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Pozor  změna.
Vážené kolegyně a kolegové, jistě jste si všimli, že se v tomto roce nekoná výroční zasedání . Toto se uskuteční 17.3.2018 v Národním 

domě. Bližší informace budou zveřejněny v dalším čísle Zpravodaje a přes ,,desítkáře''. Členské příspěvky pro rok 2018 můžete 
zasílat na účet klub č. 188989286/0300 převodem, nebo přímo kol. Struhárovi a Hájkovi. 

Nejzazší termín pro zaplacení bude na výročním zasedání. 

Prostějově, zdárný a pohodový průběh 
soutěží i mimosoutěžních akcí. S velkým 
ohlasem se setkala výzva náměstka hejtmana 
Olomouckého kraje Mgr. Františka Jury k 
účastníkům soutěží: „ Není důležité se 
zúčastnit, ale důležité je vyhrát.“ Memoriálu 
se zúčastnilo celkem 20 tříčlenných družstev 
se svými doprovody z Klubů výsadkových 
veteránů Banská Bystrica, Bratislava, Brno, 
Chrudim, Holešov, Jindřichův Hradec, 
Liberec, Olomouc, Písek, Plzeň, Praha, 
Prešov, Trenčín a Prostějov. Soutěžilo se v 5 
disciplínách, jejichž volba zohledňovala 
potřebné vlastnosti výsadkáře i věk 
soutěžících, a to ve střelbě ze vzduchovky, v 
hodu granátem na cíl, ve střelbě z luku, v hodu 
šipkami, ve veslování na trenažéru. Jako 
bonus obdrželo každé družstvo 1 tandemový 
seskok z výšky 4 000 m včetně videozáznamu 
seskoku. V samotné soutěži se na 1. místě 
umístilo družstvo KVV Prostějov IV. ve 
složení: kol.Jaroslav Kovář, kol. Stanislav 
Lánský a kol. Jaromír Spáčil, kteří získali oba 
putovní poháry. Na 2. místě se umístilo 
družstvo KVV Prostějov II. ve složení: kol. 
Ing. Jindřich Starý junior, kol. Ing. Jozef 

Struhár a kol. František Melichárek a na 3. 
místě družstvo KVV Banská Bystrica ve 
složení Eva Dolníková, Jozef Dolník a Ing. 
Vladimír Kavický. V soutěži jednotlivců 
musíme zmínit i absolutního vítěze. Toto 
umístění si překvapivě, ale naprosto 
zaslouženě odnesl kol. Jaroslav Kovář (69 
let) z KVV Prostějov IV. Zvláštní zajímavostí 
sportovního klání byla účast nejstaršího 
družstva (234 let) z KVV Prostějov, kde 
soutěžili: nejstarší účastník kol. Miroslav 
Řepka (83) - mimochodem vítěz disciplíny 
hod granátem na cíl, kol. Ing. Jindřich Starý 
sen. (80) a kol. Jaroslav Ondrejčák (71). 
Podrobné výsledky memoriálu najdete na 
webových stránkách kvvprostejov.wgz.cz. 
Na  s t e jných  s t r ánkách  v  rub r i ce  
„Fotogalerie“ můžete zhlédnout fotografie 
kol. Jaroslava Kováře z této zdařilé akce. 
Současně kol. Jaroslav Aresta připravil z 
memoriálu videozáznam v rozsahu 50 minut, 
který je ke zhlédnutí ve fotogalerii  
https://www.youtube.com/watch?v=AX9PR
VpYb08. V průběhu 3 dnů ožívaly 
vzpomínky kamarádů výsadkářů na společně 
prožitá léta. Společné večery byly zpestřeny 

Ve dnech 20.-22.9.2017 se konal v areálu 
České parašutistické asociace na letišti v 
Prostějově XIII. ročník Memoriálu 
zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla 
Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa 
Černoty, IX. ročník Memoriálu vynálezce 
padáku Štefana Baniče. Tato soutěž, jak to 
zdůraznil při jeho zahájení prezident KVV 
ČR a předseda KVV Prostějov plk. v. v. Ing. 
František Stavný, byla organizátory 
považována za nedílnou součást oslav 
70.výročí vzniku výsadkových jednotek v 
České a Slovenské republice. V rámci 
zahájení popřáli náměstek primátorky Ing. 
Zdeněk Fišer, ředitel České parašutistické 
asociace Mgr. Martin Dlouhý, i jeden ze 
zakladatelů soutěží výsadkových veteránů v 
Prostějově Miloš Sklenka příjemný pobyt v 

V Prostějově opět 
soutěžili výsadkoví 
veteráni České a 
Slovenské republiky 
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slaňování z vrtulníku, ukázky moderní 
bojové techniky, zbraní i dalšího vojenského 
materiálu. Velkým zážitkem pro 26 osob ze 
Svazu zdravotně postižených – místní 
organizace Ptení - byl zájezd na memoriál, 
který ve spolupráci s organizačním výborem 
zajistil náš člen KVV, zároveň člen výboru 
místní organizace STP Ptení, kol. Jaroslav 
Moravec. Mimo zhlédnutých ukázek ti 
nejsmělejší absolvovali za velkého nadšení i 
vyhlídkový let nad Prostějovem a okolím. 
Děkujeme všem členům početného 
organizačního týmu KVV Prostějov pod 
vedením kol. Františka Chudého za perfektní 
přípravu a organizaci, soutěžícím za 
příkladnou reprezentaci svých klubů 
výsadkových veteránů. Zvláštní poděkování 
patří řediteli ČPA Mgr. Martinu Dlouhému a 
jeho zástupci Bc. Miloši Sklenkovi, veliteli 
601. skss, plk. gšt. Ing. Davidu Frantovi, 
M.S., veliteli 102. pzpr, pplk. Ing. Pavlu 
Hriníkovi i veliteli POŠ, pplk. MUDr. 
Vladimíru Uherkovi, za organizační i 
materiální pomoc. Důležité je poděkovat 
všem našim sponzorům, zejména Krajskému 
úřadu Olomouckého kraje, zastoupeném 
hejtmanem Ladislavem Oklešťkem a 
náměstkem hejtmana Mgr. Františkem Jurou 
i Statutárnímu městu Prostějov, zastoupeném 
náměstky primátorky Ing. Zdeňkem Fišerem 
a Bc. Pavlem Smetanou i exprimátorem kol. 
Mirkem Pišťákem, za finanční podporu akce, 
bez které by se nemohlo provést 40 
tandemových seskoků s kamerou a 8 
vyhlídkových letů za plného obsazení 
letounu L-410 i ostatních finančně náročných 
částí sportovního klání. Výbor KVV 

promítnutím filmu „Anthropoid“ režiséra 
Seana Ellise, který měl celosvětovou 
premiéru na Karlovarském festivalu v roce 
2016, nebo hudební produkcí r.Weissera z 
Hanušovic. Nedílnou součástí memoriálu 
bylo uctění památky padlým vojákům 601. 
skss i 102.pzpr položením věnců vedoucími 
představiteli KVV v ČR a SR. Půlroční 
příprava organizace soutěže Klubem 
výsadkových veteránů v Prostějově v úzké 
součinnosti s Českou parašutistickou 
asociací, velením 601.sk.ss a 102.pzpr 
přinesla své ovoce. O tom svědčí i některé 
ohlasy např. předsedy KVV Plzeň kol. JUDr. 
Ladislava Slivy: „Rád bych jménem svým i 
celé skupiny KVV Plzeň ještě jednou 
poděkoval za skvěle organizovaný Memoriál. 
Odjížděli jsme plni dojmů a velice spokojeni 
ze setkání s kolegy z ČR a SR. Dovedu si 
představit finanční a organizační náročnost 
celé akce. O to víc si vážíme bezchybného 
průběhu. Za sebe bych rád poděkoval za 
tandemový seskok, který jste mi darovali.“ 
Obdobně se vyjádřil i kol. Mgr. Oldřich Luger 
z KVV Praha západ, který napsal: „Vážení 
kolegové, dovolte mi, abych především ještě 
jednou poděkoval za dárek (tandemový 
seskok), který jsem od KVV Prostějov 
obdržel. Velmi si toho cením. Chtěl bych však 
také vyjádřit obdiv všem, kteří se podíleli na 
přípravě a realizaci celé akce. Pomyslně 
smekám klobouk, neboť jsem si vědom 
organizační náročnosti. Ještě jednou díky a 
zdravím všechny kolegy v Prostějově.“ Na 
přípravě a samotném průběhu se zúčastnilo 
171 osob včetně hostí. Zajímavostí byly 
ukázky vojenských výsadkářů 601.sk.ss ze 

Prostějov rozhodl ocenit u příležitosti 
organizace memoriálu a oslav 70.výročí 
vzniku výsadkových jednotek, členy výboru 
KVV Prostějov, nejaktivnější představitele 
KVV v ČR a SR, naše významné sponzory 
dárkem – tandemovým seskokem ze 4 000 m 
včetně videozáznamu. Jsme přesvědčení, že 
si to navýsost zasloužili. Děkujeme za účast 
hostům, prezidentu prezidia KVV SR plk. v. 
v. Ing. Jozefu Tučekovi, bývalým velitelům 
VÚ 8280,kol. plk. v.v. Ing. Jiřímu Hudskému, 
kol. plk. gšt. Ing. Luďku Skácelovi, kol. 
plk.gšt. v z. Ing. Josefu Trojanovi, 
expředsedům KVV Prostějov, kol. Miroslavu 
Řepkovi, kol. Ing.Jindřichu Starému sen. i 
kol. Ing.Jindřichu Čtverákovi. Poděkování 
patří i zúčastněným předsedům KVV SR, Ing. 
Miroslavu Pivoluskovi, Ing.Vladimíru 
Kavickému a MUDr. IvanuHulínovi, 
předsedům KVV z ČR, kol. JUDr. Ladislavu 
Slivovi, kol. Ing. Pavlu Valentovi, kol. Ing. 
Jaromíru Čermákovi, kol. Dušanu Hricovi, 
kol. Josefu Krausemu, kol. Jaromíru 
Forštovi. Byli jsme velice rádi za přítomnost 
všech členů z klubů ze SR i ČR. Během tří 
dnů se ukázalo, že patříme stále k sobě a 
utvrdila se naše soudržnost, kamarádství a 
přátelství. Letošní memoriál byl za účasti 
náměstka primátorky Ing. Fišera, M. Pišťáka, 
PaedDr. Jaroslava Šlambora, dále vedení 
KVV Prostějov a KVV ČR a SR i vedení ASD 
symbolicky zakončen položením kytice 
květů k památníku sportovců ASD Prostějov, 
kteří tragicky zahynuli v roce 1972 v 
Bulharsku. 

Kol. Jaroslav  Ondrejčák

kolegyň a kolegů z našeho klubu. Mimo nás 
jsme poskytli přepravu i klubům z Holešova, 
Chrudimi a Olomouce. Šedivé nádvoří 
žilinského 5.PŠU se zabarvilo uniformami, 
prapory a červenými barety. To nastupovali 
veteráni výsadkových vojsk z České a 
Slovenské republiky v počtu 235 účastníků. 
Vážnost tomuto setkání dodala přítomnost 

takových osobnostíjako byli zástupce NGŠ 
ASR genmjr. Ing. Miroslav Kocián, primátor 
města Žiliny a z čestných hostů náš kolega 
Miroslav Pišťák. Následovaly projevy a 
zdravice hostů a předání vyznamenání MO 
SR řadě přítomných. Z našeho klubu byl 
tímto oceněním dekorován kol. Miroslav 
Řepka a kol. Miroslav Pišťák. Po slavnostní 

Veteráni nezapomínají 
Řada významných akcí k 70. výročí založení 
výsadkových vojsk pokračovala akcemi na 
Slovensku. Pět roků uplynulo jako voda a 
kolegové ze Slovenska nás pozvali na Setkání 
Žilina 2017. S pomocí 601. skss se podařilo 
uspořádat zájezd, kterého se zúčastnilo 39 
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Prachařová. Na slavnostním nástupu 
veteránů stáli vedle sebe výsadkáři všech 
generací z České a Slovenské republiky, 
zástupci KVV Prostějova, Chrudimi, 
Jindřichova Hradce, Liberce, Prahy, Plzně, 
Olomouce, Tábora, Luštěnic a dalších, hrdi 
na svou příslušnost k červenému baretu. „Je 
zřejmé, že naše vnitřní příslušnost k 
výsadkářům přetrvává po celá léta a že jsme 
na ni patřičně hrdi,“ uvedl na adresu 
příslušníků klubů výsadkových veteránů 
jeden z účastníků oslav a pokračoval: „Proč 
tomu tak je a čím to, že pouto mezi výsadkáři 
je tak pevné? Jsme zvyklí držet při sobě, v 
dobrém i zlém. Tvrdý výcvik, pro mnohé i 
bojové nasazení, vedly ke vzniku trvalých 
přátelství. V nebezpečných situacích se 
výsadkáři musí spoléhat pouze jeden na 
druhého a bez ohledu na hodnost společně 
snášet všechna rizika i útrapy.“ Jako velmi 
šťastné a užitečné se jevilo spojení oslav Dne 
výsadkových jednotek s leteckým dnem. Pro 
rodiny s dětmi bylo připraveno velké 
množství atrakcí a doprovodného programu. 
Do vzduchu vzlétly repliky letounů z první 
světové války a řada dalších letadel i 
jejichobřích modelů. Pro nás bylo vrcholem 
vystoupení leteckého akrobata Martina 
Šonky – mistra světa ve freestyle akrobacii, 

který na stroji Extra 300SR předvedl úžasnou 
a velmi náročnou sestavu. V závěru chceme 
ocenit velení 43.vpr., členy Klubu 
chrudimských výsadkářů, členy klubu 
výsadkových veteránů i členy aeroklubu 
Chrudim, kteří se podíleli na organizaci 
tohoto setkání a krásně prožitého dne. Byl to 
jeden z nejhezčích střípků v mozaice akcí k 
70.výročí vzniku výsadkových jednotek. 
Patří Vám velké poděkování. Náš kolega 
Jaroslav Aresta  z  průběhu tohoto 
významného dne pro Vás připravil 30 
minutový videozáznam na níže uvedeném 
odkazu. https://youtu.be/g9d-wL4k2D4.
Kol. Jaroslav Ondrejčák
P.S. „Setkání k tomuto výročí se zúčastnilo 14 
klubů výsadkových veteránů z České a 
Slovenské republiky. Registrovaných 
účastníků z řad bývalých či současných 
vojenských výsadkářů a dalších příznivců 
sportovních parašutistů bylo 560. Klub 
výsadkových veteránů generála Klemeše 
Chrudim tímto vyjadřuje poděkování a 
uznání velení 43. výsadkového praporu za 
materiální zabezpečení a organizaci akce, 
jmenovitě pak panu plk. v záloze Zdeňku 
Kolářovi a paní Evě Šíbové“,  uvedl za KVV 
gen. Klemeše,  chrudimák  Josef  Čáslavka.                                                                                    

Po 5 letech opět v 
Chrudimi 

Město Chrudim se opět stalo městem setkání 
výsadkových veteránů všech generací, jejich 
rodinných příslušníků a jejich příznivců a 
obdivovatelů. Toto setkání bylo zvýrazněno 
tím, že bylo součástí oslav Dne výsadkových 
jednotek konaného dne 26.8.2017 u 
příležitosti 70. výročí vzniku výsadkových 
jednotek a 30. výročí znovuzaložení 
71.resp.43.výsadkového praporu. Musíme 
konstatovat, že stejně jako před 5 lety nás 
Chrudim opět nezklamala. Spolu s několika 
stovkami pozvaných příslušníků klubů 
výsadkových veteránů a výsadkářů v aktivní 
službě se oslav na chrudimském vojenském 
letišti zúčastnila celá řada příznivců 
výsadkářů, kteří zhlédli výzbroj, výstroj i 
techniku výsadkových jednotek, ukázky 
výcviku, seskoky na historických i 
současných typech padáků. Náš prostějovský 
KVV zastupovali kolegové Jaroslav 
Ondrejčák, Otakar Hájek, Jozef Struhár, 
Jaroslav Kovář, Michal Mucha, František 
Melichárek, Pavel Kopecký, Jaroslav Aresta, 
Iveta Skrbková, Jaroslava Troanská a Věra 

ZÁKUPY 9.9.2017
Letošní rok oslav 70-ti let výsadkového 
vojska byl ne náhodou završen setkáním v 
místě zrodu první poválečné výsadkové 
jednotky čs.armády - Pěšího praporu 71 
čs.parašutistů - v Zákupech. Vhodně zvolená 
režie programu připomněla nejen nám 
veteránům, ale i početné občanské veřejnosti 
ze Zákup a okolí, počátky a další působnost 
výsadkových jednotek v Československé i 
České armádě. V nastoupeném šiku veteránů 
byly zastoupeny všechny generace oněch 70 

ti let. I dnes ještě čilých 90ti letých 
příslušníků z let 1947 až po ty soudobé, 
symbolicky prezentované příslušníky 43.vpr 
z Chrudimi. Přítomnost ministryně práce a 
sociálních věcí Mgr. M. Marksové a dalších 
hostí, čestná jednotka vojáků provázející 
vlajky ČR a SR, hymny obou zemí, předání 
Pamětn ích  odznaků  k  70 .  výroč í  
výsadkových jednotek zástupcům měst 
Zákupy a Stráž p.Ralskem a také přítomným 
bývalým příslušníkům PP-71 a seskok 
výsadkářů byly nedílnou součástí programu. 
Vyhlášení historického rozkazu č.1/1947 

tehdejšího velitele plk.Karla Palečka - jehož 
důstojný přednes provedl kol.J.Starý senior - 
patřilo k vrcholům programu. Jeho odkaz se 
stal základní normou pro výchovu a výcvik 
vojáka odbornosti výsadkář a má svou 
aktuálnost dodnes. Součástí setkání byly i 
pietní akty u výsadkových památníků v 
Zákupech a Stráži p.Ralskem, včetně 
prohlídky pamětních síní v obou městech 
věnujících se působnosti výsadkářů v těchto 
regionech.
Vzpomínkové akce v Prostějově,Chrudimi a 
nyní v Zákupech ukázaly, že oněch 70 let nás 

spánek tisíce příslušníků Československého 
1. as a Rudé armády. Čest jejich památce. Jak 
konstatovali kolegové Jaroslav Chromek z 
KVV Liberec, Jaroslav Moravec i Miroslav 
Řepka právě návštěva vojenského hřbitova 
na Háji a celý pietní akt zanechal v jejich 
vědomí i srdcích hluboký prožitek. Účastník 
pravidelných výstupů na Slemä kolega 
Miroslav Řepka přiznal, že je na tomto 
pietním místě poprvé a hluboký dojem v něm 
zanechala péče o místo posledního 
odpočinku příslušníků 2.čs.pb, kteří tragicky 
zahynuli na Slemä. Ve večerních hodinách 
pro nás kamarádi připravili společenské 
posezení v obci Straňavy, kde při vystoupení 
folklorní hudby, zpěvu a vystoupení sólistů, 
při kvalitním gulášku a opečené slanince 
probíhaly živé besedy a vzpomínky ,,starých 
zbrojnošů". Při této příležitosti byl rovněž 
zkonzumován dar od kol. Miroslava Pišťáka s 
ohodnocením vysoké kvality. Poslední den 
pro účastníky setkání byly připraveny velice 

hodnotné přednášky o historii klubu k podílu 
Slovenské povstalecké a Československé 
armády při bojích proti fašismu a Slovenském 
národním povstání. Obsah těchto informací, z 
nichž některé nebyly doposud veřejně 
publikovány, které přednášel plk. v.v.Drotár, 
byl velice kladně hodnocen jak odbornou 
veřejností tak i naprostými laiky. S velkým 
zájmem byl zhlédnut i videozáznam z historie 
klubu. Poděkování za organizační zajištění, 
stravování, ubytování a péči patří kolegům z 
KVV Žilina. Především kolegům Tučekovi, 
Glatterovi, Hanákovi a řadě dalších. Jen ten, 
kdo podobné akce organizuje, je schopen 
odpovědně posoudit potřebné úsilí a pracovní 
nasazení. Velice děkujeme kamarádi! 
Poděkování patří statutárnímu městu 
Prostějov za pomoc při zajištění této zdařilé 
akce.  

Kol. František  Lejsek
a Jaroslav Ondrejčák.

přehlídce a odnesení zástav jsme si prohlédli 
Síň Slávy 5.PŠU Příslušníci 5.pl SU připravili 
pro přítomné ukázky ze své činnosti a 
materiálního zabezpečení. Je patrné, že se 
kolegové na Slovensku nemají za co stydět. 
Po ukázkách se účastníci přesunuli k 
pomníku gen. Gabčíka, kde zástupci našeho 
klubu kol. Stavný, Starý a Chudý položili 
kytici květů k uctění památky jeho 
hrdinského činu. Po prohlídce Budatínského 
hradu nás v odpoledních hodinách kolegové z 
žilinského klubu provezli krajem Váhu, 
hradu Strečno, kolem Liptovské Mary až k 
panoramatu Vysokých Tater do prostoru bojů 
o Liptovský Mikuláš, kde nás přivítal 
poslední žijící příslušník 2.pb genmjr. Ján 
Iľanovský. S pocitem hluboké úcty a s pietní 
vzpomínkou položili zástupci našeho klubu v 
čele s kol. Stavným kytici květů na památník 
hrdinů padlých při osvobozování naší vlasti a 
okolí Liptovského Mikuláše. V prostorách 
památníku jsou pochováni a spí zde svůj 
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opravňuje k hrdosti. Slova výsadkové hymny 
-paradesantní jednotky meče armády hrot - 
měly,mají a budou mít trvalou platnost. 

KVVV plk.F.Mansfelda v Liberci děkuje 
všem, kteří jste naše pozvání do Zákup přijali 
a svojí účastí tak přispěli k důstojnému 

průběhu akce.
kol.J.Chromek předseda KVVV Liberec.

Po stopách zakladatelů 
výsadkového vojska – 
70 let poté

PS Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav pořádal 
30. 9. 2017 pochodu příležitosti 70. výročí 
z a l o ž e n í  v ý s a d k o v é h o  v o j s k a  v  
Československu. Určeny byly čtyři trasy, dvě 
pěší a dvě cyklotrasy. Tři členové KVV 
Prostějov kol. Jindřich Starý jnr., Jozef 
Struhár a Jaroslav Kovář se zúčastnily delší 
cyklotrasy na 51 km. Start byl v Zákupech a 

trasa pokračovala po místech, jež po druhé 
světové válce sehrála důležitou roli ve 
výcviku výsadkářů. Za pěkného podzimního 
počasí jsme si užívali krásné krajiny a v 
pohodě dojeli do cíle na Borečku. Škoda, že 
se této pěkné akce zúčastnilo jen 41 
účastníků.   

Kol. Jaroslav Kovář

Setkání u Pepka 
Dejdara

Ať dělám, co dělám, ani ve svém vysoce 
pokročilém věku se mi nepodařilo zjistit, jaká 
síla, jaká moc či magnetismus způsobuje, že 
se staří výsadkoví veteráni už víc než půl 
století pořád scházejí na různých setkáních. 
Prostějov, Chrudim, Staré Splavy, Holešov... 
Každé to setkání má své kouzlo, přitažlivost a 
neopakovatelnost. Jmenovali jsme sice jen 
čtyři hlavní, ale je jich mnohem víc, menší 
sice rozsahem, ale stejně hodnotná. Dávají 
veteránům možnost vidět se s kamarády, 
popovídat si, zavzpomínat a při tom vlastně i 
trochu omládnout. Jedno takové setkání 
známé jako u Pepka Dejdara se pravidelně 
koná v Budislavi nedaleko Litomyšle. Kdo že 

je ten Dejdar? Proč Budislav? Jak to vzniklo? 
Hned to objasním. Kolega  Josef Dejdar 
sloužil u výsadkového vojska v Prešově, do 
civilu odešel jako četař, ale tím jeho 
výsadkářská činnost neskončila. Řadu let 
působil jako instruktor v Karlových Varech u 
Jana Hoťka, kde vycvičil řadu branců a 
sportovních parašutistů. Dvakrát se stal 
přeborníkem Západočeského kraje. Tradice 
setkání u Pepka Dejdara se zrodila v roce 
1997, při velkém tradičním setkání v 
Chrudimi. Za družné debaty důstojníků 
Mansfelda, Pelce a Husníka padl návrh 
zastavit se na pár minut u kolegy Dejdara v 
Budislavi. Samotná Budislav je položena v 
údolí plném zeleně a rekreačních chalup. 
Hosté, kteří tehdy přijeli z Chrudimi řekli, že 
tohle je ideální místo pro setkávání starých 
veteránů. Připočítáme-li  k tomu prostornou 
haciendu s možností pobytu pro více lidi, 
možností noclehu a garážování, není se čemu 

divit .  Od báječného nápadu uběhl 
samozřejmě ještě nějaký ten rok, přijížděly 
nové a další návštěvy, které se k nápadu 
připojily, něco se vylepšilo, něco přistavělo a 
v roce 2003 tu proběhlo první setkání 
kamarádů veteránů s takovým úspěchem, že 
se každoročně na přelomu července a srpna 
opakuje. Pravidelnými hosty tu byli kol. 
Mansfeld, Hotěk, Lukášek a mnozí jiní, kteří 
již přijet nemohou. Stále přijíždějí kol. z 
Prostějova, Liberce, Chrudimi a celé řady 
dalších klubů. Stále je co vyprávět, stále se 
bojuje, jí a zase bojuje u nekonečného jídla a 
nápojů. Za péči, pohostinnost a prostředí, 
které pro tato setkání vytváří ve své vlastní 
režii kol. Dejdar, lze jen poděkovat. 
Doufejme, že se tu každý rok zase sejdeme a 
nebudeme muset stát minutu ticha za 
některého z nás, starých výsadkových 
veteránů, končí svůj článek Miloš Hledík.                                                                                                                                                      
Přepsal Franta Lejsek

IDET 2017
V pátek jsem se vrátil z třídenního maratónu 
na IDETU 2017. Rozhodl jsem se podělit se s 
Vámi o zážitky, informace, postřehy a pocity. 
Veletrh byl letos myslím si hojně zastoupen 
mnoha firmami a společnostmi a rozhodně 
bylo na co koukat. O tom se přesvědčili tisíce 
a tisíce návštěvníků. Velmi dobře se 
prezentovaly  na  ve le t rhu  i  k luby 
výsadkových veteránů ČR a SR. Náš stánek 
navštívili za ty tři dny opravdu stovky lidí. 
Nebudu daleko od pravdy když řeknu, že 
odhadem to vidím tak na 1500 návštěvníků. 
Navštívili nás žáci a studenti vojenských 
škol, příslušníci útvarů, ale i vysloužilí vojáci 
a bývalí veteráni, kteří jen nostalgicky 
vzpomínali. Na náš stánek zavítaly i 
významné persony. Vzpomenu jen gen. 
Františka Štěpánka, plk. Eduarda Stehlíka a 
spoustu dalších. Mnozí z návštěvníků ani 

nevěděli, že nějaké kluby existují a v tom ta 
prezentace byla rozhodně přínosem. Výstavu 
si podrobně tito lidé prohlíželi. Panely byly 
zapůjčeny z VHÚ a byla to v podstatě 
výstava, která byla nedávno v Chrudimi. 
Předměty do vitrín zapůjčil z osobní sbírky 
Jarda Foršt. Já jsem přivezl televizi a pouštěli 
jsme ve smyčce historické filmy o 
výsadkářích, stejně tak i novodobé z krátké 
minulosti např. o 601. skss. Návštěvníci se 
mohli podívat i na některé pamětní odznaky a 
ocenění, která jsme v minulosti vydali nebo 
kterými kluby výsadkových veteránů oceňují 

své členy. Každopádně mám velice dobrý 
pocit z reakcí lidí a celkové atmosféry. 
Myslím si, že prezentace Klubů byla důstojná 
a plodná. Opravdu velké poděkování v tomto 
patří Jardovi Forštovi, který vše vyběhal a 
zařídil a samozřejmě členům brněnského 
klubu, kteří se tam ty tři dny střídali. Co mě 
však nejvíce zamrzelo, byla neúčast našeho 
klubu. Přijeli členové z Jindřichova Hradce, 
Bratislavy, Chrudimi, Olomouce, Trenčína, 
ale z Prostějova nikdo. Až na tento fakt 
hodnotím tuto akci hodně pozitivně. Kolega 
Michal Mucha

Na hrdiny se 
nezapomíná 
Tak jako každý rok vzpomínali členové klubu 

a širší veřejnost 75. výročí hrdinského činu 

výsadkářů při likvidaci vraha českého národa 

Reinharda Heydricha. Péčí klubu a za 

vstřícné pomoci 601. skss byl uskutečněn v 

neděli 18.6. zájezd na památná místa v 

Resslově a Technické ulici v Praze. Zájezdu 

se zúčastnilo celkem 43 osob a to nejen z 



Účast na střelecké 
soutěži „O pohár 
primátorky města 
Prostějova“ 

Prostějov, z.s. reprezentovala dvě družstva ve 

složení: kol. František Chudý, Marie 

Řehořová, Milan Vašek, Jaroslav Kovář, 

Jaroslav Ondrejčák a Miroslav Řepka. 

Soutěže se účastnilo 107 jednotlivců – mužů a 

žen, z tohoto počtu 37 tříčlenných družstev,ve 

kterých jsme ve velmi náročné konkurenci 

profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých 

klubů - obsadili 10. a 14. místo. V 

jednotlivcích nejlépe uspěl kol. František 

Chudý, který v mužích obsadil 4. místo, kol. 

Jaroslav Ondrejčák 19. místo, v ženách pak 

Marie Řehořová 4. místo. Nejstarším 

střelcem byl kol. Miroslav Řepka, který ve 

svých třiaosmdesáti letech dokázal, že ještě 

zdaleka nepatří k nejhorším a svým 

umístěním dobře reprezentoval náš KVV. 

Děkujeme Magistrátu Statutárního města 

Prostějov za pozvání, bezchybnou a 

vynikající organizaci i logistické zabezpečení 

střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu a 

celému řídícímu týmu v čele s exprimátorem 

Miroslavem Pišťákem.

Kol. Jar. Kovář 
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Na den 23. 6. 2017 jsme od Magistrátu města 

Prostějov přijali pozvání na střeleckou soutěž 

ze služebních pistolí Glock MP Prostějov, „O 

pohár primátorky města Prostějova“. KVV 

5. ročník pochodu „Po 
stopách 22. výsadkové 
brigády“

běžet i 12 běžců. Zvítězil Marek Dobiáš, 

který tak vyhrál vzduchovou pistoli. Cenu do 

této soutěže věnoval jeden z partnerů 

pochodu. Velice těsně za ním doběhl šéf 

Ředitelství speciálních sil brig. gen. Karel 

Řehka. U pochodníků sklidil obrovský obdiv 

a úctu. Nejen za sportovní výkon, ale i za svůj 

lidský přístup. 5. ročníku pochodu, který nesl 

název po pátém veliteli, jenž velel tomuto 

útvaru s působností v Prostějově pplk. 

Františku Stavném, se letos zúčastnila i 

početná polská výprava bývalých výsadkářů 

a rovněž členů jednoho z klubů výsadkových 

veteránů Polska. 26 těchto příslušníků 

zamířilo do Česka, aby poznalo jak kraj a 

přírodu, tak i zdejší lidi. A musíme říci, že 

byla vytvořena velice skvělá přátelská a 

pohodová atmosféra a navázala se opravdu 

nová přátelství. Veliký dík patří člověku, 

který dal dohromady tuto partu lidí a to Jacku 

Dziedzielovi. Letošního ročníku se 

zúčastnilo i 9 velitelů, kteří veleli VÚ 8280 

Prostějov a vdova po prvním veliteli plk. 

Františku Mansfeldovi Věra Mansfeldová. 

Současný velitel plk. gšt. David Franta je v té 

hierarchii velitelů v pořadí čtrnáctý. Takže 

máme před sebou ještě hodně ročníků. Velké 

poděkování patří všem našim partnerům a 

sponzorům, bez jejichž pomoci a finančního 

přispění by neměl pochod takovou úroveň, 

jakou měl. Především Statutárnímu městu 

Prostějov, které na zahajovacím nástupu 

reprezentoval bývalý primátor města 

Miroslav Pišťák. Letos pořadatelé pochodu - 

spolek Červené barety - ocenili takovým 

malým benefitem účastníky a organizátory 5. 

ročníku, a to odznakem „Za věrnost“. Jak řekl 

předseda spolku Jindřich Starý jr.: „Vážíme si 

těch, kteří si udělali za těch pět let pětkrát čas 

a svojí přítomností podpořili náš projekt. 

Tento odznak se nedá koupit. Musí si ho 

člověk na akci buď odpracovat nebo 

odpochodovat.“ V této souvislosti patří i 

velký dík členům klubu výsadkových 

veteránů Prostějov, kteří pravidelně každý 

rok pomáhají při samotné organizaci 

pochodu. Někteří již popáté.

Kol.Michal Mucha

Poslední sobota v červnu je již tradičně 

věnována bývalým, ale i současným 

výsadkářům a všem příznivcům, kteří chtějí 

vzdát hold všem příslušníkům VÚ 8280, jež 

za dobu své služby prošli náročnou službou u 

tohoto elitního útvaru. Právě v tuto sobotu se 

sešli na UVZ Hamry pochodníci, kteří se 

přihlásili na pochod „Po stopách 22. 

výsadkové brigády“. I letos přišlo na 700 

těchto příznivců, aby na trasách 33 km a 10 

km změřili svoje síly. Tento rok opět v 

náročném terénu a opět v náročném 

slunečném počasí. Více jak 30°C vedra 

vyzkoušela fyzickou kondici jak nejmladšího 

účastníka, který měl 7 měsíců, tak nejstaršího 

83 letého plk. v.v. Miroslava Řepku, bývalého 

příslušníka 22. výsadkové brigády a taktéž i 

bývalého prezidenta klubu výsadkových 

veteránů ČR. Letos se rozhodlo nejdelší trať 

řady českých a slovenských klubů. Z 

veřejných činitelů byli mimo jiné přítomni 

předseda vlády Sobotka, Bělobrádek, 

Stropnický, NGŠ AČR gen. Bečvář, brig. 

gen. Řehka a štáb.prap. Sekanina. Určitým 

našeho klubu, ale i z klubů Holešov, Zlín, 

Olomouc, Brno. Památku padlých výsadkářů 

jsme uctili položením květů, což provedli 

kolegové Stavný, Starý a Chudý. Samotného 

pietního aktu se dále zúčastnili zástupci celé 

nedostatkem je ta skutečnost, že ne vždy 

uctění památky hrdinů je plně pochopeno i 

širší veřejností. Památky hrdinů si národ musí 

vážit!                                   

Kol.Fr. Lejsek

Střelecký trojboj – IX. 
Ročník Dobrotice u 
Holešova

3 nástřel + 5 ran, vleže bez opory - z pistole 

CZ vz.82, na 25 metrů, 3 nástřely + 5 ran - z 

malorážky CZ 452 ZKM, na 50 metrů, 3 

nástřely + 5 ran, vleže s oporou. V soutěži 

družstev - soutěžilo jich 20, 1. a 3. místo 

obsadila družstva z KVV Topolčany. Mezi ně 

se pak vklínilo naše družstvo, Prostějov I., a v 

sestavě:  Chudý František, Řehořová Marie, 

Vašek Milan, obsadilo 2. místo. Družstvo 

Prostějov II. v sestavě: Kovář Jaroslav, 

Mucha Michal, Lorenc Ivo, skončilo na 5.- 6. 

místě. V jednotlivých disciplínách bylo 

dosaženo těchto výsledků: Střelba ze 

samopalu - 1.místo – Řehořová Marie - KVV 

Prostějov 1.- 2.místo - Miháliková Viera– 

KVV Topolčany  - 3.místo - Mládenek 

Vladimír - KVV Trenčíntole - 1.místo – 

Kavický Vladimír - KVV Banská Bystrica - 

nástřel 47 bodů - 2.místo – Lacina Stanislav - 

KVVV Praha - nástřel 46 bodů - 3.místo – 

Kráľ Robert - KVV Topolčany - nástřel 45 

bodů, Střelba z malorážky - 1.místo – po 

rozstřelu, Paška Petr – KVV N. M. nad 

Váhom - nástřel 48 bodů - 2.místo – po 

rozstřelu – Chudý František – KVV Prostějov 

I. - nástřel 48 bodů - 3.místo – po rozstřelu – 

Lacina Stanislav – KVV Praha - nástřel 48 

bodů. Celá soutěž probíhala za nádherného 

počasí, ve velmi přátelském ovzduší a za 

dobré organizace KVV Holešov, za což jim 

patří naše poděkování. Účast našich družstev 

v soutěži byla realizována za finanční 

spoluúčasti statutárního města Prostějova.

Kol. František Chudý 

Dne 14.7.2017 se členové KVV Prostějov 

zúčastnili již IX. ročníku střeleckého trojboje 

v sestavě : I. družstvo - Chudý František, 

Řehořová Marie, Vašek Milan. II. družstvo - 

Kovář Jaroslav, Mucha Michal, Lorenc Ivo. V 

kombinovaném družstvu soutěžili ještě naši 

kolegové Ptáček Stanislav a Melichárek 

František. Celkem soutěžilo 58 střelců, z toho 

54 mužů a 4 ženy - z klubů ČR a SR: (oproti 

dřívějším ročníkům, nižší účast). Soutěžilo se 

ve střelbě: - ze samopalu vz.58, na 100 metrů, 
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Stará láska nerezaví… . mu to nedovolilo. A že to byl velmi náročný 
výcvik potvrdil i starý matador Mirek Řepka. 
Skákat z 2. můstku v 83 letech dá skutečně 
zabrat, konstatoval a ještě dnes cítí jak to bolí. 
Co Mirek i  Jarda oceňovali,  byla 
propracovaná metodika přípravy na seskok s 
využitím technické a digitální technologie, 
zejména metodiky řízení padáku nebo reakce 
výsadkáře na závadu na padáku. A teď reálie. 
Organizaci přípravy seskoku zajišťoval 
Aeroklub Josefa Františka v Prostějově. 
Kolegové Mirek Řepka (83 let) a Jarda Kovář 
(69 let) provedli seskok dne 30.7.2017 v 
10:30 min. na letišti v Prostějově. Výška 

seskoku 1200 metrů s padákem M330-školní 
křídlo s letounu L 60 – Brigadýr s nuceným 
otvíráním padáku. Po opuštění letounu, 
otevření padáku a zkoušce řízení, oba 
bezpečně přistáli v prostoru prostějovského 
letiště. Ani jejich věk a velký časový odstup 
od posledního seskoku neubral našim 
kolegům nic na jejich připravenosti a způsobu 
provedení vlastního seskoku. Hoši, jste borci! 
Naši kolegové tímto děkují vedoucí kurzu a 
instruktorce paní Haně Moudré a instruktoru 
– vysazovači Petru Gábovi za vysoce 
profesionální přístup k jejich přípravě k 
seskoku.              Kol.J. Ondrejčák, Fr.Lejsek

Mezi našimi kolegy se objevili noví drtiči 
vzduchu. Mirek Řepka, Jarda Kovář a Fero 
Bartko pojali plán vrátit se ke své staré lásce. 
Náročný teoretický i praktický výcvik během 
2 dnů měl připravit naše kolegy seniory k 
seskoku po desítkách let pauzy. Že to nebylo 
jednoduché svědčí i noha v sádře Fera Bartka 
(83 let) po 1 a půl dnu výcviku na aeroklubu 
Josefa Františka. I když Fero moc chtěl, tělo 

Řehořová  opět na 
stupních

Ptáček 2. ročníku mezinárodní střelecké 
soutěže BECKOVSKÁ PIŠTOL.Soutěž ve 
střelbě se uskutečnila na střelnici ŠKP 
Beckov 10 ran za 3 min. na mezinárodní terč a 
7 ran za 20 s. na ležící figuru.Skvělého 
úspěchu dosáhla opět kol.Řehořová, která 
nástřelem 123 b. obsadila 3. místo.Zvítězila 

Mihaliková Topolčany nástřelem 128 b. 
druhé místo obsadila Dolníková KVV 
Banská Bystrica127 b. Kol. Ptáček i přes 
zlepšený střelecký výkon obsadil 29. 
místo.Soutěž i následné posezení proběhlo ve 
velmi družné a příjemné atmosféře s 
pozváním na 3. ročník.  

V sobotu 9.září 2017 se na pozvání ZV SR 
pobočka Nové Mesto nad Váhom zúčastnili 
zástupci KVV Prostějov kol. Řehořová a kol. 

Naši střelci opět 
soutěžili 

disciplín, a to: 1. Disciplína: střelba z 9 mm 
pistole – 4 x Walther (typ – PPQ M2/9luger, 
P P S  M 2 / 9 l u g e r ,  C C P / 9 l u g e r ,  
CREED/9luger), vždy 1+4 rány vstoje na 
25m, oběma rukama, bez opory, na terč 135/P 
(nekrytě ležící figura s kruhy). Výsledky se 
započítávaly do soutěže jednotlivců a 
družstev (každý vystřelil 20 ran). 2. 
Disciplína: Laserová střelnice 3+10 ran 
vstoje. Výsledky se započítávaly do soutěže 
jednotlivců a družstev. Potěšila nás i možnost 
mimo soutěž si zastřílet jednu ze dvou variant 
a to z pistole Desert Eagle – 4 náboje a 
brokovnice Mayerick 88 2 náboje/slug nebo 
variantu z pušky CZ 512 – 5 nábojů a z pistole 
CZ Shadow II – 5 nábojů. Zvláště jsme 
ocenili práci organizátorů, jejich vstřícnost a 

přátelskou atmosféru soutěže, za což patří dík 
zejména ing. Karlu Černochovi, ing. Václavu 
Hajnému a ing. Pavlu Fraňkovi. A teď k 
dosaženým výsledkům: Soutěže se zúčastnilo 
16 družstev, celkem 48 střelců. 1. místo 
získalo družstvo Univerzity obrany „1“, 2. 
místo získalo družstvo Univerzity obrany „2“ 
složené výlučně ze střelkyň a 3. místo 
družstvo Špenáti.cz. Na čestném 4. místě se 
umístilo družstvo KVV Prostějov. Ještě 
jednou ke střelnici. Co nás doslova ohromilo, 
byla vystavená sbírka zbraní, různých 
dokumentů a fotografií vztahujících se k 
historii bojů za naši svobodu, k historii našich 
ozbrojených sil. A na závěr - naším přáním je 
zúčastnit se 10.ročníku. 

Kol. Jaroslav Ondrejčák 

Na pozvání  Českos lovenské  obce  
legionářské a Jednoty Jihomoravského kraje 
se družstvo KVV Prostějov v sestavě Jaroslav 
Kovář, Jaroslav Ondrejčák a Milan Vašek 
zúčastnilo dne 7.10.2017 9. ročníku střelecké 
soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie 
Ljalkové“ a „Memoriálu padlých hrdinů za 
svobodu republiky a demokracii“ tříčlenných 
družstev. Soutěž se konala na překrásné a 
moderní střelnici AWIW, Pražákova 52, Brno 
– Horní Heršpice. Pro nás to byla nezvyklá, 
ale velmi zajímavá skladba soutěžních 

Rozlučkové setkání.

Dne 24.října v odpoledních hodinách se 
zúčastnila delegace našeho klubu ve složení 
předseda kol. Stavný, Lejsek, Chudý, Starý, 
Čtverák rozlučkového setkání s vrchním 

praporčíkem 601. skupiny speciálních sil 
nprap. Radkem Vajdečkou. Kolega Vajdečka 
ukončil svoji činnost u útvaru a přechází na 
funkci vrchního praporčíka ředitele J3 US 
SOCOM do USA. Při této příležitosti byl 
rovněž povýšen do hodnosti štábní praporčík. 
Předseda klubu jmenovanému za 

dlouhodobou spolupráci a pomoc při 
zajišťování akcí klubu poděkoval a předal 
děkovný dopis, dárek od klubu (grilovací 
soupravu) a výborem udělený Zlatý odznak 
KVV.Radku, ať se ti na novém pracovišti daří 
alespoň jako dosud a těšíme se na další 
setkání.                                    Kol. Fr. Lejsek

Vinobraní 

Stejně jako každý rok se sjížděli do Dětkovic 
ke společenskému domu kolegyně a 
kolegové z našeho klubu k předposlední 
očekávané akci, kterou bylo tradiční 
Vinobraní. Organizačnímu týmu ve složení 
kol. Lejsek, Starý, Hýbl, Hudský, Chovanec, 
Jugas společně s manželkami organizačně 

zajistili a připravili hladký průběh této akce. S 
pocitem uspokojení lze konstatovat, že jak 
připravený guláš, víno a v hojném počtu 
pochutiny, byly vysoké kvality a přispěly ke 
spokojenosti všech účastníků. Hudební 
produkce a zpěv jen podtrhly spokojenost 
všech. Z pozvaných hostů nás navštívil nový 
vrchní praporčík 601. skss prap. Jan Ouřecký 
s manželkou. Prezident klubu všechny 
přítomné přivítal, popřál jim hezkou zábavu a 

připomněl ještě poslední akci rok, kterou je 
Mikulášský večírek. Nelze vynechat 
pochvalu úsilí členům ,,Dětkovické buňky" 
vedené kolegou Jindrou Starým, kteří v době, 
když jsme spokojeně opouštěli příjemné 
prostředí, nastoupili k zametení stop po naší 
č i n n o s t i .  P o d ě k o v á n í  p a t ř í  v š e m  
organizátorům za jednu z pěkných akcí. 
Přítomno bylo celkem 62 kolegyň a kolegů .

Kol.Fr.Lejsek

Výstup na Slemä
Dne 14.10.2017 se uskutečnil 23. ročník 
výstupu na vrchol NízkychTatierSlemä. 
Účast byla vysoká cca 50-60 členů klubů 
výsadkových veteránů ze Slovenska a České 

republiky. Počasí vyšlo, bylo moc hezky a 
Tatry se nám odměnily krásnou scenérií. Za 
KVV Prostějov se turistické akce zúčastnili 
kolegové Řepka, Troanská, Skrbková a 
kolega Struhár. Slavnostního aktu, položení 
věnců a kytic padlým výsadkářům a letcům, 

se zúčastnil i velitel 5. pluku ŠU Slovenskej 
republiky a první náměstek vojenského 
přidělence Ruska na Slovensku. Akce se 
všem líbila a všichni přislíbili účast v roce 
2018.    

Kol.J.Struhár
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Barium si poradilo 

Skupina ,,Barium", velitel npor. Josef 

Šandera a jeho druhové čet. Tomáš Býček a 

čet. asp. Josef Žižka – radiotelegrafista, byla 

vysazena v noci z 3. na 4. dubna 1944 

nedaleko Vysoké n. Labem. Úkol měla 

především zpravodajský, ale i organizační 

(měla se podílet na přípravách ke 

všeobecnému povstání v severovýchodních 

Čechách). Začátek měla trojice parašutistů 

těžký jako většina jiných desantů. Na 

záchytných adresách neuspěli a tak se 

rozdělili. Josef Žižka uspěl u svých 

předválečných přátel z Potštejna a později ve 

Slemeni. Josefu Šanderovi a Tomáši Býčkovi 

se podařilo získat několik spolupracovníků v 

Hradci Králové, což za politické situace v 

protektorátu Čechy a Morava nebylo 

jednoduché. Gestapo se často opíralo o 

kolaboranty, získávalo mezi nimi i přímé 

agenty.Barium úspěšně prošlo nástrahami a 

jeho členové se opět spojili.Vyzvedli si 

ukrytý materiál a už 19. dubna navázali 

úspěšně spojení s Vojenskou rozhlasovou 

ústřednou v Londýně. Povzbuzeni se pustili 

do budování sítě spolupracovníků.Při všech 

vzpomínkách u desky na hřbitově ve Vysoké 

n / Labem i v osadě Polsko v hospodářství ,,U 

Žabků“ (nyní součást města Žamberk) se s 

obdivem připomíná, že získali celkem 380 

spolupracovníků. Když gestapo využilo 

informace od bývalého vedoucího skupiny 

Glusinium npor. Vítězslava Lepaříka 

(nevydržel u výslechu mučení), podařilo se 

jim základnu Baria dne 16. ledna 1945 

zlikvidovat. Josef Šandera se zraněním hlavy 

byl převezen pod jiným jménem do hradecké 

nemocnice, kde zemřel dne 9. března. 

Radiotelegrafista Žižka ve věznici na 

Pankráci spáchal dne 18. ledna sebevraždu. 

Tomáš Býček byl tehdy mimo základnu 

Baria, na železnobrodsku se přidal k 

partyzánům a tak se jako jediný z Baria 

dočkal konce 2. světové války. Hradecká 

skupina vojenských výsadkářů veteránů 

vysílá na vzpomínkové akce své zástupce. 

Snímky a informace pak ukládáme do 

kroniky. Kol. Jaromír Mucha KVV Hradec 

Králové

Vzpomínkové setkání při 
příležitosti 75.výročí 
úmrtí Jan Kubiše.

25.6. jsmebylipozvaní do DolníchVilémovic, 

rodiště plk.in.mem Jana Kubiše, kde 

proběhlo vzpomínkové setkání občanů, 

vojáků, veteránů, příznivců k 75. výročí úmrtí 

Jan Kubiše. Obec se na to velmipečlivě 

připravila, byli pozvaní hosté, kluby vojenské 

historie s dobovou technikou z 2.svět.války, 

vojáci AČR z 22.let. základny z Náměště n/O, 

aktivní zálohy, výsadkoví veteráni od nás z 

brněnského spolku, přijeli kolegové z 

Jindřichova Hradce, legionáři, svaz letců a 

samozřejmě občané obce a okolních obcí. 

Samotné zahájení bylo velmi působivé, nad 

obcí proletěl vrtulník Mi-171 a třikrát to 

tam„protáhl“ velmi nízko, až z toho některým 

lidem mrazilo. Desítka hostů a organizací 

úvodem položila květiny a věnce k bystě Jana 

Kubiše za doprovodu vojáků z roty aktivních 

záloh, která rovněž nese čestný titul rota AZ 

Jana Kubiše. Poté se ujala slova starostka 

obce, která všechny přivítala a dala slovo 

předsedovi Jaroslavu Forštovi, jenž všechny 

přítomné požádal o minutu ticha jako 

vzpomínku za všechny padlé v období 

heydrichiády. A po něm zahráli dudáci z The 

Rebel Pipers. V dalším vystoupení starostka 

krátce pohovořila o celé historii opravy 

rodného domku, jak vypadal před a jaký je po 

rekonstrukci. Tím, aniž by si to uvědomila, 

zhodnotila vlastní podíl na této opravě, který 

byl ohromný a starostce je třeba za vše 

poděkovat. Náš spolek jí udělil pamětní 

medaili výsadkových veteránů ČR, kterou jí 

předal předseda spolku s poděkováním za 

vše, co vykonala. Přítomný zástupce Voj. 

historického ústavu pplk. Ing. Martin Mlčoch 

předal paní starostce pamětní medaili gen. 

Rudolfa Medka, která byla udělena obci 

Dolní Vilémovice. Po něm se ujal slova na 

závěr kaplan z 22. let.základny kpt. Petr 

Němec, který pronesl krátkou modlitbu. Na 

závěr se hrála státní hymna a tím byla pietní 

vzpomínka ukončena. Pokračovalo se 

osobním setkáním a od 16hod. proběhl 

koncert skupiny Taxmeni. Počasí nám přálo a 

tak to bylo příjemné nedělní odpoledne, které 

se vydařilo po všech stránkách. Někteří jsme 

byli s našimi manželkami a setkali jsme se 

zde rovněž s potomky Jana Kubiše.                                                                   

Předseda KVV JK Brno  JaroslavForšt

Pamětní dekorace

Předání  pamětní  dekorace„Veterán 

výsadkových jednotek Československé a 

České armády“udělené gen.mjr. Ing. 

Čestmíru HRBKOVI. Dne 8. srpna 2017 

skupina veteránů KVV Jardy Janků Písek 

navštívila v Prachaticích v domě seniorů 

Mistra Kříšťana gen. Čestmíra Hrbka k 

předání pamětní dekorace „Veterán 

výsadkových jednotek Československé a 

České armády“. Setkání jak má být mezi 

přáteli. Opět jsme se sešli v prosluněné zimní 

zahradě a po úvodním vřelém přivítání jsme 

předali ocenění gen. Hrbkovi. Na tomto místě 

chci poděkovat kol. Františkovi Lejskovi z 

výboru Klubu výsadkových veteránů 

Prostějov, který rychle vyřídil udělení 

pamětní dekorace a zaslal ji do Písku. V 

následujícím jsme kolegu Hrbka seznámili s 

činností píseckého klubu a ještě jednou 

poděkovali za přijetí. Všichni jsme vyjádřili 

přesvědčení, že se ještě setkáme na Jeleních 

Vrších na Šumavě.

Kol. Pavel Valenta KVV Písek

Pocta popraveným 
vlastencům 
Během května a června 2017 byla pořádána v 
Klatovech řada akcí k 75. výročí atentátu na 
R. Heydricha a následných represivních akcí 
klatovského gestapa. 22. června se na bývalé 
střelnici ve Spáleném lese konal pietní akt k 
uctění památky 73 občanů z jižních a 
západních Čech, které zde za heydrichiády 
nacisté popravili. Mezi nimi byli také občané 
z Bernartic, včetně celé rodiny Rudolfa 
Krzáka (ten po válce patřil k zakladatelům čs. 
výsadkového vojska). Starostou Města 

Klatovy, Mgr. Rudolfem Salvetrem, byl také 
pozván KVV generála Rudolfa Severina 
Krzáka v Jindřichově Hradci. Celodenního 
programu vzpomínkových oslav 22. června 
se účastnila početnější delegace, vedená 
předsedou KVV JH, pplk. v. v. Petrem 
Čejkou. Při pietním aktu u památníku na 
bývalém popravišti ve Spáleném lese byly 
položeny desítky věnců a kytic, také od 
delegace KVV Klatovy, vedené předsedou 
pplk. v. v. Dušanem Debnárikem a 
samozřejmě další od KVV JH. Při značné 
účasti veřejnosti, zejména mládeže, přednesl 
působivý projev starosta města, závěrem s 

pozváním na další akce dne. V doprovodu 
gen. Jana Duchka jsme se účastnili pietního 
aktu u Singerovy vily, tehdejšího sídla 
gestapa. Navštívili jsme městský hřbitov, kde 
byly nedávno nalezeny urny popravených a 
poté jsme byli přijati na radnici. Odpoledne 
jsme si prohlédli v bývalé vězeňské kapli 
klatovského soudu zajímavou expozici 
Spálený les 1942. Odtud jsme se přesunuli do 
Vlastivědného muzea na výstavu k výročí 
atentátu na Klatovsku. Navečer jsme se již z 
časových důvodů neúčastnili zádušní mše 
svaté za popravené ve Spáleném lese, čekala 
nás delší cesta zpět.        Kol. Václav 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

13. 7. 2017 odešel člen KVVV Praha Petr 

Korba ve věku 73 let
16. 8. 2017 odešel člen KVV Plzeň Ladislav 

Čičmír
6. 9. 2017 odešel člen KVV Zlín Miloslav 

Dvorník ve věku 71 let
26. 9. 2017 zemřel člen KVV Chrudim 

kpt.v.v. Stanislav Rychlý
20.10.2017 zemřel člen KVV Holešov 

Rostislav Hnízdil ve věku 68let
23.10. 2017 zemřel člen KVV Praha plk.v.v. 

Ing. Oldřich Turčínek ve věku 74let

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

Rozloučení s generálem  
Jaroslavem Klemešem
 14.7. 2017 v 15 hodin proběhlo, za účasti 
generality a Ministra obrany ve Strašnickém 
krematoriu Praha,  rozloučení s posledním 
anglickým parašutistou,  generálporučíkem 
nositelem  řádu Bílého lva Jaroslavem 
Klemešem, který byl ke konci války vysazem 
na naše území v oblasti Nasavrcka, kde jeho 
skupina Platinum - PEWTER našla úkryt a ke 
kterému si vytvořil silné pouto. Jeho vztah k 
tomuto kraji umocnilo i to, že v Chrudimi byl 
postaven výsadkový prapor, který Jardovi 
Klemešovi vytvářel druhou rodinu. Byl 
úžasným čestným člověkem, kamarádem a 

pro mnohé z nás vzorem vojáka. Proto  nám, 
jako Klubu výsadkových veteránů Chrudim, 
bylo velkou ctí přijmout do svého názvu v 

březnu tohoto roku  jeho jméno. Klub 
výsadkových veteránů generála Klemeše – 
Chrudim z.s.                                                                                                                                            

NAŠI JUBILANTI: 65 let – Skácelová Hana, 75 let – Kameník Václav, Ing.Vrtal Martin, Zapletal Miloslav, Jeremiášová Marie.

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Střelecká soutěž Lomy u 
Kunžaku

Za krásného podzimního rána, se na 
vojenské střelnici Lomy u Kunžaku na 
Jindřichohradecku, setkala družstva 
střelců reprezentující různé složky 
branných organizací a také vojáků AČR. 
Střelecké kluby z posádek Praha, 
Havlíčkův Brod a Jindřichův Hradec, tak 
obnovily dříve tradičně pořádanou 
mezinárodní střeleckou soutěž o putovní 
pohár předsedy Svazu důstojníků a 
praporčíků v záloze Armády České 
republiky. Střílelo se s nově zavedenými 
puškami Bren II a pistolemi vz. 

75. Přesto, že většina střílejících, zejména 
starší generace, nové zbraně držela v ruce 
poprvé, bylo dosahováno dobrých 
výsledků. Také proto bylo velkým 
překvapením vítězství družstva Klubu 
výsadkových veteránů z Jindřichova 
Hradce. Všestranným logistickým 
zabezpečením soutěže a její organizací se 
potvrdila tradiční součinnost a spolupráce 
m e z i  k l u b e m  a  4 4 .  l e h k ý m  

motorizovaným praporem, který je součástí 
4. brigády rychlého nasazení. Brigáda v 
minulosti tuto soutěž vzorně podporovala. 
Vždyť právě ukončený letošní ročník 
obnovené soutěže, byl již v pořadí jejím XV. 
pokračováním. Podnětem pro vznik prvního 
ročníku v roce 1999 bylo navázání spolupráce 

mezi velitelstvím 4. brigády rychlého 
nasazení v Havlíčkově Brodě a Svazem 
důstojníků a praporčíků v záloze AČR v 
Praze. Přes řadu obtíží způsobených 

redislokačními a reorganizačními změnami v 
AČR, se letos ujal organizace soutěže Klub 
výsadkových veteránů generála Rudolfa 
Severina Krzáka působící při 44. lehkém 
motorizovaném praporu, ve spolupráci se 
Svazem důstojníků a praporčíků v záloze 
AČR. Obě organizace společně požádaly 
velení AČR a 4. brn o možnost obnovení 
soutěže.Výsledkem bylo dnešní její 
provedení. Zároveň se stalo základem pro její 
další úspěšné pokračování. 

Kol.Petr Čejka 


