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KVV Prostějov, z.s. bilancoval rok 2016 

19.11. 2016, v společenských prostorách Národního domu v 

Prostějově proběhla členská schůze našeho klubu, které se zúčastnilo 

110 našich členů a 51 hostů, mezi nimi i náš čestný člen, exprimátor 

statutárního města Prostějov, kol. Miroslav Pišťák, bývalí velitelé VÚ 

8280, prezident KVV SR plk. v.v. Ing. Jozef Tuček, CSc a delegace z 

jednotlivých KVV ČR a SR. Před členskou schůzí byla uskutečněna 

porada výboru našeho KVV s předsedy regionálních KVV ČR a SR, 

kterou vedl předseda našeho KVV, kol. Stavný, na které seznámil 

přítomné s hlavními akcemi našeho KVV v r. 2017. V diskusi, 

předsedové jednotlivých regionálních KVV v ČR i SR, seznámili 

účastníky porady se svými plány na r. 2017. Členská schůze byla 

zahájena výsadkovou hymnou a minutou ticha za kolegy, kteří odešli 

do výsadkového nebe. Ve Zprávě, kterou přednesl předseda našeho 

KVV, kol. Stavný, podrobně vyhodnotil splnění Plánu činnosti našeho 

KVV v r. 2016, splnění povinností jednotlivých členů výboru, 

zhodnotil i účast na akcích pořádaných jednotlivými KVV v ČR i SR, 

za které také poděkoval jejich předsedům za pozvání našich členů na 

jejich akce. Seznámil přítomné členy a hosty s nejdůležitějšími akcemi 

našeho KVV v r. 2017, a to s akcemi k 70. výročí vzniku výsadkových 

jednotek i s připraveným udělováním Pamětního odznaku k tomuto 

výročí vybraným výsadkovým veteránům, posádkovým městům 

výsadkářů, osobám, které propagují a šíří tradice výsadkových 

jednotek i našim sponzorům. Na návrh KVV Brno, předseda našeho 

KVV, předal medaili Za zásluhy KVV, členovi brněnského klubu, kol. 

Ing. Bendákovi, CSc a za dlouholetou úspěšnou práci ve funkci našeho 

pokladníka, na návrh našeho výboru předal finanční odměnu kol. 

Miloši Zapletalovi. V diskusi vystoupilo několik členů a náš čestný 

člen, kol. Pišťák. Poté bylo jednomyslně přijato usnesení, kterým byla 

schválena Zpráva předsedy klubu, Zpráva o finančním hospodaření 

KVV, kterou přednesl kol. Zapletal, Zpráva revizorů účtů a Plán 

činnosti našeho KVV na r. 2017. Poté následovala volná zábava, 

spojená s bohatou tombolou, která potěšila mnohé naše členy i naše 

hosty.
 Kol. Stavný 



Sokolů a dalších československých 
vlastenců. Všem těmto lidem naše vlast vděčí 
za to, že po skončení války začala znovu 
naplno žít. V listopadu roku 1945, při přijetí 
delegace přeživších parašutistů na 
Hradčanech, prezident Beneš mimo jiné řekl: 
„Pravděpodobnost toho, že parašutisté musí 
přinést při plnění úkolu oběť nejvyšší, se v 
mnohých případech měnila v jistotu. A přece 
jen šli…“                                  kol.Petr Čejka 

Výstava Anthropoid 
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Rudolfa Severína Krzáka v Jindřichově 
Hradci. Výstava trvala do 26. října 2016 a 
byla určena jak veřejnosti, tak především 
školní mládeži, nejen středoškolské, ale i 
žákům 2. stupně základních škol. Doplňovala 
vhodně látku výuky historie. Výstava 
„Anthropoid“ představila jednotlivé aktéry 
atentátu na zastupujícího říšského protektora 
R. Hendricha nejen z řad vysazených 
parašutistů, ale také jejich pomocníků z řad 

V křížové chodbě minoritského kláštera 
Muzea Jindřichohradecka byla ve čtvrtek 22. 
září 2016 slavnostně otevřena výstava s 
názvem Operace ANTHROPOID. Vernisáž 
doprovázena hudbou skotských dudáků 
proběhla za značného zájmu veřejnosti. To 
dokázalo stálý zájem našich občanů o tento 
největší protifašistický odbojový čin II. 
světové války na území Evropy, přestože na 
konci letošního roku uplyne již 75 let ode dne, 
kdy aktéři tohoto činu, rotmistři Jan Kubiš a 
Jozef Tančík, seskočili na území Protektorátu 
Čechy a Morava. Výstava ona dvaceti čtyřech 
panelech představila dobu od Mnichovského 
diktátu až do konce roku 1942. Byla doplněna 
třemi vitrínami, které obsahovaly předměty 
ze sbírek Vojenského historického muzea v 
Praze, dále řadu fotografií a literárních prací, 
které byly věnovány zmíněné dobové 
události. Výstavu nad níž převzal záštitu 
starosta města Stanislav Mrkva, pořádalo 
muzeum ve  spoluprác i  s  Klubem 
výsadkových vojenských veteránů generála 

Zpravodajské výsadky. bylo od počátku podřízeno zpravodajským 
orgánům a podléhalo přísným normám 
utajení již počínaje výběrem osob. V roce 
1949 bylo středisko založeno s náplní 
činnosti výcvik zpravodajsko-diversních 
skupin působících v hlubokém týlu 
protivníka. Výcvik z důvodů konspirace byl 
oddělen od výsadkových jednotek. Vzdušné 
přípravě bylo vyhrazeno 10% doby, ostatní 
náplní byla zpravodajsko-diversní činnost, 
výuky jazyků, orientace v terénu apod. 
Zvláštní důraz byl kladen na přípravu radistů. 
Výcvikové středisko po reorganizaci armády 
v roce 1951-2 bylo zrušeno, výcvik 
pokračoval podle stejných principů v dalších 
létech pod názvem 73. pěší pluk Mnichovo 
Hradiště. Délka služby trvala 2 roky. Pluk se 
úspěšně zúčastňoval polních cvičení s vojsky, 
prochází řadu prověrek komisí ZS . Vždy s 
dobrým hodnocením odborné přípravy a 

špatným hodnocením politické přípravy. V 
roce 1954 byl pluk zrušen. Avšak již v roce 
následujícím to bylo považováno za chybu, 
neboť v čs. armádě nebyla jednotka schopná 
provádět průzkum v hlubokém týlu 
protivníka. Po vyhodnocení situace nastává 
až v roce 1957 změna. Začíná se od počátku a 
tak je založena 22. vpz. rota po té prapor a v 
roce 1961 7. výsadkový pluk dislokovaný v 
Holešově. V roce 1969 po reorganizace a 
redislokace pluku do Prostějova je 
pokračováno ve výcviku 22. výsadkovým 
plukem a Výsadkovou brigádou v podstatě až 
do roku 1990. Základem výcviku těchto 
jednotek a útvarů je vždy výcvik 
zpravodajsko-diversních skupin v zásadě 
podle programů vypracovaných v letech 
1946-48. Jednotky jsou vždy podřízeny 
zpravodajským orgánů.

Kol.Dufek

Po oce 1945byly rozpuštěny všechny 
jednotky zabývající se zpravodajsko-diversní 
činností. Ukázalo se však, že nabízené řešení 
vytvořit takovouto jednotku v rámci 
vznikajícího výsadkového vojska bylo z 
mnoha důvodů nereálné. Proto pro 
zpravodajská oddělení (2. zpravodajské a 5. 
kontrarozvědné) vyvstal úkol jednotku pro 
zpravodajsko-diversní činnost založit od 
základů. Stejně jako v případě vzniku 
výsadkového vojska tak i v tomto případě 
bylo využito zkušeností zejména z Anglie. 
Tak v popřípravných pracech, zpracování 
programů, cílů a délky výcviku, určení místa 
dislokace, materiálového zabezpečení a 
kádrového obsazení bylo rozhodnuto zřídit 
Výcvikové středisko Chlum v obci 
Jabloneček u Mnichova Hradiště. Středisko 

Akce pořádané KVV 
Prostějov v roce 2017 

19. května Střel. soutěž z Pi „VI. ročník 
Memoriálu plk. Fr. Mansfelda“ Střelnice 
PČR - Vrahovice  
18. června Zájezd Praha - Anthropoid 
24. června Účast a pomoc při 
zabezpečování V. ročníku „Pochod po 
stopách 22. vb.“ 
Červené barety          

17. února Vepřové hody - U tří bříz    
10. března MDŽ - U tří bříz  
15. dubna Shromáždění KVV ČR a SR 
k 70. výročí založení V J v KaSC Prostějově 
Duben Divadlo 

2. září Zájezd - jednodenní 
září Memoriál zakladatelů výsadkového 
vojska - Sportovní setkání výs. veteránů ČR 
a SR letiště Prostějov 
Říjen Výsadkové vinobraní - Dětkovice 
Říjen Divadlo 
Prosinec Mikulášský večírek 
Výroční členská schůze 2018 !!!   
březen 2018 

Akce pořádané 
regionální KVV 2017 s 
možnou účastí našich 
členů 

11. března Výroční členská schůze 
Bratislava
12. března Pietní akt u hrobu gen. Palečka 
v Plzni 
6. dubna Pietní akt Bernatice – gen. Krzák 
Květen          IDET Brno 

13. května Shromáždění k oslavám 
osvobození ČSR 1945 
27. května Gabčíkův memoriál Žilina 
5. – 7. Července  Setkání 2017 Žilina
14. července Střelecký trojboj - Dobrotice 
(Pi, Sa, Malorážka) 
9. září Oslavy v Zákupech Liberec 



Piešťan se řada z nás vracela po desítkách let, 
kdy jsme tam jako výsadkáři absolvovali 
preventivní rehabilitaci ve Vojenském 
lázeňském ústavu. Překvapilo nás, že některá 
naše známá místa jako „U kominára“ či 
„Viecha“ již neexistují a některé, jako hotely 
„Lipa“ a „Slovan“, jsou dlouhodobě 
neprovozuschopné. I přesto Piešťany nám 
připadaly hezčí než v minulosti. Se zájmem 
jsme se prošli i v bývalém Vojenském 
lázeňském ústavu, který je zcela renovován a 
transformován na akciovou společnost. 
Bohužel jsme tam nenašli jedinou osobu, 

Dne 24.9.2016 jsme uskutečnili zájezd do 
Piešťan jako náhradu za původně plánovaný 
zájezd do Polska. Zájezdu se zúčastnilo 48 
členů KVV. Cestu autobusem nám zpříjemnil 
svým odborným výkladem o okolní přírodě 
náš průvodce z FTL p. Bohm. Naši první 
zastávkou bylo město Trenčín, kde po zdolání 
trošku strmého kopce jsme navštívili 
Trenčínský hrad s nádherným výhledem po 
okolí. Prohlídka byla úspěšná, přesto někteří 
z nás očekávali bohatší interiér hradu. Do 

která v něm v minulosti pracovala. Odpolední 
siestu nám za krásného, teplého počasí 
zpříjemnila plavba po Váhu a Slňavě. 
Příjemným překvapením byl bohatý program 
na lázeňském ostrově, kde se slavilo 
zakončení lázeňské sezony. Domů jsme se 
vraceli spokojeni a se zpěvem, kterému 
dominoval zvučný hlas kolegy Fr.Horáka. Za 
uspořádání zájezdu patří poděkování 
kolegům Františku Lejskovi a Otu Hájkovi. 
Účast na tomto zdařilém zájezdu se mohla 
uskutečnit i díky finanční podpoře 
Statutárního města Prostějova. 

Zájezd do Pieštan 

SLAMÄ. na Slamu. Celkem 45-50 členů z různých 
KVV  výstup zvládlo i za sněhových 
podmínek a drobného sněžení. Bohužel 
letadlo pod sněhovou pokrývkou jsme 
neviděli, ale všichni jsme si to užili, hlavně Ti, 
pro které to byl prvovýstup. Akce se vydařila 

a po odpoledním rautu jsme se odebrali do 
svých domovu. Pořadatel - KVV Žilina se 
zhostil akce s výborným programem a 
zabezpečením, za co jim děkujeme a těšíme 
se na další výstup.

kol.Struhár Jozef.

   Dne 8.10.2016 se členové našeho klubu 
výsadkových veteránů, ve složení, Křupka 
Miroslav, Spáčil Jaromír, Troanská Jaroslava 
a Struhár Jozef  zúčastnili 22.ročníku výstupu 

spolku Jindřich Starý jun., a dodává: „Kromě 
členů klubů výsadkových veteránů z České 
republiky a Slovenska se o našem setkání 
dozvěděli i nečlenové, kteří přijali naše 
pozvání, což chápeme tak, že ti chlapi tím žijí 
dodnes a jsou rádi, když se mohou setkat“. 
Hned při příchodu se museli veteráni 
podepsat do připravené listiny účastníků 
setkání, která skončí v muzeu „Výsadkáři 
8280" v Mladé Boleslavi. Každý pak prošel 
malou očistou, jak jinak než malým 
panáčkem rumu - mlékem výsadkářů. 
Začátek setkání zaháji l i  výsadkáři  
výsadkovou hymnou – „Duní stroje 
vzduchem“. Minutou ticha za zvuků večerky 
uctili památku a vzdali čest všem 
výsadkářům, kteří se dnešního setkání 
nedožili. Pro účastníky této vzpomínkové 
akce byly vyrobeny pamětní odznaky na 
stuze, které byly vydány spolkem Červené 
barety. Mají připomínat 50. výročí největšího 
nasazení výsadkářů v ČSLA. Tyto odznaky 
jim byly po slavnostním křtu předány. Křest 
prováděl Jindřich Starý sen., který v té době v 
hodnosti kapitána vysazoval výsadkáře na 
letišti Bechyně z letounů IL-14. Jeden z 

V pátek 23. září si připomněla necelá stovka 
výsadkových veteránů událost, která v jejich 
srdcích a vzpomínkách přetrvává dodnes. 
Přesně před padesáti lety proběhlo v září roku 
1966 na území Československa spojenecké 
cvičení čtyř armád Varšavské smlouvy s 
názvem VLTAVA 1966. Na tomto cvičení 
bylo nasazeno 1 635 československých 
výsadkářů. Pro tento úkol byli vyčleněni 
příslušníci tehdejší 22. výsadkové brigády 
Prostějov, 7. výsadkového pluku zvláštního 
určení Holešov a dokonce byly povolány i 
zálohy. Spolek Červené barety, uspořádal v 
prostorách přednáškového sálu Národního 
domu v Prostějově vzpomínkové setkání, aby 
si s přímými účastníky cvičení připomněli 
tuto událost. Pro výsadkáře je to velká 
událost. V té době bylo nebe pokryté bílými 
p a d á k y  a  p r o  v e t e r á n y  j s o u  t o  
nezapomenutelné zážitky“, říká předseda 

veteránů – Petr Čejka přítomné seznámil s 
historickými fakty spojenými s nasazením 
výsadkářů a podrobně popsal chod událostí 
tehdejšího cvičení včetně osobních 
vzpomínek a příběhů. „Nejsem registrovaný 
v žádném klubu, ale každých pět let se jako 
bývalí záklaďáci scházíme a vzpomínáme. 
Nemohu uvěřit tomu, že už je to 50 let. Jsem 
rád, že jsem se setkal se svými veliteli a 
kamarády,“ zavzpomínal účastník setkání 
Jaroslav Šmahaj ze Znojma. „Na ty dva roky 
tvrdé vojny u výsadkářů vzpomínám rád. Žil 
jsem mnoho let i v zahraničí, ale to co mě 
naučila dvouletá služba u výsadkářů, z toho 
žiji dodnes“, s hrdostí doplnil slova kamaráda 
další veterán. Nejstaršímu účastníkovi 
setkání bylo 89 let , přijel až z Tábora a byl jím 
plk. v.v. Miloš Opluštil. Po slavnostním 
obědu měli možnost výsadkoví veteráni 
shlédnout dobový dokumentární film 
natočený ČAF o cvičení VLTAVA 1966 a 
fotografie, které jim připomněli dávné 
vzpomínky na mládí s červeným baretem na 
hlavě. Do svých domovů odjížděli s 
oživenými vzpomínkami a příjemnými 
pocity.                               Kol.Michal Mucha

VLTAVA – největší 
nasazení výsadkářů v 
novodobých dějinách
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Odhalení památníku ve 
Stráži pod Ralskem 
Delegace našeho KVV ve složení kol. 
ing.Starý, kol.Řepka, kol.Hájek, kol.Chudý, 
kol.Ondrejčák, kol.Mucha a kol.Kovář se dne 
14.10.2016 zúčastnila pietního aktu – 
Odhalení památníku ve Stráži pod Ralskem. 
Význam tohoto aktu podtrhla účast hejtmana 
Libereckého kraje Martina Půty, velvyslance 
státu Izrael Garyho Korena, zástupců 
samosprávy KVV Liberec a České obce 
legionářské i účast plk.v.v. Ludvíka Sochora 
syna genmjr. A.Sochora. Ideu památníku na 
počest všem, kteří položili základy 
p o v á l e č n é h o  v ý s a d k o v é h o  v o j s k a  

československé armády a všem, kdož 
pomohli vybojovat svobodu a nezávislost 
státu Izrael zpracoval Vojenský historický 
ústav. Na jeho realizaci se přímo podíleli 
členové KVV Liberec pod vedením 
kol.Jaroslava Chromka, zejména kol. 
Miroslav Macák. K vybudování památníku 
přispěl materiálně i KVV Prostějov a kol. 
Jeremiáš, který vytvořil pamětní desku 
památníku. Ve svém vystoupení jeho 
excelence Gary Koren ocenil podíl čs. 
výsadkářů na výcviku a všestranné přípravě 
vojenských specialistů Izraele a vyzdvihl 
zejména zásluhy Hrdiny SSSR genmjr. 
Antonína Sochora na vybudování izraelské 
armády. Ve Stráži pod Ralskem byl tehdy 
velitelem výcviku speciálních jednotek 

HAGANA. Během několikaměsíční přípravy 
vybudoval dvě perfektně vycvičené brigády, 
s nimiž pak odletěl do Izraele, kde dále 
působil ve funkci poradce operační správy 
izraelské armády. Odhalení tohoto památníku 
plně zapadá do příprav 70. výročí vzniku 
v ý s a d k o v ý c h  j e d n o t e k  t e h d e j š í  
č e s k o s l o v e n s k é  a r m á d y,  k t e r é  s i  
připomeneme v příštím roce. Součástí naší 
účasti byla i prohlídka muzea ve Stráži pod 
Ralskem, kde je díky KVV Liberec a to 
zejména kol. Miroslava Macáka, vybudovaná 
část věnovaná vzniku a historii výsadkových 
jednotek v této oblasti. Čest, uznání a dík patří 
nejen válečným hrdinům, ale i všem, kteří se 
podíleli na vzniku čs. výsadkových jednotek.

Kol.Jaroslav Ondrejčák 

vstupu do restaurace v Dětkovicích, byli 
výsadkoví veteráni přivítáni sklenkou dobré 
slivovice na zahřátí a poté předseda KVV 
kolega Stavný všechny přivítal a oficiálně 
zahájil Vinobraní, poděkoval organizátorům, 
kolegům a kolegyním z naší buňky v 
Dětkovicích, kol. Lejskovi a Chudému za 
vynikající prostředí a dobrou náladu, kterou 
nám skvěle zabezpečovala hudba Duo Pištěk 
z Plumlova. V závěru svého vystoupení, na 

návrh výboru našeho klubu, předal předseda 
KVV kol. Josefu Hýblovi za dlouholetou 
práci medaili Za zásluhy. Chci také pochválit 
kuchařské i cukrářské dobroty našich 
kolegyň, kterými přispěly na naše stoly a tak 
obohatily již tradiční naše menu, guláš. 
Zábava byla v plném proudu, ale časový limit 
nás přinutil, abychom se připravili a těšili na 
další akce v tomto roce.
                                                 Kol.Fr.Stavný

Vinobraní 2016 

Již tradičně jsme se sešli v Dětkovicích na 
výsadkovém Vinobraní. Bylo nás tentokrát 
jen 54 a pozvání přijali i velitel 601.skss plk. 
gšt. Ing. David Franta, který nám zabezpečil 
autobus pro přepravu na tuto akci a velitel 
102.pzpr pplk.. Ing. Pavel Hriník, s vrchním 
praporčíkem Pavlem Bodrogim. Již při 

Limonádový Joe - 
divadelní představení

divadlo Pardubice s muzikálem Limonádový 
Joe, který napsal Jiří Brdečka kolem roku 
1940 jako cyklus povídek parodujících 
westerny. Z nich potom vznikla zcela nová 
podoba muzikálu či operety s řadou písní od 
Jana Rychlíka a Vlastimila Hály. Nakonec 
byla tato hra i zfilmována a tehdy se i američtí 
tvůrci filmů divili, jak mohl u nás takový 

westernových film vzniknout. Většina z nás 
jej i několikrát viděla. Představení bylo velice 
pěkně zinscenováno a známé melodie jsme si 
mohli znovu připomenout. Příjemně jsme se 
pobavili a odcházeli domů v dobré náladě. 
Toto divadelní představení se uskutečnilo 
díky finanční podpoře Magistrátu města 
Prostějov. 

15. listopadu uspořádal výbor KVV Prostějov 
pro své členy a příznivce návštěvu 
divadelního představení v Městském divadle 
Prostějov. Hostovalo zde Východočeské 
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 MIKULÁŠ 

Ze života regionálních klubů.

Výroční setkání 2016 v 
Liberci.

Kolegové veteráni, dne 10. 12. 2016 jsme se 
opět po roce setkali v restauraci „ U Třech 
Bříz „ na našeho tradičního Mikuláše. Bylo 
nás celkem 43 veteránů, co nás překvapilo, ne 
zrovna příjemně. Účast na této akci byla vždy 

kolem 60 lidí. Je nám záhadou a marně jsme 
pátrali a hledali příčinu malé účasti. No přes 
to všechno, jsme jedli, tancovali, bavili se a 
užívali si příjemného posezení. Hudba byla 
jako obvykle výborná a parket byl patřičně 
využit v plné míře. Společnou zábavu jsme 

ukončili ve 22.30 hod, vzájemným popřáním 
k Vánočním svátkům a úspěchům v roce 
2017. Závěrem, poděkování všem, kteří se 
podíleli na akci Mikuláš a poděkování všem, 
kteří se této akce zúčastnili.
                                                  Kol.J.Struhár

letošnímu výročnímu setkání. Do klubu 90 
tníků přibyl kolega Bohumil Vávra za 
asistence svých vrstevníků  let) a 
Vl.Galláta(91 let) - všichni v obdivuhodné 
duševní i fyzické kondici. Na klubový prapor 
přibyla medailová ocenění udělená KVV 
Holešov a obč. sdružením Červené barety 
Prostějov.
Spokojenost s činností klubu se přenesla i do 

atmosféry setkání. Mimořádného ocenění se 
dostalo  za jeho zásluhy o zřízení památníku 
vojenským parašutistům z let 1947-1952 ve 
Stráži p.Ralskem. Oceněna byla spolupráce s 
vojenskými partnery 31. plukem chemiků, 
Armádním střediskem Dukla a Krajským voj. 
velitelstvím. Motivací pro činnost klubu jsou 
rovněž aktivity ostatních KVV v ČR i SR.
                                               Kol.J.Chromec

Příjemné prostředí klubu chemiků, bohaté 
občerstvení, vysoká účast členů (82%) a 
početné zastoupení hostů dominovali 

lmopr, kde naši delegaci přivítal předseda 

KVV J. H. kol. Petr Čejka. Program VČS je 

možno hodnotit kladně, proto, že je obdobný 

jako u nás. Kladně hodnotíme i vysokou 

účast, z 91evidovaných, bylo přítomno 73 

Na pozvání výboru KVV J. Hradec se 

Výroční členské schůze dne 7. 12. 2016 

zúčastnili, kol. Chudý, Chudá, Kovář a 

Kovářová. VČS se konala v prostorách 44. 

členů. Z diskuse nás zaujal příspěvek člena 

výboru kol. Pekárny, který mimo jiné hovořil 

i o tom, že plnění úkolů a účast na akcích stojí 

na stále se opakujících jménech a tak se snažil 

apelovat na ostatní členy klubu ke zvýšení 

VČS Jindřichův Hradec 

CHRUDIM Liberce, Brna, Prahy a Prostějova. Členské 

schůze se zúčastnil starosta města Chrudim, 

Mgr. Petr Řezníček a zástupce útvaru štábní 

praporčík. Předseda KVV Jaromír Čermák ve 

svém vystoupení zhodnotil činnost klubu za 

uplynulé období. Vyzvedl pomoc města 

Chrudimi a útvaru při zabezpečení akcí ve 

městě a při pietních akci na okrese. V druhé 

části schůze byli oceněni členové klubu 

Pamětní medaili k 20. výročí vzniku KVV v 

Chrudimi. Velmi hodnotný příspěvek 

Výroční členská schůze KVV gen. 

KLEMEŠE, Chrudim se konala dne 3. 12. 

2016 na klubu 4. Brigády rychlého nasazení. 

V úvodu schůze bylo vyzvednuto 20. výročí 

vzniku klubu. Byli vzpomenuti první 

předsedové klubu, Ladislav Banašík a 

Vladislav Musílek. Na členské schůzi bylo 

přítomno 45 registrovaných členů a 16 hostů, 

zástupců jednotlivých klubů: J.Hradce, 

přednesl starosta města Mgr. Petr Řezníček, 

který vyzvedl činnost  klubu v udržování 

tradic výsadkářů a to jak dřívějších, tak 

současných. Ostatní diskusní příspěvky 

delegátů, byly zaměřeny na spolupráci při 

jednotlivých sportovních soutěžích. Jaromír 

Čermák byl znovu zvolen za předsedu KVV 

Chrudim. V závěru bylo přijato usnesení, kde 

jsou stanoveny úkoly pro činnost klubu na rok 

2017. 
                                                   Kol.O.Hájek

Členská schůze KVVV 
Praha 

mimo jiné konstatoval, že se jim daří 

omlazovat jejich členskou základnu 

přijímáním nových členů. Za náš klub se ČS 

zúčastnil předseda, kol. Stavný. Přítomné 

členy seznámil s hlavními akcemi, které náš 

KVV plánuje k 70. výročí vzniku 

výsadkových jednotek uskutečnit v r. 2017 a 

zároveň všechny pozval do Prostějova, 
popřál jim pevné zdraví a hodně zdaru do 

dalšího roku jejich činnosti. V diskuzi také 

zaznělo, že naše kluby výsadkových veteránů 

nepotřebují vstupovat do dalších nově 

vznikajících spolků a sdružení, ani s nimi 

podepisovat smlouvy o vzájemné spolupráci. 

To můžeme dělat i bez smluv, tak jak 

spolupracujeme se všemi kluby výsadkových 

veteránů ČR i na Slovensku. 
Kol. Stavný 

Dne 3.12.2016, v Konferenčním sále Domu 

AČR, se sešlo 45 členů pražského klubu, aby 

zhodnotili svou činnost v r. 2016. Zprávu 

přednesl předseda KVVV Praha, kolega 
genmjr. v.v. Ing. Pavel Gavlas, CSc. a v ní 

Dne 1. prosince 2016 se náš KVV a KVV 
Holešov, zúčastnil oslav 13. výročí vzniku 
102. pzpr. Nástupu se účastnili, mimo 
příslušníků 102. pzpr, také pozvaní hosté z 
velení AČR, bývalí velitelé 102. pzpr, mezi 
nimi i náš člen kol. Jindřich Starý jun., 
primátorka statutárního města Prostějova 
RNDr. Alena Rašková i zástupci prostějovské 
PČR, MP a  ZHS. V průběhu nástupu byly 
předneseny projevy nadřízených 102. pzpr i 

Oslavy 13 výročí 
založení 102. pzpr .

primátorky statutárního města Prostějov. V 
další části nástupu byly uděleny příslušníkům 
102. pzpr odměny za plnění úkolů v roce 2015 
– 2016, převážně v zahraničních misích. 
Udělování odměn využil i předseda KVV 
Holešov, který předal medaili Sabinov, 
Prešov, Holešov, veliteli pplk. Ing. Pavlu 
Hrinikovi a mjr. Ing. Gustavu Lakošovi. 
Zpestřením oslavného nástupu byl s 
humorem podán odchod – odjezd vrchního 
prap. 102. pzpr, prap. Pavla Bodrogiho, který 
končí ve funkci a byl povýšen na vyšší post 
učitele praporčíků, ve VAZ Vyškov. Po velmi 
dojemném proslovu k osobě vrchního prap. 
velitelem 102. pzpr. pplk. Ing. Hriníkem, 

odjel prap. Pavel Bodrogi z nástupiště 
zamaskovaným malotraktorem s přívěsem. 
Pavel usazen v křesle, vpravo od něj upevněn 
kulomet, za Pavlem řečnický pult s rákoskou 
„Igora Hnízda“. Současně byl představen 
nový vrchní praporčík, kterým je prap. Martin 
Mahr. Po ukončení nástupu byly k pietnímu 
místu 102. pzpr položeny věnce a kytice. Za 
KVV Prostějov položili kytici kol. Chudý a 
Kovář. Úplný závěr oslavy 13. výročí vzniku 
102. Pzpr, byl raut, kde mimo velitele pplk. 
Ing. Hriníka a vrchního prap. Pavla 
Bodrogiho, promluvil a pronesl přípitek náš 
Čestný člen kol. Miroslav Pišťák.
                                      Kol.František Chudý                      
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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

15. 10. 2016 zemřel po dlouhé nemoci náš 

člen KVV Prostějov, kolega,  nprap. Jaroslav 

Kropáček ve věku 74 roků. 
12.11. zemřel , dlouholetý státní reprezentant 

v parašutismu, zms. ing. Ivo Skoták. 
13.11. odešel do výsadkového nebe člen 

KVV Olomouc kolega Vladimír Dofek ve 

věku 86 let. Sloužil u 22.vb v logistických 

funkcích.

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. 72 je 30.dubna 2017

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

Z činnosti KVVV Plzeň

  Dovolte mi, abych vás informoval o činnosti 

klubu v roce 2016.
 Mimo známé, společné akce, jakou je např. 

každoroční pietní akt u hrobu generála Karla 

Palečka, jsme v únoru 2016 opět uspořádali 

klubovou střeleckou soutěž ve střelbě z 

pistole ČZ75 a Glock. Tato střelecká soutěž se 

stane pravidelnou, tradiční událostí i do 

dalších let. Beseda s kolegou Olinem 

Jurmanem k jeho knížce „Špion“, byla 

příjemným zpestřením naší schůze. Úspěšně 

nás reprezentovalo i družstvo na Memoriálu v 

Otrokovicích. Když bylo rozhodnuto, že v 

září nebude sportovní setkání výsadkových 

veteránů v Prostějově, tak jsme si ho 

zorganizovali sami a byla to vynikající akce, 

kde nechyběli sportovní disciplíny, ani 

příjemné posezení v areálu firmy kolegy 

Slávy Růžičky. Sláva nám odpoledne zpestřil 

promítáním starých, černo-bílých filmových 

dokumentů o čs. výsadkářích. Zahájení bylo 

slavnostní i s hymnou výsadkářů a ukončení 

veselé s kytarou, jídlem a pitím...V říjnu jsme 

společně celý klub, navštívili filmové 

představení „Anthropoid“. Někteří naši 

členové byli poprvé v multikině a byl to pro 

ně dvojitý zážitek. Když se hodně 

povzneseme nad historická fakta, tak to byl 

zajímavý film a zfilmovaná přestřelka v 

kryptě nám velmi sugestivně demonstrovala, 

jaká to musela být beznadějná situace. Každý 

z nás si o tom přečetl spousty knih, ale slyšet 

ten rachot kulometu a střel „ nad hlavou“ bylo 

hodně emocionální. V lednu (po předešlé 

domluvě) došlo u nás k změně předsedy 

klubu, kdy se novým předsedou stal 

kol.Ladislav Sliva. Využívám i této možnosti, 

abych poděkoval Mílovi Jeřábkovi za 

patnáctiletou skvělou práci předsedy klubu. 

Míla svým přístupem a přirozenou autoritou 

nasadil laťku vysoko a bude těžké ho 

následovat. Ale úkol musí být splněn! Proto 

bude moji pravou rukou a rádcem.
V lednu 2017 jsme aktualizovali naše webové 

stránky a v průběhu roku je chceme rozšířit o 

vzpomínky a fotky našich kolegů z doby 

služby u výsadkových jednotek. Vše můžete 

sledovat na : www.kvvplzen.wgz.cz 
Kol. Ladislav Sliva

NAŠI JUBILANTI: 
60 let - Vach Ctibor, Šnajdárek Oldřich, 65 let - Vašek Milan, Skácel Luděk, 70 let - Hendrych Jiří, Dejdar Vlastimil, 

Jozífek Jaroslav, 75 let - Lejsek František, Hynek Václav, Neradil Alois, Mansfeldová Věra, Chudoba Bedřich, Pudil 

Zdeněk, 80-let Fajman Vladimír, 85 - let Malý Josef. 

31. ledna oslaví své pětadevadesáté narozeniny radiotelegrafista skupiny 

Platinum generálporučík Jaroslav Klemeš  přejeme hodně zdraví, štěstí a 

radost ze života.                            BLAHOPŘEJEME!!!!!

V ROCE 2017 VÁM  PŘEJEME HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, 
POHODY A OSOBNÍCH ÚSPĚCHU VÁŠ VÝBOR KVV PROSTĚJOV

soutěží je na vysoké úrovni. Dále i samotná 
péče o zachování historie, prováděná 

ošetřováním památníků odboje a účast na 

pietních akcích jen podtrhuje aktivitu členů 

klubu. Zajímavým prvkem jejich činnosti je 

tzv. POKOS, což je Příprava obyvatelstva k 

obraně státu prováděná na školách, 

organizacích a veřejnosti. Toto je ojedinělým 

projevem, který není tak častý v našich 

klubech. Na výročním jednání bylo přítomno 

50 členů klubu a řada významných hostů, z 

nich je možno jmenovat starostu města, 

Kolegové z Holešova na svém výročním 

jednání 9.12. 2016 hodnotili výsledky své 

práce. Bylo co hodnotit. Stěžejní akcí 

končícího roku, bylo srpnové setkání 

příslušníků útvaru, které bylo vysoce kladně 

hodnoceno jak hosty, tak i samotnými 

účastníky. Rovněž i organizace střeleckých 

zástupce velitele Vyšší policejní školy, velení 

102 pzpr.  v čele s pplk. Ing. Hrinikem a 

bývalým NŠ plk. Ing. Jiřím Dufkem. Pro 

příští rok si klub stanovil obdobný plán práce 

se zaměřením na zapojení se co nejširší 

členské základny v akcích jako je například 

Sportovní soutěž pro celou rodinu. 

Předpoklady pro splnění všech úkolů plánu 

jsou dány úzkou spolupráci a podporou 

občanskoprávních organizací kraje, města, 

policejní školy a řady dalších.
Kol. Fr. Lejsek   

Výroční zasedání v 
Holešově.

pozdravil jednání jménem prostějovských 

členů KVV, pozval jindřichohradecké členy 

na naše akce konané v r. 2017, v závěru popřál 

k nadcházejícím vánočním svátkům a do roku 

2017 „Pevného výsadkového zdraví“. 

aktivity, pomoci výboru při zabezpečení akcí 

i zvýšení účasti na pořádaných akcích a to 

platí v některých případech i pro náš klub. Za 

náš klub vystoupil v diskuzi kol. Chudý. Ve 

svém příspěvku poděkoval za pozvání, 

Pozitivně hodnotíme občerstvení, které je pro 

jindřichohradecký klub již několik let 

samozřejmostí. Tuto součást výročního 

jednání zabezpečují především ženy – členky 

klubu.                            kol. František Chudý 
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