Opakovaně se omlouváme a žádáme předsedy klubu o oznámení jmen 
maximálně v počtu 4 účastníků z jednotlivých klubů na hlavním jednání. Možnost parkování vozidel bude zajištěna v omezeném počtu před 
Národním domem. Zájemci o zajištění noclehů v Prostějově se musí přihlásit do 10. 11. 2016, na kontaktní adresu kolegy Lejska č. t. 728 547 426, 
nebo na jeho e-mailové adrese. Po ukončení jednací části bude následovat volná zábava, jejíž součástí bude i bohatá tombola, do které může každý 
účastník přispět svým darem.                                                                                                                                 Na Vaší účast se těší výbor KVV .

Střelecká soutěž KVV 
Prostějov, V. ročník 
Memoriálu plk. Františka 
Mansfelda, 20. 5. 2016

Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, 
Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací 
institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav 
Moravec, Jaroslav Ondrejčák,  ZO Areál – 
Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš 
Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, 
Medikom's - Michal Konšel, ČSOB - Ing. 
Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich 
Luger, Lázně Slatinice – Ing. Jiří Vybíral. 
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé 
VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, 
Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef 
Trojan plk. gšt. v z. Ing. Luděk Skácel.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní 
velitelé útvarů prostějovské posádky: za 
velitele  601. skss  pplk. Ing. Tomáš Koutník,  
velitel 102. pzpr pplk. Ing. René Sabela. Mezi 
hosty jsme přivítali zást. Řed. řízení spec. sil 
pplk. Ing. Vojtěcha Kaprála; Vedoucího Úz. 
odboru  PČR plk. Mgr. Pavla Nováka a 
ředitele Úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefa 
Nováka; předsedy slovenských KVV, kolegy 
Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z 
českých klubů, Jaroslava Chromka a  Slavoje 
Junka.  V úvodu střelecké soutěže promluvil 
předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel 
soutěže kol. František Stavný, který, jak už se 
stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní 
Věře Mansfeldové a pozornost Františku 
Mansfeldovi. 
Naši střeleckou soutěž také poctila svou 
účastí primátorka  města Prostějova Mgr. 
Alena Rašková. 
Nástupu před samotnou soutěží jsme využili 

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci, 
dne 20. 5. 2016 náš KVV zorganizoval 
střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na 
střelnici Policie ČR v Prostějově - 
Vrahovicích, V. ročník Memoriálu plk. 
Františka Mansfelda. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 141 střílejících, 
z toho 123 mužů, v I. kategorii z klubů 
výsadkových veteránů 71;  18 žen, z nichž 11 
soutěžilo za KVV; Za kategorii I. bylo 
vytvořeno 22 družstev po třech střelcích a 16 
družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z  KVV ČR byly mimo prostějovského klubu 
zastoupeny KVV: Liberec, Praha, Luštěnice, 
Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, 
Hradec Králové a Brno. Za slovenské kluby 
přijeli reprezentovat kolegové z KVV 
Bratislava, B. Bystrica, Šumiac a z největší 
dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž 
zastupoval KVV Prešov. Naše pozvání přijali 
a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 
102. pzpr,  POŠ PV, Klub 601. skss, Policie 
ČR, Městská policie PV. Ceny pro úspěšné 
jednotlivce i družstva zabezpečili naši 
sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, 

k udělení medaile Za zásluhy:  pplk. Ing. 
Renému Sabelovi, vel. 102. pzpr. Pamětní 
medaili kol. Jozefu Struhárovi; Přání k 
narozeninovým jubilantům: kol. Jiřímu 
Hudskému, Václavu Černému, Jaroslavu 
Arestovi a gratulace k nadcházejícím 
narozeninám: Čestnému členu KVV 
P r o s t ě j o v  M i r o s l a v u  P i š ť á k o v i  a  
expředsedovi KVV Prostějov kol. Jindřichu 
Starému. Po krátkém rozboru propozic 
střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem 
Chudým a řídícím střelby, armádním 
odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení 
střelecké soutěže prvním výstřelem, z pistole 
paní Mansfeldové a druhým výstřelem z 
pistole Františka Mansfelda. Zabezpečení 
soutěže bylo na velmi dobré úrovni. 
P o d ě k o v á n í  p a t ř í  v š e m  č l e n ů m  
organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. 
pzpr, PČR,  ZO Areálu i všem sponzorům. 
Poděkování patří také Statutárnímu městu 
Prostějov, za finanční pomoc při zabezpečení 
soutěže.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii  I. 
- jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a 
SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - 
ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil pplk. Ing. Vojtěch 
Kaprál, zást. Řed. říz. spec. sil MO, na 2. 
místě se umístil plk. Mgr. Pavel Novák, Ved. 
Úz. odboru PČR a 3. místo obsadil kol. 
Vladimír Kavický, předseda KVV B. 
Bystrica.
Kat. I. jednotlivci muži: 
1. místo – kol. Milan Vašek - KVV Praha
2. místo – kol. Vladimír Borovička - KVV 
Luštěnice
3. místo -  kol. Lubomír Červinka - KVV Zlín

Kat. I. družstva: 
Na 1. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve 
složení-kol. Vladimír Kavický, Eva 
Dolníková, Vladimír Dvonč
Na 2. místě družstvo KVV Prostějov, ve 
složení –kol. František Chudý, Marie 
Řehořová, Petr Němec
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve 
složení- kol. Vladislav Borovička, Stanislav 
Veselý, Milan Karkoška
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jednou až patnácti. Měli jsme taky smůlu ve 
vylosování. Šli jsme na seskok první. A to 
vyžaduje skutečně největší zkušenosti. Uletěl 
jsem dvanáct metrů. Všechny zprávy 
obodování a celou taktickou přípravu s námi 
dělal  soudruh kapitán Křiván.  On 
zdůrazňoval kolektivní práci. Určitě bychom 
obsadili v jednotlivcích první místo. Ale nám 
šlo o výsledek celku. A ten není při 
nevyrovnanosti družstva a při malých 
zkušenostech nejhorší. „Chtěl bych potvrdit 
sportovní rozhodování vašeho útvaru. Mohl 
postavit nadporučíka Kriváně, který byl v té 
době u útvaru, ale vyhověl přání Svazarmu a 
povolil mu start v mateřské jednotě, aby byl 
závod čestný. Jak jste udržovali kondici?“ 
Celou zimu jsme trénovali jak se dalo.Chodili 
jsme především plavat. Se seskoky jsme 
začali v prvních dubnových dnech. „Jak je to s 
plaváním u útvaru?“ 
Když přišli nováčkové, bylo třicet procent 
neplavců. Ted´neplavce nemáme. Stačí 
dodržet maličkost. Pravidelně týdně tři 
hodiny na nácvik plavání. Dodrželi jsme ji. 
Vyplatilo se to. 
„Máte vzorné družstvo. Jaké máte zkušenosti 
s chlapci?“ 
Kdybych chtěl hovořit o zkušenostech, musel 
bych začít nejdříve u sebe. Když velitel 
družstva povolí v maličkosti třeba první den, 
je konec. Nesmí si dovolit to nejmenší. Lidé 
jsou na vojně citliví, možná, že citlivější než 
doma, v civilu, právě proto, že musejí často 
zdolávat tolik komplikovaných překážek. Ale 
když mají velitele, kterému důvěřují, je to 
důvod k tomu , aby se od nich mohlo 
vyžadovat všechno. U našeho vojska jsou 
tělesně zdatní chlapci, mají a měli od začátku 
chut´. Bylo potřeba rozumět jejich práci a 
podporovat je. Když jsem měl v družstvu 
čtyři vzorné vojáky a když prakticky družstvo 
plnilo podmínky výtečného družstva , teprve 
potom jsme vyhlásili závazek. Sám mám už 
pět let první výkonnostní třídu.Pochopitelně 
se vojáci snažili, aby jí získali také. O PPOV 
platí totéž. I když se nám zdálo, že podmínky 
na PPOV vlastně nevyjadřují to, co by se u 
tělesně dobře připraveného vojáka dalo 
prověřit a vyjádřit. „Co vám přineslo nejvíce 

Rozhovor z minulého století s Mistrem sportu 
četařem Karlem Plzákem.
Na počátku rozhovoru bylo ranní letiště. 
Bezvětrné, slunečné a na obloze černá tečka, 
která před několika vteřinami opustila 
letadlo. Potom se tečka proměnila v bílý 
čepec. Čepec se napil větru a pohupoval se 
pod mraky.Tečka šňůrami dirigovala let 
veliké, bílé pampelišky. Když dopadla na 
zem,vyklubal se z tečky dvoumetrový chlap s 
dětskýma očima a hlubokým kastelánským 
hlasem. Trochu se otřepal, protože spadl do 
oranice. Potom jsme si sedli a povídali. Mistr 
sportu četař Karel Plzák odpovídal rychle, a 
pověděl toho daleko víc,ale gejzír jeho 
odpovědí se zachycoval tak těžko jako voda 
onoho skutečného. 
„Jaké máte možnosti skákání?“ Myslím,že v 
tomhle existují velmi zkreslené představy, 
hlavně u našich soudruhů v civilu. 
Pocitujeme to nejvíc při závodech. Jsem 
příslušník útvaru a mohl jsem skákat podle 
toho, jak to předpisoval plán bojové 
přípravy.Žádná zvláštní příprava sportovců 
vlastně neexistuje. A kdybych měl upřímně 
povědět, jak jsem se připravoval na příklad na 
mistrovství republiky, tak to bylo asi deset 
seskoků. „A u civilních parašutistů?“ Při 
nejmenším padesát seskoků. „Kolik seskoků 
jste udělal na vojně?“ Dvě stě dvacet. 
„Vím ,že jste pracoval jako opravář v 
automobilce v Mladé Boleslavi.Je tam zdatný 
parašutistický odbor.Kolik jste udělal 
seskoků tam?“ Za rok průměrně asi 120 
seskoků. 
„Tak to přece tak zlé s tou vojnou!Výsadkáři 
byli na přeboru třetí, proč ne první?“ 
Bylo třeba, aby ostatní členové družstva lépe 
bodovali. Měli jsme takovou taktiku. 
Nejdříve šel můj kamarád,četař Hrejsemnou. 
Potom jsem vysadil dva výsadkáře a po nich 
jsem šel já. Hrejsemnou zabodoval čtyři ,já 
dvě. Stačilo by, aby další zabodovali mezi 

trápení?“ 
V družstvu nemohu odpovědět.Sám jsem měl 
nejvíce těžkostí s uvolňováním na trénink. V 
neděli. Když jdou ostatní na vycházku,rychle 
na letiště. Šest seskoků a potom domů, třeba 
do stráže, do služby. Bez jídla, bez 
odpočinku, bez většího zájmu ostatních,ale 
když člověk chce něco dělat opravdu, nesmí 
mu to vadit. Nestěžuji si, abyste si nemyslel. 
„Jak střílíte?“ 
Mám všecky obory střeleckého družstva na 
výtečnou. „K tomu je třeba kus odříkání. Jak 
vypadá váš sobotní večer?“ Vidíte,málo jsem 
o tom přemýšlel. Moje zábava, radost i starost 
je letiště.Možná, že i s tím souvisí jak vypadá 
moje družstvo. Nepřišel jsem z civilu bez 
z k u š e n o s t í .  V y c v i č i l  j s e m  v  
mladoboleslavském aeroklubu sto sportovců. 
Dá to mnoho trápení, ale hlavně radosti. 
„Kolik jste přečetl knížek za rok?“ Doma 
jsem četl, co se dalo. Čtu také v ruštině, 
sportovní a dobrodružnou četbou nejraději. 
Na vojně jsem přečetl velmi málo. Pár knížek 
ve stráži. Jinak prakticky posloucháme 
televizi, to je všechno. „Proč nezůstanete na 
vojně?“ Mám tři důvody. Jednak se chci plně 
věnovat svému sportu jako povolání. Chceme 
jít s četařem Hrejsemnou jako instruktoři na 
letiště. Na vojně se na nás dívali jako na 
vyžírky. Myslím si, že by nebylo tolik času, 
jako v našem zaměstnání. Kdyby důstojníci 
našeho útvaru mohli trénovat, byli by mezi 
nimi znamenití reprezentanti. Já vím jejich 
hlavní úkol je trochu jiný. To je ten druhý 
důvod. A ten třetí, velmi mne mrzí, že jsem 
několikrát a naprosto zbytečně stál v pozoru a 
poslouchal nadávky za docela zbytečné a 
neoprávněné věci. Vím,že se i to stává, ale 
člověk jde, kam ho to táhne. „A příští rok, jaké 
máte plány?“ 
Bude mistrovství světa. Doufám, že se tam 
dostaneme i s Frantou Hrejsemnou. To je 
přece dost?  Skutečně dost. A i když povíte, že 
vzorný voják,četař Karel Plzák, má na mnoho 
otázek názory profesionalistické (říkají to v 
jeho útvaru) ,přesto si myslíme, že nad jeho 
zkušeností i nad zkušenostmi jeho družstva 
stojí za to se zamyslet.    Rozmlouval Otakar 
Brůna

O parašutismu, 
kázni a sportování 

Kat. II. jednotlivci muži: 
1. místo – Ing. Jiří Padrtka – POŠ Prostějov 
2. místo – Radim Spáčil – MP Prostějov 
3. místo -  Vladislav Papš ml. - Peršan

Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo MP Prostějov ve složení - Jan 
Svozil, Jiří Provaz, Radim Spáčil
Na 2. místě se umístilo družstvo OSP PČR ve složení – plk. Mgr. 
Pavel Novák, nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, kpt. Mgr. Jan 
Grmolenský 
Na 3. místě se umístilo družstvo Střeleckého klubu ZO Areál  ve 
složení – Tomáš Smečka, Květoslav Frodl, Eva Frýbortová
Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
2. místo – kol. Dana Parkanská – KVV Prostějov
3. místo – kol. Marie Řehořová -  KVV Prostějov

Kat. absolutní vítěz – Ing. Jiří Padrtka  -  POŠ Prostějov
V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se 
na nadcházející, šestý.                                  kol. František Chudý



Tak jako každý rok s úctou 18.6.  hledíme na 

zdi kostela v Resslově  ulici kde odštípané 

zdivo a kámen nabádají k zamyšlení. Zde 

padli hrdinové boje za svobodu českého 

národa v čele s Jozefem Gabčíkem a Janem 

Kubišem, kteří provedli atentát na vraha 

českého národa říšského protektora 

Reinharda Heydricha. Členové našeho klubu 

se zúčastnili  pietního aktu jako vzpomínku 

Antropoid.
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Charitativní akce 
102.průzkumného 
praporu                                                                                                                   

Dne 9.6.2016 pořádal 102. průzkumný prapor 

gen. Karla Palečka den otevřených dveří v 

prostorách letiště Prostějov s spojenou s 

chari tat ivní  sbírkou.  Diváci  mohli  

prohlédnout připravenou techniku a zbraně, 

ukázky bojového umění Musado, činnost a 

seskoky padákem. Součástí byla soutěž 

Tahoun 2016, kde 12cti členná družstva 

soutěžila v odtáhnutí voj.vozidel vzdálenost 

70 metrů se 7 družstev. Smyslem tohoto 

závodu byla hlavně finanční sbírka na pomoc 

zdravotně postižených Lipka z.s. Ze 

startovného a dobrovolných fin. příspěvků 

divácké veřejnosti byla vybrána částka 32 

170kč. Náš klub KVV Prostějov za účasti kol. 

Kováře na akci přispěl částkou 2000kč.                                          

na hrdinný boj sedmi statečných výsadkářů.
Mimo nás se tohoto pietního aktu zúčastnili 

kolegové z celé české a slovenské republiky, 

kteří svoji účasti značně ovlivnili počet 

zúčastněných. Vzácným hostem pietního 

aktu byl i jeden z posledních účastníku odboje 

z řad výsadkářů byl genmjr. Jaroslav Klemeš. 

Před památné místo k okénku do krypty byl 

položen věnec prezidenta České republiky, 

dále věnce zástupců politických institucí a 

AČR. Věnce a kytice položili  zástupci vlády 

v čele s Pavlem Bělohrátkem a Přemyslem 

S o b o t k o u  a  z á s t u p c i  o s t a t n í c h  

veřejnoprávních organizací. Kytici květů za 

náš klub položili kolegové Jindřich Starý a 

František Chudý. Celkově se z našeho klubu 

zúčastnilo celkem 16 členů. Za možnou účast 

na této pietní vzpomínce nutno poděkovat 

statutárnímu městu Prostějov a 601 skss.
                                                      kol.Lejsek

divadla v Prostějově zavítalo Divadlo Bez 
zábradlí Praha se známými českými herci  K. 
Heřmánkem, B. Kleplem, Z. Žákem a J. 
Šulcovou v režii B. Ščedrina podle italského 
scenáristy Luigiho Lunari. Herci odvedli 
vynikající výkony, jen námět - polemika nad 

životem a bytím ( lehké zesměšňování 
náboženství a Boha ) se mnohým 
nezamlouvala. Na závěr poděkování, 
statutárnímu městu Prostějovu za pěkný 
zážitek a finanční pomoc při nákupu 
vstupenek .                                  kol.Zapletal

Výsadkoví veteráni opět 
v divadle.
KVV v Prostějově pozval dne 25.5.2016 40 
svých členů na divadelní představení ,, Tři 
muži na špatné adrese ". Do městského 



plus početný doprovod, pozdravili hejtman 
Zlínského kraje MVDr Stanislav Mišák, 
bývalý NŠ útvaru plk. Ing. Jiří Dufek,  
poslanec parlamentu ČR Ing . Bohuslav 
Chalupa, místostarosta Holešova Bc. 
Jaroslav Chmelař a oba prezidenti 
výsadkových klubů České a Slovenské 
republiky. Jako pocit významu a uznání se 
objevily v čele přítomných i vlajky ostatních 
klubů. S velkou pozorností byl vyslechnut 
velmi pěkně připravený projev kol. Stavného 
k významu a činnosti bývalého útvaru. 
Následně po přečtení dopisu z kanceláře 
prezidenta republiky, kterým žádal o možnou 
rehabilitaci útvaru, lze jen dodat, že kde není 
vůle vedoucích představitelů státu, tam se 

Dne 26. 8. se na silnici směrem na Zlín v 
Holešově začali znovu objevovat  červené 
barety. To klub výsadkových veteránů 
Holešov svolal setkání bývalých příslušníků 
na počest 55. výročí založení 7 vp . ZU. S 
hrdostí a s červeným baretem na hlavě 
nastoupili do již prořídlých celků, které kdysi 
čítali stovkové útvary bývalí příslušníci 7. 
pluku ZU,  na svém nástupišti,  nyní v 
prostorách Vyšší a střední policejní školy. Na 
řadě z nich už čas zanechal své stopy. Na 
slavnostním nástupu v čele se zástavou útvaru 
bývalé příslušníky útvaru,   kterých bylo 312 

pozitivní výsledek nedostaví. Po oficiální 
části a ukázkového seskoku příslušníku 102. 
pzpr z Prostějova do prostoru sportoviště,  
proběhla návštěva místnosti tradic a ocenění 
některých příslušníků útvaru a hostí,   kteří 
mají podíl na zachovávání a prohlubování 
tradic. Z našeho klubu byla Pamětní medaile 
udělena kol. Stavnému, Lejskovi, Hricovi a 
zástavě klubu. Kol. Lejsek obdržel Čestné 
uznání od bývalého NŠ útvaru. Celé 
odpoledne a večer se nesl v osobních 
besedách v kolektivech bývalých jednotek ve 
velmi přátelském duchu. Děkujeme kolegům 
z KVV Holešov a jejím sponzorům za velmi 
pěknou a vydařenou akci.
                                                 Kol.Fr.Lejsek

Setkání k 55 . výročí 
7pluku ZU .

Memoriál Otrokovice.
Dolníková Eva  KVV B.Bystrica 1,  2. místo 
Kořenský Jindřich KVV Zlín 1,  3.místo 
Maloň Josef KVV Jindřichův Hradec.  8. 
Chudý, 16. Kovář, 27. Spáčil. Družstva: 1. 
místo:KVV B. Bystrica 1,  2. místo –KVV 
Praha, 3. místo – KVV Zlín 1
                  5. KVV Prostějov
V průběhu soutěžního dne byla také 
uspořádána soutěž ve střelbě z malorážky o 
Pohár starosty města  Otrokovice. 
Zajímavým úkazem byla orientace 
soutěžících na vzdálenost místa konání, kde 
bylo řečeno, že vzdálenost na střelnici je 
700m, ale skutečnost byla asi 3 km. Proč asi ? 
Odpověď byla, že některým závodníkům by 
se tam nechtělo! Chytré !!!
V této soutěži bylo dosaženo tohoto 
výsledku: 1. místo  Kořenský Jindřich – Zlín,  
2. místo  Jaroslav Kovář – Prostějov, 3. místo  
Gunčík Zdeněk – Holešov.
Po soutěžním dni kolegyně a kolegové ze 

Dne 28.7. nás přivítalo deštivé ráno na velmi 
pěkném otrokovickém stadionu na kterém 
uspořádal zlínský klub 12. ročník Memoriálu 
zakladatelů výsadkového vojska a 8. ročník 
Memoriálu vynálezce padáku Štefana 
Baniča. S přibývajícím časem se zlepšovalo 
nejen počasí , ale i průběh perfektně 
připravených soutěží. Před množstvím 
klubových vlajek nastoupilo 17. družstev z 
českých a slovenských klubů. Všechny 
přítomné přivítal hejtman zlínského kraje 
MVDr.  Stanislav Mišák a starosta města 
Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek . Vlastní 
soutěže zahájil předseda zlínského klubu 
Josef Krause a po slibu závodníků a 
rozhodčích proběhli soutěže ve střelbě ze 
vzduchovky, hodu granátem,  šipkách a 
střelbou z kuše. Celkové výsledky: 1. místo 

zlínského klubu uspořádali velmi pěkný 
společenský večer s hojnosti jídla, pití a 
příjemné hudby o který se především 
postarali Anička Martincová, Drahuška 
Vávrová,  František Malota, Rudolf Branda a 
Zdeněk Korber.
Závěrečné vyhodnocení proběhlo v pěkné 
sportovní hale v areálu SPŠ Otrokovice a 
zajímavosti bylo, že všichni účastníci tohoto 
vyhodnocení nastoupili nejen bez obuvi, ale i 
bez ponožek. Vítězům předával medaile a 
blahopřál k dosaženým výsledkům starosta 
města Otrokovice. Za bezproblémový průběh 
organizace soutěže a péči o zúčastněné je 
třeba poděkovat jak všem sponzorům, tak 
kolegům ze zlínského klubu a především jeho 
předsedovi Josefu Krausovi. Kamarádi 
děkujeme !!
Za pomoc k zajištění účasti nutno poděkovat 
statutárnímu městu Prostějov.
                                                 Kol.Fr.Lejsek

4

VIII. ročník střeleckého 
trojboje v Dobroticích u 
Holešova

klubů ČR a SR: Banské Bystrice, Bratislavy, 
Brna, Holešova, Hradec Králové, Nového 
města nad Váhom, Prahy, Prostějova, 
Jindřichova Hradce, Topolčian, Trenčína a 
Zlína.Soutěžilo se ve střelbě – ze samopalu 
vz. 58 na 100m,3 nástřely+ 5 ran vleže bez 
opory. – z pistole CZ vz. 82 na 25m 3 nástřely 
+ 5 ran. – z malorážky CZ 452 ZKM na 50m , 
3 nástřely + 5 ran s oporou. Bez překvapení 
skončila soutěž, kde 1.místo získalo družstvo 
rodiny Dolníků z Banské Bystrice z nástřelem 
400 bodů. 2.místo KVV Praha – 387 bodů, 
3.místo ZVSR Topolčany – 371bodů. 
Družstvo Prostějov I. skončilo na 6.místě – 
335bodů , Prostějov II na 9. místě 302 bodů. V 
jednotlivých disciplínách bylo dosaženo 

těchto výsledků: střelba ze samopalu: 1.místo 
– J. Ondrejčák Prostějov, 2.místo – M. Dolník 
Banská Bystrica, 3.místo – M.Vašek Praha. 
Střelba z pistole: 1.místo - E. Dolníková 
Banská Bystrica, 2.místo – M.Vašek Praha, 
3.místo- D. Bielich Topolčany. Střelba z 
malorážky: 1.místo – M.Vašek Praha, 2.místo 
– V.Mihalíková Topolčany, 3.místo – P. 
Salucký. Celá soutěž probíhala za 
nádherného počasí, ve velmi přátelském 
ovzduší a za dobré organizace KVV Holešov 
a příslušníků Vyšší a střední policejní školy 
MV v Holešově.Účast našich družstev v 
soutěži byla umožněna i díky finanční 
podpoře Města Prostějova.         
                                            Kol. J. Ondrejčák

Dne 8.7.2016 se členové KVV Prostějov 
zúčastnili již VIII. ročníku střeleckého 
trojboje v sestavě: 1. družstvo - F. Chudý, J. 
Ondrejčák, M.Řehořová 
                                          2. družstvo – J. 
Kovář, M. Mucha, D. Parkanská 
V kombinovaném družstvu soutěžili ještě 
naši kolegové S. Ptáček a A. Štrajt. Celkem 
soutěžilo 63 střelců, z toho 58 mužů a 5 žen – 

Střelecká soutěž  „O 
Pohár primátorky města 
Prostějova“

  Na den 24. 6. 2016 jsme od Magistrátu města 
Prostějov přijali pozvání na střeleckou soutěž 
ze služebních pistolí Glock MP Prostějov, „O 
Pohár primátorky města Prostějova“. KVV 
Prostějov, z.s.  reprezentovalo družstvo ve 
složení: kol. František Chudý, Jaroslav Kovář 
a Marie Řehořová. Soutěže se účastnilo 100 
jednotlivců – mužů a žen, z tohoto počtu 33 

tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi 
náročné konkurenci profesionálů -  policistů, 
vojáků, střeleckých klubů, obsadili pěkné 5. 
místo. Děkujeme Magistrátu Statutárního 
města Prostějov za pozvání, bezchybnou a 
vynikající organizaci i logistické zabezpečení 
střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu.        
                                                  kol. Fr.Chudý
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Uctění památky 
paradesatní skupiny 
SPELTER.

Dne 4.5. jsme byli pozvaní k uctění památky 
4 členů paradesantní skupiny Spelter, kterou 
již tradičně pořádá 22.letecká základna z 
Náměšti nad Oslavou na místě seskoku 
skupiny u obce Kramolín. Z našeho klubu se 
zúčastnili kol. Ing. Jiří Bendák, Ing. Petr 
Dvořáček,  Josef Gall a Jaroslav Morkus.
Akci zahájil nízký průlet vrtulník  Mi-171Š, 
který tak symbolicky přivítal hosty, rodinné 
příslušníky  tehdejších výsadkářů- syn 
pplk.in.m.Jana Vavrdy, Jaroslav Vavrda, 
dcera Hana Zelenková a další aktivisté 
válečného odboje kraje Vysočina. Pozvaný 
byl velitel 601.ssps plk.Ing David Franta 
spolu s vrchním praporčíkem, ředitel KVV 
Jihlava plk.Jan Ňachaj, zástupci kraje 
Vysočina, starostové okolních obcí, náš 
brněnský spolek výs.veteránů a další hosté. 
Úvodem promluvil velitel 22. letecké 
základny plk.Ing. Svoboda, který vyzvedl 
tehdejší události a jejich význam pro 
současnost. Po položení kytic byla minuta 
ticha, státní hymna a slovo kaplana základny 
kpt.Němce, po jehož vystoupení byla ukázka 

z výcviku záchranné a výsadkové služby, 
slaňování z vrtulníku Mi.171Š a další ukázky 
této služby.
       Skupina Spelter, která zde byla vysazena 
z 4 na 5. května 1944, kterou tvořili 
št.kpt.Břetislav Chrastina, rtn.Jaroslav 
Kotásek, radisté rtn.Rudolf Novotný a čet.Jan 
Vavrda, (spolu sním byl výsadek Potash). 
Hlavním úkolem Spelteru bylo získávání 
zpravodajských informací, spojení s 
Londýnem radiostanicí s krycím názvem 
Lenka. První chybou bylo, že posádka 
letounu Liberátor provedla nad vesnicí dva 
nízké průlety před vysazením a měl při tom  
rozsvícené reflektory, aby si obhlédli terén. 
Ovšem tím vzbudili celou vesnici, kde drželi 
hlídku PVO místní občané. Po výsadku se 
snažili parašutisté dva padáky uvízlé na 
stromech sundat, což se nezdařilo. Osádka 
auta, která ráno svážela mléko, tyto padáky 
viděla ze silnice a nahlásila, na nejbližší 
četnickou stanici. Velitel spolu s výsadkem se 
brodili Jihlávkou, kde ztratil kpt.Chrastina 
boty. Posléze kpt. Chrastina skupinu opustil s 
tím, že si opatří boty jiné, již už se sním nikdy 
nesetkali.(Podařilo se mu dostat na 
Slovensko, kde s partyzány bojoval v SNP). 
Velení skupiny převzal rtn.Kotásek, který 
zůstal v úkrytu i s materiálem, místní občané 
pak pomohli výsadkářům k přesunu do 
hájovny v lesích na Ostrém u Myslibořic, kde 
skupina navázala spojení s Londýnem v noci 

z 5.na 6.6. Bohužel o skupině výsádkářů se 
dozvědělo gestapo, které začalo po nich 
pátrat. Místo zástupců brněnského odboje k 
jednání s výsadkáři byli nastrčeni gestapáci, 
ovšem byli odhaleni dalším konfidentem a 
skupina Spelter byla tak varovaná i z 
Londýna, že jednají s gestapem, které je 
chtělo využít pro radiovou hru s Londýnem  a 
nebo je zlikvidovat. Gestapo zatklo 
spolupracovníka Spelteru Ladislava Papulu a 
od něj chtělo získat informace o výsadkářích. 
V noci 15.6. došlo  při pokusu o zatčení 
výsadkářů k boji, Vavrdovi a Novotnému se 
podařilo uprchnout, Kotásek padl a mnoho 
dalších občanů, kteří jim pomáhali gestapo 
zatklo. Oběma členům Spelteru se podařilo 
ukrýt v Šašovicích a v Želetavě. Získali nové 
doklady, sestavili vysílačku a obnovili 
spojení s Londýnem. Podařilo se jim dát 
dohromady na 12 odbojových skupin, asi 200 
osob a tak vznikla odbojová organizace s 
názvem Lenka – Jih ( Lenka radiostanice, Jih- 
Jihlava). Tato organizace působila do konce 
války v prostoru Moravské Budějovice - 
Brtnice, prováděla zpravodajské a sabotážní  
úkoly, organizovala shozy zbraní a materiálu 
z Velké Británie pro svoji činnost (9 tun). Její 
činnost byla ukončena 31.května 1945. Tolik 
stručně z historie činnosti paraskupiny 
Spelter. 
Předseda spolku KVV Jana Kubiše  Brno   
Jaroslav Foršt

prezentácia detí vo vekových kategóriách od 
2 do 12 rokov,  pre ktoré boli pripravené 
bežecké disciplíny na vzdialenosti primerané 
veku. O 9,00 hodine sa na priestranstve pred 
vchodom do kasární 5.pluku špeciálneho 
určenia v Žiline pribuste generála in 
memoriam Jozefa Gabčíka shromaždil veľký 
počet bežcov, ich rodinných príslušníkov, 
milovníkov športu a členov 
Klubu vojenských výsadkárov, aby sa za 

Dňa 28.5.2016 za slnečného počasia sa v12 
kategóriách juniorov, dospelých, vojakov a 
vojačiek prezentoval rekordný počet 
271pretekárov.  Súčasne prebiehala 

účasti ministra obrany SR,  predsedu 
Ž i l i n s k é h o  s a m o s p r á v n e h o  k r a j a ,  
viceprimátora Mesta Žiliny, predsedu SZPB, 
riaditeľov krajského a okresného policajného 
zboru a zástupcov ambasády USA a Ruska 
zúčastnili zahájenia tohoročného preteku. 
Jednotlivé delegácie po privítaní veliteľom 
5.pluku špeciálneho určenia položili k buste 
národného hrdinu vence. Následne odzneli 
pozdravné prejavy ministra obrany SR a 

XXII.ročník Memoriál 
Jozefa Gabčíka 

a Chrudimi a pro nás ten host nejbližší, 
generál Jaroslav Klemeš. Ve 13 hodin byl 
zahájen vzpomínkový akt u pomníku Adolfa 
Opálky na okraji obce, kde seskočila para 
skupina Out Distance. Úvodem, byli přivítáni 
hosté a kdy byl až amatérským stylem 
borcem, který měl úvodní slovo, představen 
gen. Klemeš jako brigádní generál (jedna 
hvězda) a který je už delší dobu generál 
poručík (tři hvězdy), se sám gen.Klemeš 
nevěřícně podíval na své nárameníky, jako by 
se ubezpečil, zda to tak je. Trapný okamžik 
organizátorů. Po krátkých proslovech byly za 
doprovodu hudby skotského dudáka 
položené kytice starostkou obce Ořechov, 
legionáři, klubem výsadkových veteránů 
J.Hradec a nás z Brna.V té době už nalétával 
vrtulník, z kterého provedli vojáci výsadek na 
padácích do prostoru pomníku, kde byla v 
roce 1942 chybou polské posádky letounu 
RAF Halifax vysazena para skupina Out 
Distance. Byla 7 operací v řadě a 1 sabotážní, 
ve složení npor. Adolf Opálka, rtn.Karel 

Na den 30.4. jsme byli pozvaní obcí Ořechov 
u Telče k pietní vzpomínce u pomníku npor 
Adolfa Opálky, které se z klubu zúčastnil kol. 
Ing.Jiří Bendák, Ing.Petr Dvořáček, Josef Gál 
a Jaroslav Morkus. Organizátorem této akce 
byla obec Ořechov spolu s 43.výs. praporem 
AČR, ČSOL a Klubem vojenské historie. 
Vojáci předvedli svoji současnou výzbroj a 
výstroj, kluby voj. historie  dobovou 
techniku, obec zabezpečila občerstvení a 
hlavně bylo příjemné počasí, které přispělo k 
dobré náladě. Mezi hosty byl hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek, starostové okolních 
obcí, výs.veteráni z Jindřichova Hradce, Brna 

74.výročí seskoku 
paraskupiny  OUT 
DISTANCE v prostoru 
Ořechov u Telče.

Čurda a des. asp.Ivan Kolařík a která měla být 
původně vysazena o l30 km dál u obce 
Kopidlno u Jíčina. Opálka si při dopadu zranil 
nohu, Kolařík ztratil osobní doklady i s 
fotkou své milé, nenašel se materiál a tak 
Opálka skupinu rozpustil, aby šel každý sám. 
Skupina měla diverzní úkol na plynárnu v 
Michli, dopravit vysílačku typu Mark III a 
kódovací klíče pro skupinu Silver A a pomocí 
radio majáku Eureka navádět letouny RAF na 
cíle. Kolářík se zastřelil, když po něm šlo 
gestapo díky ztraceným dokladům, Čurda šel 
domů do obce Hlína u Třeboně, později zradil 
všechny parašutisty, Opálka se stal velitelem 
všech vysazených parašutistů na území 
protektorátu a zahynul 18.6.1942 s ostatními 
parašutisty v pravoslavném chrámu na 
Resslově ulici v Praze po likvidaci 
Heydricha. Tak skončili všichni tři z této 
skupiny a jediný z nich, npor. Opálka plnil 
svůj bojový úkol až do konce.  
Předseda spolku KVV Jana Kubiše       
Jaroslav Foršt   
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Gabčíkovo, bylo zahájeno vzpomínkou na 
uplynulá léta, projevem prvního velitele 
Útvaru rychlého nasazení, pana pplk. JUDr. 
Milana Kočího, který připomněl  i  podíl 
příslušníků  22.vp SU na jejich bojové 
přípravě. Proto na oslavu byli hlavním 
organizátorem, mjr. JUDr. Petrem Šestákem, 
pozváni kolegové  Stavný, Starý sen.,  Tuček, 
Hájek, Starý jun. a současný velitel 601. skss 
plk. Ing. David Franta s vrchním praporčíkem 
Vajdečkou. V diskusi vystoupil  za náš klub 
kolega Stavný, který mimo jiné připomněl, že 

20. – 22. května  2016 oslavovali  veteráni, 
bývalí příslušníci a zakladatelé URN-y,  své 
35. výročí vzniku. Tentokrát organizace 
těchto oslav připadla slovenským kolegům, 
na které pozvali i nás, veterány našeho KVV,  
kteří  se v té době podíleli na výcviku 
příslušníků  tohoto vynikajícího útvaru 
tehdejšího Ministerstva vnitra. Slavnostní   
shromáždění  v prostorách Slovenské 
technické univerzity na břehu vodního díla  

jedině výsadkoví veteráni a bývalí příslušníci 
URNA  jsou schopni aktívně  sdružovat své 
členy a rozvíjet své tradice. Poté, bývalý 
velitel URN-y  Milan Kočí, osobně předával 
pamětní  medaile (na výrobě se podílel kol. 
Starý jun.),  vydané k této příležitosti,  
hostům i bývalým příslušníkům URN-y. 
Následovala  volná debata a vzpomínky na 
léta služby u tohoto útvaru. Naše účast mohla 
být uskutečněna  jen  díky  zabezpečení 
dopravy vozidlem 601.skss. Díky veliteli.
                                                    Kol.  Stavný

35. výročí vzniku URNA

možnosť testovať viaceré životne dôležité 
funkcie. V jedálni pluku sa od 11,00 hod. 
podával všetkým zúčastneným vrátane ich 
doprovodu guláš. Pred 11,00 hodinou za 
zvukov hudobnej skupiny AYA pribiehali do 
cieľa na štadióne v kasárňach prví pretekári. 
O 12,30 hod. bol o udeľovanie cien prvým 
piatim pretekárom v každej kategórii. Ročník 
2016 bol mimoriadne vydarený; žičilo 
počasie,zúčastnilo sa cca 250 detí, štartovalo 
rekordný počet pretekárov, potešiteľné bolo 
veľké množstvo juniorov. Ceľková účasť 
bola asi 2.000 osôb.
Akcia prerástla čisto športový rozmer o čom 
svedčí aj prítomnosť zástupcov dôležitých 
štátnych inštitúcii a veľvyslanectiev na 
zahájení. Ide súčasne o dôstojnú oslavu a 
uctenie si pamiatky hrdinu 2.svetovej vojny 
Jozefa Gabčíka,  vel i teľa komanda 
Anthropoid, ktoré previedlo čin svetového 
v ý z n a m u .  N a  z a h á j e n í  o d z n e l o  
konštatovanie, že Gabčík nebol len hrdinom 
ako osoba, ale je symbolom disciplíny 
,statočnosti a obetavosti a kytica položená k

predsedu Žsk,  slávnostný akt ukončila štátna 
hymna. Pretekári nastúpili do pristavených 
motorových vozidiel, ktoré ich presunuli 
spolu s hosťami na miesto štartu preteku do 
Poluvsia. Po nástupe pri pomníku JG pri jeho 
rodnom dome pozdravila prítomných 
primátorka Rajeckých Teplíc a masu 271 
p re teká rov  medz i  n imi  v iace rých  
zahraničných o 10,00 hod.odštartoval 
výstrelom zo samopalu prezident Klubu 
vojenských výsadkárov SR plk.v.v.Tuček. Z 
nástupu sa rodinní príslušníci s deťmi 
odobrali na štadión v areáli kasární, kde boli 
pripravené bežecké disciplíny pre deti 
každého veku a následne udeľovanie cien 
;účastnícky diplom a darčekový balíček 
dostalo každé dieťa.Na viacerých miestach v 
areáli kasární potom prebiehali atraktívne 
ukážky armády, hasičov a polície. Hostia po 
návrate z Poluvsia boli prijatí v klubovni 
Klubu vojenských výsadkárov. Bol k 
dispozícii stánok s
občerstvením  a v stánku Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne si verejnosť mala 

jeho pomníku je kyticou položenou k 
pomníku každého vojaka, který obetoval svoj 
život za slobodu a mier! Akcia robí veľmi 
dobré meno armáde vo verejnosti a je súčasne 
neoficiálnym majstrovstvom armády v krose. 
Je súčasne oslavou Medzinárodného dňa detí 
u ktorých je prepestrosť atrakcii a veľmi 
dobrú organizáciu čím ďalej-tým viac  
vyhľadávana. Memoriál Jozefa Gabčíka je 
významnou medzinárodnou športovo - 
spoločenskou akciou, 
podporovanou Ministerstvom obrany SR,  
Žilinským samosprávnym krajom, Mestom 
Žilina, Nadáciou Pontis/KIA/ a ojedinelými 
Sponzormi/Kuracina,Kuffa,Hulín, Nedorost/ 
Hlavnými organizátormi sú Klub vojenských 
výsadkárov SR a 5.pluk špeciálneho určenia. 
Akcia má priaznivý ohlas v tlači a televízii a 
je súčasťou celoslovenskej termínovej listiny 
bežeckých akcií. 

npor.v.v.MUDr. Ján Hanák
plk .v.v.Ing. Jozef Tuček, Csc.
za organizátorov prezident KVV SR
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Nejbližší akce KVV Prostějov:
21.10. Výsadkové vinobraní, 15.11. Divadlo, 19.11. Výroční zasedání 

 prosinec – Mikulášský večírek

NAŠI JUBILANTI:     
70let –Ondrejčák Jaroslav, Horáček Josef, Hricová Zdena, Hurdálek 

Vladimír, Andrejco Michal,  75let – Stará Marie, 80let – Kurková Helena, 
90let – Beneš Jiří, 92let -  Rezler Miloň.

  BLAHOPŘEJEME!!!!!

Poděkování  se ke svému původnímu rodinnému jménu), 
Rimanovským, Solařem, Chlupem a Bartkem 
z 90. let. Tento obrazový materiál má svoji 
vysokou archivní hodnotu, zachycuje různé 
aktivity našeho klubu jako besedy, různé 
soutěže, „Setkání 1995“, zájezdy jako do 
Archlebova, Prešova, Prahy, Žiliny, Liberce, 
Jižních Čech, Velkých Losin, Chrudimi, 
Náchodska, Plzně včetně jejich účastníků, z 
kterých je již pěkná řádka ve výsadkovém 
nebi. Výbor KVV zakoupil externí disk 700 
GB, na kterém jsou uloženy nejen výše 
uvedené digitalizované záznamy z 90. let, ale 
i další jako všechna dosavadní Setkání 2000, 
2005, 2010, 2015, dále všechny zásadní akce 
od roku 2008 do současné doby. Díky 

 Je to v podstatě rok, co KVV Prostějov vydal 
dárkové album s 2 DVD s více než 500 
fotografiemi a 120 minutový videozáznam ze 
„Setkání 2015“. Zásadní podíl na tvorbě 
videozáznamu měl kolega Jaroslav Aresta, 
který jako náš příznivec se stal v uplynulém 
roce i naším aktivním členem. Výbor KVV se 
rozhodl v letošním roce využít 
profesionálních schopností a dovedností 
Jaroslava Aresty a požádal ho o digitalizaci 
13 VHS kazet z činnosti našeho klubu od jeho 
založení do roku 2000. Jednalo se o obrazový 
materiál natočený kolegy Verteticsem (vrátil 

profesionální práci kolegy Jaroslava Aresty a 
člena výboru Jaroslava Ondrejčaka, který 
poskytl obrazové materiály od roku 2008  
máme v současné době bohatý obrazový 
archív (prozatím cca 155 GB) z bohaté a 
různorodé činnosti našeho klubu, který je 
možné dále využívat v našich aktivitách. 
Kolega Jaroslav Aresta vyjádřil i ochotu 
digitalizovat soukromé VHS kazety našich 
členů za pořizovací náklady. Zájemci o tuto 
případnou službu se mohou osobně domluvit 
na kontaktu kolegy Aresty +420774395730. 
Výbor KVV Prostějov ocenil aktivní a 
iniciativní přístup kolegy Jaroslava Aresty i 
udělením Pamětního odznaku na stuze.
                                             Kol.J.Ondrejčák

družstev (PP) , o individuální akrobacie za 
volného pádu (IA) , o skupinová akrobacie za 
volného pádu (FS) , o celkové hodnocení / 
kombinace všech disciplín v jednotlivcích 
(PP+IA) a družstvech (PP+IA+FS) /  
Zhodnocení: Vystoupení zástupců DUKLY 
Prostějov je možno zhodnotit jako úspěšné. 
Velmi je nutno ocenit jednotlivé výsledky v 
individuální akrobacii, kde jsme dosáhli po 
Rusku nejlepších výsledků a dále ve 
skupinové akrobacii, kde jsme 4. místem 
zaostali jen za družstvy Belgie, Kataru 
(dlouhodobě se specializují jen na tuto 
disciplínu) a Německa se kterým vedeme již 3 
rokem boj kdo z koho (zatím prohráváme). 
Naopak v přesnosti se nám moc nedařilo a 8. 
místo nás připravilo o lepší celkové umístění. 
Pořádající MO RF se snažilo maximálně 
hostitelky uspokojit všechny účastníky. 
Ubytování bylo zajištěno jak v civilních 
hotelových ubytovacích zařízeních, tak 
hotelových zařízeních MO, vlastní seskoky 
proběhly na letecké základně Kubinka, kde 
bylo asi 5x více letounů a vrtulníků než má 
AČR a v areálu nově budované gigantické 

17. - 29.7.2016. 
Účast: o zástupci 35 armád světa (26 úplných 
a rmádních  mužských  reprezen tac í  
jednotlivých států + individuálních zástupců 
dalších států, celkem 134 individuálních 
mužských závodníků). Reprezentace AČR: o 
zástupci ASC DUKLA - příslušníci 
Armádního sportovního oddílu DUKLA 
parašutismu Prostějov: npor. Libor Jiroušek, 
prap. Oldřich Šorf, prap. Petr Směšný, prap. 
Jakub Pavlíček, nrtm. Miloslav Kříž, 
kameraman (kpt. v.z.) o.z. Jan Wantula. 
Disciplíny: o přesnost přistání jednotlivců a 

expozice ruské armády "Parku Patriot", kde 
byla "připravena" demonstrativní ukázka 
a r m á d n í  t e c h n i k y  v č e t n ě  
mezikontinentálních balistických jaderných 
raket. Výsledky a výsledky reprezentantů 
DUKLY do 15. místa: Přesnost přistání: a) 
družstva - 1. místo Maďarsko, - 2. místo 
Rusko, - 3. místo Bělorusko, - 8. místo Česká 
republika  b)jednotlivci - 1. místo Dmitrii 
Mastafanov  Rusko, - 2. místo Thomas 
Jannerot  Francie, - 3. místo Gao Tinabo Čína, 
- 15. místo prap. Oldřich Šorf  Individuální 
akrobacie: - 1. místo npor. Libor Jiroušek, - 2. 
místo Dmitrii Maksimov Rusko, - 3. místo 
Elischa Weber Německo, - 7. místo prap. 
Oldřich Šorf, - 15. místo prap. Petr Směšný 
Skupinová akrobacie: - 1. místo Belgie, - 2. 
místo Katar, - 3. místo Německo, - 4. místo 
Česká republika    Kombinace: a) družstva - 
1. místo Rusko, - 2. místo Německo, - 3. místo 
Česká republika    b) jednotlivci - 1. místo 
Dmitrii Mastafanov, Rusko - 2. místo 
Giusepe Tresodli, Itálie  - 3. místo Dmitrii 
Maksimov, Rusko - 6. místo prap. Oldřich 
Šorf  - 15. místo npor. Libor Jiroušek 



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

9.4. odešel pll.v.v. Jindřich Ditrich ve věku 
85let KVV Bratislava, 12.4.zemřel Janko 
Kopecký KVV Žilina, 10.5.zemřel ve věku 
92let Bohumil Škop sloužil u 71.praporu v 
Zákupech KVV Hradec Králové, 6.7.odešel 
do výsadkového nebe náš kolega kpt.v.v.Jiří 
Kudrna, 16.7.zemřel ve věku 83let 
pplk.v.v.Antonín Kulíšek KVV Klatovy, 
12.8.ve věku nedožitých 74 roků zemřel 
Pavel Putz KVV Bystrica, 16.8.navždy nás 
opustil ve věku 89let plukovník letectva-
výsadkář Jindřich Přívrátský, 19.8. zemřel ve 
věku 89let náš dlouholetý člen, pplk. v.v. 
Josef PISKA.U 22.vb sloužil od padesátých 
let na velitelských funkcích v Prešově, potom 
v Prostějově a svou vojenskou karieru 
ukončil na Krajské vojenské ubytovací a 
stavební správě v Brně.

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. 71 je 31.prosince 2016

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

Rozloučení s plukovníkem Jánem Bačíkem  Smutné poslední rozloučení s plukovníkem v. v. Jánem Bačíkem proběhlo v pátek 

dne 29. dubna v kostele sv. Alžběty v Třeboni. Ján Bačík se narodil nedaleko Liptovského Mikuláše na Slovensku 25. ledna 1917. Na počátku roku 

1939 opustil svoji rodnou zem a přes Polsko, Alžírsko a Francii se po bojích proti německým fašistům dostal do Anglie. Jako voják 

československých zahraničních jednotek se chtěl stát palubním střelcem u našich 

bombardovacích  perutí. Byl velitelem tanku u obrněné brigády a  dobrovolně se přihlásil do 

výsadkářského výcviku. Ve věku 26 let absolvoval ve Skotsku bojový kurz u jezera Morar. Byl 

to již třináctý běh tohoto výcvikového kurzu od 19. března do 16. dubna 1943. Potom i kurz v 

seskocích padákem a kurz Commandos. Při dodatečných seskocích se těžce zranil a po zbytek 

války bojoval zejména při obléhání přístavu Denquerk v řadách 1. obrněné brigády pod 

velením generála Karla Klapálka. Do osvobozeného Československa se vrátil na konci května 

1945. Od roku 1954 žil v jihočeské Třeboni. Zemřel ve věku 99 let. Poslední čestnou stráží při 

rozloučení se statečným člověkem, který se zasloužil o osvobození naší země, mu vzdali 

poctu  výsadkáři 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově Hradci a  veteráni z 

Klubu generála Rudolfa Severína Krzáka.                                                              Kol.P.Čejka

Zemřel polistopadový 
náčelník zpravodajství  

zpravodajství  8.dubna zemřel ve věku 75let 
generálmajor Jan Kozojed, jihočeský rodák, 
první polistopadový náčelník Zpravodajské 
správy Generálního štábu čs.armády. Jako 
důstojník procházel různými funkcemi v 
armádách Západního vojenského okruhu.Po 

listopadu 1989 zastával od ledna 1990 do 
ledna 1993 funkci náčelníka Zpravodajské 
správy Generálního štabu.Jejo poslední 
působení v armádě bylo na pozici zástupce 
velitele vojenského velitelství Západ V 
červnu 1994 šel do zálohy. Čest jeho památce. 

Odešla padáková 
legenda František Kubů

Kubů, konstruktér čs.osobních, nákladních, 
cvičných a především sportovních padáků, 
člen výzkumného oddělení n.p. Kras Brno. 
Svoji tvůrčí činnost spojil s malým,ale o to 
výkonnějším výrobním podnikem- Chornice. 
Chornice, relativně malý podnik jenž se 
proslavil především výrobou osobních i 
nákladních padáků.Své jméno získala 
Chornice nejen v ČSSR ale i u parašutistů v 
z a h r a n i č í . P ř e d e v š í m  t o  b y l a  
šedesátá,sedmdesátá a částečně i osmdesátá 
léta,kdy závod dosahoval nejlepších 
výsledků. Pod těmito výsledky je podepsán 
především Fr.Kubů. Padáky OVP -65, OVP -
68, řady padáků PTCh, především PTch-Ch, 
PTCh-8(nejúspěšnější náš sportovní padák) 
PTCh -9 ,PTCh-10 ,PTCh-11. F.Kubů se 
účastnil několika MS z nich získané poznatky 
z jiných padáků pak úspěšně zakomponoval 
do vlastní konstrukční práce. Úzce 
s p o l u p r a c o v a l  j a k  s  p a r a š u t i s t y  
Svazarmu,výsadkovými útvary a ASD 
Duklou Prostějov- (Z.Kaplan,J.Jehlička, 
M.Krška, G.Koubek, L.Ozábal, R.Plzák 

Dne 10.4.odešel do výsadkového nebe ve 
věku 88let František Kubů. Českoslovenští 
sportovní parašutisté patřili a stále ještě patří 
ve světě mezi nejúspěšnější v tomto 
sportovním odvětví.Počínaje 2. mistrovstvím 
světa v roce 1954 se čs.sportovní parašutisté 
pravidelně zúčastňovali všech těchto soutěží 
a to jak v kategorii mužů tak i žen.Nejen ,že se 
účastnili,ale až na výjimky z naprosté většiny 
přiváželi ocenění nejvyšší- medaile.V 
povědomí trvale zůstanou: Z. Kaplan, J. 
Jehlička, J. Kriváň, I. Skoták, J. Pospíchal, V. 
Rumbár, G. Koutek, Z. Zárybnická, H. 
Tomšíková, J. Maxová, R. Rybová a řada 
dalších.K dosažení těchto vrcholných výkonů 
nestačily jen morální a fyzické požadavky,ale 
také houževnatost, vytrvalost, silná vůle, ale 
také technické prostředky – padáky. Ty se 
nemalou mírou podílely na těchto vrcholných 
v ý k o n e c h .  S  p a d á k y  j e  t r v a l e  a  
neodmyslitelně spojeno jméno – František 

,O.Pavlata).Vlastní výroba padáků byla 
nesmírně náročná, jednotlivé součásti byly 
l imitovány celou řadou požadavků 
(propustnost a pevnost tkaniny vrchlíku 
padáku, pevnost a pružnost nosných šňůr, 
spolehlivost samočinných uvolňovačů, 
pevnost kovových částí nosného postroje 
atd). To vyžadovalo úzkou spolupráci s 
jednotlivými výrobními závody a tu nesl na 
svých bedrech F.Kubů. Nelze opomenout ani 
jeho osobní angažovanost při prodlužování 
životnosti padáku, čímž ušetřil Svazarmu 
značné finanční prostředky (Svazarm 
získával od armády vyřazené padáky a právě 
v  Chorn ic i  by la  j e j i ch  ž ivo tnos t  
prodlužována). Pracovní vytížení F.Kubů 
bylo mnohostranně a mimořádně široké. 
Těžil z toho nejen výrobní závod Chornice, 
ale i desítky a stovky parašutistů v ČSSR tak i 
v zahraničí. Za toto všechno mu patří uznání a 
poděkování. V tomto duchu jsme se s F.Kubů 
rozloučili 15.4.2016 v obřadní síni města 
Boskovice.Čest jeho památce.
                                                      Kol.Řepka 

předsedou Františkem Stavným , Františkem 
Lejskem a Otakarem Hájkem . Při velice 
přátelském posezení jsme zavzpomínali na 
společná léta u výsadkových a leteckých 
jednotek. Nechyběly jak veselé tak i smutné 

Dne 14.6. oslavil své životní jubileum 80 . 
roků náš dlouholetý kolega Luboš Kandler z 
Náměště na Hané . Poblahopřát a předat 
dárky klubu mu přišli kolegové v čele s 

vzpomínky na dobu společné vojenské 
služby. Rozebrali se i další plánované akce v 
našem i v ostatních klubech. Kolega Kandler 
byl velice potěšen a uvedená návštěva mu 
udělala velkou radost.

Jubileum 


