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Písek a Brno. Za slovenské kluby přijeli 
reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. 
Bystrica, a z největší dálky vážil cestu 
František Mansfeld a Miloslav Maľovský, 
kteří zastupovali KVV Prešov. Naše pozvání 
přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. 
skss, 102. pzpr,  VÚ 4960, POŠ PV, Klub 601. 
skss, ASO Dukla PV, Policie ČR, Městská 
policie PV, Magistrát města Prostějova, 
Česká pošta,  KVVZ Nové Mesto nad 
Váhom, Koliba - Pivovar U Tří králů, KVH 
ZO Areál PV, Střel. klub ZO Areál PV, HZS 
Olomouckého kraje, ČSOB, PV Auto 
Prostějov a Medicom´s a.s. 
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva 
zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. 
Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan 
Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, 
KVH ZO Areál – Jan Forberger, Střelecký 
klub ZO Areál - Eva Frýbortová, Policie ČR - 
nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Medikom's - 
Michal Konšel, Česká pošta - Mgr. Oldřich 
Luger, ČSOB – Ing. Petr Němec, PV Auto – 
JUDr. Ing. Martin Vrtal, JUDr. Jindřich 
Vybíral a Lázně Slatinice – Ing. Jiří Vybíral. 
Svojí účastí nás poctili bývalí velitelé VÚ 
8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. 
Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan. A 
jako každý rok nás neopomněl přijít podpořit 
náš čestný člen a exprimátor města Prostějova 
pan Miroslav Pišťák, šéf MP Prostějov Mgr. 
Jan Nagy a předseda spolku Červené barety, 
kol. Jindřich Starý jun.

Aktivní účastí soutěž podpořili současní 
velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 
601. skss  plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel, velitel 
102. pzpr pplk. Ing. Pavel Hriník a velitel 
POŠ MUDr. Vladimír Uherek. Mezi hosty 
jsme přivítali předsedy slovenských KVV, 
kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; 
z českých klubů, kol.  Dušana Hrice, 
Jaroslava Chromka, Josefa Krauseho a 
Jaroslava Foršta. V úvodu střelecké soutěže 
promluvil předseda a prezident KVV 
Prostějov ředitel soutěže kol. František 
Stavný, který jak už se stalo dobrým zvykem, 
předal kytici kolegyni Věře Mansfeldové a 
pozornost Františku Mansfeldovi. 
V úvodu jsme minutou ticha uctili památku 
zesnulého bývalého přísl. VÚ 8280 a 
bývalého náč. OVS Prostějov, pplk. v.v. Ing. 
Bedřicha Jetela, se kterým se v tento den 
loučíme.
Následně byli odměněni kolegové, Ladislav 
Hreha – Zlatým odznakem a Jindřich Vybíral 
– nožem Falco. Využili jsme příležitosti 
nástupu a popřáli k narozeninám kolegům: 
Františku Bartkovi (85), Ladislavu 
Langhammerovi (70), Jaroslavu Vidmochovi 
(70) a kolegyni Janě Cetkovské (65).
Po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním 
rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím 
střelby, armádním odborníkem, jsme mohli 
přistoupit k zahájení střelecké soutěže 
prvním výstřelem, který vyšel z pistole naší 
čestné členky Věry Mansfeldové a druhým 

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci, 
dne 17. 5. 2019 náš KVV, za maximální 
pomoci 601. skss, zorganizoval střeleckou 
soutěž ve střelbě z PiGlock na střelnici 
Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, VIII. 
ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 148 střílejících, 
z toho 128 mužů a 20 žen. Za kategorii I. bylo 
vytvořeno 29 družstev po třech střelcích a 16 
družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z  KVV ČR byly mimo prostějovského klubu 
zastoupeny KVV:  Praha, Liberec, Luštěnice, 
Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, 

výstřelem kol. Františka Mansfelda. 
Přestávku po ukončení střelecké soutěže a 
dobou vyhodnocení, vyplnil prap. Josef 
Vladař z 601. skss svým poutavým 
vyprávěním a ukázkou historických zbraní z 
dávného středověku, za což mu děkujeme. 
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré 
úrovni. Poděkování patří všem členům 
organizačního týmu, přísl. 601. skss, PČR, 
ZO Areálu i všem sponzorům. Poděkování 
patří také Statutárnímu městu Prostějov za 
finanční pomoc pro zabezpečení soutěže. A 
co nás všechny hlavně zajímalo, byly 
výsledky umístění jednotlivců i družstev.  
Soutěžilo se v kategoriích:  I. - jednotlivci a 
družstva - všichni z KVV ČR a SR; v 
kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a 
kategorie ženy - jednotlivkyně.
Kat. I. jednotlivci muži: 
1. místo – kol. Stanislav Veselý - KVV 
Luštěnice
2. místo – kol. Milan Krejza – KVV Praha
3. místo -  kol. Michal Ratajský – KVV 
Prostějov
Kat. I. družstva:
1. místo družstvo KVV Praha: kol. Pavel 
Břeský, Milan Krejza, Libor Plachký
2. místo družstvo KVV Prostějov: kol. Milan 
Vašek, Jakub Kosek, Michal Ratajský
3. místě družstvo KVV Luštěnice: kol. 
Vladimír Borovička, Stanislav Veselý, 
Antonín Kubza

Střelecká soutěž KVV
Prostějov, VIII. ročník
Memoriálu plk. Františka
Mansfelda, 17. 5. 2019

na které byl hlavní náplní organizační postup 
p ř i  z a j i š ť o v á n í  a  o r g a n i z o v á n í  
společenských, kulturních a sportovních akcí 
v průběhu roku a místo našich klubů v rámci 
U.E.P. Všichni přítomní se shodli na tom, že 
řízením dalších jednání s U.E.P. bude pověřen 
KVV Prostějov. Zůstáváme však pouze jako 
pozorovatelé v této organizaci. Při této 
příležitosti byl vznesen návrh na zhotovení 
společné zástavy výsadkových veteránů celé 
České republiky. Hlavního jednání se 
zúčastnila i řada významných hostů, ze 
kterých je třeba jmenovat náměstka 
primátora Ing. Rozehnala, brig. gen. Ing. 
Koláře, kol. Pišťáka, pplk. Ing. Skácela, 
předsedu a prezidenta KVV Slovenské 
republiky Puchoně, pplk. Ing. Hriníka, 
št.prap. Sekaninu, nprap. Ouřeckého a další 
hosty. Předseda klubu kol. Stavný přednesl 
zprávu o činnosti, ve které pozitivně 
zhodnotil uplynulé období. Celá zpráva je 
součástí Zpravodaje. V následné diskuzi 
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Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo –  Jan Svozil – MP Prostějov
2. místo –  TomášBürgl – 102. pzpr
3. místo -   Jan K         -  601. skss
Kat. II. družstva:
1. místo dr. MP Prostějov:  Jan Svozil, 
František Soušek, Martin Ziegler
2. místo dr. Střel. klub ZO Areál: Eva 
Frýbortová, Květoslav Frodl, František 
Novotný 

3. místo dr. 102 pzpr.: Marcela Plačková, 
Filip Richter, Tomáš Bürgl

Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. 
Bystrica
2. místo – npor. Ing. Radka Trumpešová – 
Klub 601. skss
3. místo – Renata Červinková – KVV Zlín

Absolutní vítěz – Jan Svozil -  MP Prostějov
VIII. ročník Memoriálu plk. Františka 
Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející 
devátý. 

Celkové výsledky jsou uveřejněny na web 
stránkách /kvvprostejov.wgz.cz/, fotografie 
na /jardakov.zonerama.com/
 
                                        Kol. Fr.Chudý 

Dne 7. 5. 2019 se naše družstvo zúčastnilo 
střelecké soutěže II.ročníku Memoriálu VHK 
na počest vojáků, kteří zahynuli při plnění 
úkolů. Střeleckou soutěž organizoval 102. 
pzpr ve střelbě z pistole CZ 75 PHANTOM, 
3+10 na 25 m a útočné pušky BREN 2, 3+10 
n a  1 0 0  m .  
Soutěž byla organizována ve 2 kategoriích a 
to tříčlenná družstva profesionálních vojáků 
od útvarů AČR v počtu 14 družstev a 10 
družstev z pozvaných hostů. V celkovém 
hodnocení v naší kategorii jsme získali 2. 
místo v sestavě František Chudý, Jaroslav 
Kovář a František Melichárek za družstvem 
MP Prostějov. Na 3. místě se umístilo 
družstvo KVV Holešov v sestavě JUDr. Jozef 
Tóth, JUDr. Miroslav Hanáček a Jiří Jurda. 
Organizace a atmosféra soutěže byla skvělá, 
občerstvení a vojenský guláš výborný. Naše 
poděkování patří všem organizátorům a 
zejména pplk. Ing. Pavlu Hriníkovi.                                        

                                                 Kol.Fr.Chudý

II. ročník Memoriálu VHK

Dne 9.5.2019 u příležitosti Dne vítězství, Dne 
útvaru, za účasti zástupce NGŠ AČR genmjr. 
Ing. Milana  Schulce,MSc., senátorky  Jitky 
Chalánkové, primátora Statut. města  
Prostějov Mgr. Františka Jury, bývalých 
velitelů VÚ 8280, slovenských, polských i 
amerických kolegů  a dalších pozvaných 
hostů, se v Leteckých kasárnách uskutečnil  
slavnostní nástup příslušníků speciálních sil. 
Po přečtení Rozkazu MO ČR ke Dni 
vítězství, na základě personálních rozkazů, 
ukončil svou misi velitele 601. skss  plk. gšt. 
Ing. David Franta, M.S. a plk. gšt. Ing. Tomáš 
Skácel byl ustanoven jejím novým velitelem. 
Gen. Schulc ve svém proslovu ocenil 
působení plk. Franty na postu velitele, 
představil plk. Skácela a poté převzal prapor 
601.skss od starého velitele a slavnostně ho 
předal do rukou novému veliteli.
Na slavnostním rautu Davidu Frantovi 
poděkovali za jeho činnost u útvaru jeho 
bývalí příslušníci a předali mu upomínkové 
dary. Za náš klub plk. Frantovi poděkoval 
předseda kol. Stavný, který ocenil jeho 
empa t i i ,  ocho tu ,  vysokou  osobn í  

Nový velitel 601. skss
angažovanost a pomoc výsadkovým 
veteránům ČR i SR, popřál mu hodně zdaru 
na nové funkci a předal mu náš dárek. 
Zároveň popřál novému veliteli dobré zdraví 
a hodně štěstí při plnění úkolů v této náročné 
funkci.           

                                                Kol. Fr.Stavný

Divadelní představení 
„Věra“
Dne 15.5. se na prostějovské divadelní scéně 
odehrálo představení „Věra“, které zhlédlo 
40 členů KVV Prostějov. Představení 
nastudovalo pražské divadlo Studio Dva a 
divadlo Bolka Polívky v režii Alice Nellis a 
scénáristy Petra Zelenky. Promlouvá k nám 
příběh o výsluní a pádu úspěšné bohaté 
manažerky castingové agentury Věry, kterou 
ztvárnila v originálním hereckém podání 
Ivana Chýlková. Věra je workoholička a 
svým ambicím obětuje rodinný i intimní 
život, je v zajetí mobilního telefonu a má 

pocit že všichni a všechno má svou cenu, 
kterou je třeba znát, a že se dá vše nahradit 
penězi. Tohle vše vidíme v první polovině 
dějství. V druhé polovině sledujeme její 
pád, svým cynismem a přímočarostí ztrácí 
nejen svoji práci (dostává vyhazov), 
manžela, umírajícího otce, ale i bratra s 
rodinou. Špatná investice a padne na úplné 
dno. Nemá nikoho, je sama. Uklízí v baru, 
chvíli žije na hřbitově, pokusí se o 
s ebev raždu  a  nakonec  konč í  v  
psychiatrické léčebně. Na scéně jsme 
viděli další vynikající herce Bolka Polívku, 
Sabinu Remundovou, Janu Strykovou, 
Kryštofa Hádka, Mariku Šoposkou, 
Romana Zacha. Poděkování patří 
statutárnímu městu Prostějov, za jehož 
přispění jsme divadelní představení 
navštívili.

                                           Kol.I.Skrbková
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Na pozvání KVV SR se zúčastnili Sněmu 
KVV konaného 26. 5. 2019 v prostorách 5. 
pluku spec. sil v Žilině, kol. František Chudý, 
expředseda výboru klubu kol. Miroslav 
Řepka a kol. Jaroslav Kovář. Mimo 
prostějovských se Sněmu zúčastnili zástupci 
KVV Praha, kolegyně Karmela Štraitová a 
kol. Antonín Štrait. Z významných hostů chci 
jmenovat velitele 5. pluku spec. sil plk. Ing. 
Miroslava Gardla. Sněm hodnotil práci za 
uplynulé období a vytýčil úkoly do dalšího 
roku. Jedním z hlavních cílů Sněmu byly 
volby nového prezídia a volba prezidenta 
prezídia, kterým byl drtivou většinou opět 
zvolen kol. Viktor Puchoň. Součástí Sněmu 
bylo i udělení odměn. Náš klub byl oceněn 
Plaketou k 25. výročí založení KVV SR. Za 
významnou pomoc, vytvoření podmínek a 
aktivní účast na založení hnutí výsadkových 
veteránů na Slovensku, byl udělen 
předsedovi KVV Prostějov, z.s., kol. 
Františku Stavnému Zlatý kříž Jozefa 
Gabčíka. (opravdu pozlacený 18 karátovým 

Slovenský Sněm
zlatem). V diskuzi pak za náš klub vystoupil 
kol. Chudý s následujícím příspěvkem: 
Milé kolegyně a kolegové, vážení hosté, 
dámy a pánové!
S potěšením jsme přijali pozvání na Váš 
Sněm Klubů vojenských výsadkárov a 
dovolte mi omluvit našeho předsedu kol. 
Stavného, že se ho z rodinných důvodů 
nemůže zúčastnit.
Váš Klub vojenských výsadkárov SR slaví 25 
let od svého vzniku. A jsem rád, že náš 
předseda s kol. Jozefem Tučekem a zesnulým 
Petrem Švrlem, byli spoluautory myšlenky na 
S lovensku  za lož i t  obdobné  hnu t í  
výsadkových veteránů jako v České 
republice. Čas ukázal, že to bylo správné 
rozhodnutí. Činnost jednotlivých Klubů 
vojenských výsadkárov směřovala k dalšímu 
rozvoji výsadkových tradic a vynikající 
spolupráce s KVV ČR to jen potvrzuje. Rádi 
jsme se zúčastnili každé akce, na kterou jsme 
byli pozváni slovenskými kluby. Stalo se již 
tradicí, že každých 5 let organizujeme 

společné SETKÁNÍ výsadkových veteránů v 
Prostějově a Žilině. Tato setkání jsou o 
přátelství, sounáležitostí k výsadkovému 
vojsku a kamarádství mezi výsadkovými 
veterány SR a ČR. I když naše členské 
základny stárnou, doufáme, že se do našich 
řad podaří získat mladší kolegy, kteří budou 
pokračovat v naší činnosti a dále rozvíjet 
hnutí výsadkových veteránů ve SR i ČR. Přeji 
Vám do dalších let schopné funkcionáře 
klubů, kteří na sebe vezmou odpovědnost a 
budou svojí činností a vizí pokračovat v tom, 
co začali naši předchůdci a navážou na to, co 
děláme v současné době my. Děkuji za 
pozornost.
Sněm se nesl v příjemné, kamarádské 
atmosféře. Diskutující věcně řešili současný 
stav a konstruktivně přistoupili k úkolům v 
dalším období, především v roce 2020, kdy 
KVV SR bude slavit 150. výročí nar. 
vynálezce padáku Štefana Baniče.

                                               Kol. Fr. Chudý

Tak jako každý rok i letos náš klub uctil 
památku hrdinů výsadkářů při pietním aktu v 
Resslově ulici a u památníku odboje v 
Dejvicích dne18. 6. Piety se zúčastnilo 38 
členů klubu z Prostějova, Holešova, Zlína a 
Olomouce. Samotné akci bylo přítomno 
několik set účastníků z řad občanů Prahy, ale 
v jejich řadách převyšovaly červené barety 

příslušníků jednotlivých klubů z Čech a 
Slovenska. Samotná účast byla zčásti 
ovlivněna pohřbem gen. Čestmíra Hrbka, 
který probíhal ve stejnou dobu v Prachaticích. 
Z významných osobností byli v Resslově 
ulici přítomni pánové Hamáček, Okamura a 
další významní hosté z řad armádních a 
společenských organizací. Za náš klub kytice 

ve státních barvách položili v Resslově ulici a 
v Dejvicích kolegové Chudý, Řepka a Bartko. 
Poděkování patří všem přítomným a 
především velení 601.skss za poskytnutí 
přepravy.

                                                Kol. Fr. Lejsek                                                                                                                     

Antropoid



Na den 21. 6. 2019 jsme od Magistrátu města 
Prostějova přijali pozvání na střeleckou 
soutěž z pistolí Glock, „O Pohár primátora 
města Prostějova“. KVV Prostějov, z.s.,  
reprezentovaly 2 tříčlenná družstva ve 
složení: kol. František Chudý, Marie 
Řehořová, Milan Vašek a Jaroslav Kovář, Ivo 
Lorenc, František Melichárek. Ze SR byli 

také pozváni kolegové z KVV B. Bystrica, 
kolegyně Eva Dolníková a kol. Jozef Dolník. 
Soutěže se účastnilo 108 jednotlivců – mužů a 
žen, z tohoto počtu 36 tříčlenných družstev, 
ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci 
profesionálů -  policistů, vojáků, střeleckých 
klubů, obsadili pěkné 8. a 18 místo. Za ženy 
opět exelovala naše známá střelkyně kol. 

Dolníková z KVV B. Bystrica, která se v 
ženách prezentovala druhým místem. 
Děkujeme Magistrátu statutárního města 
Prostějov za pozvání, bezchybnou a 
vynikající organizaci i logistické zabezpečení 
střeleb, řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu.        

                                     kol. František Chudý
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Více jak 700 lidí různého věku a pohlaví se 
zúčastnilo poslední červnovou sobotu již 
tradičního pochodu „Po stopách 22. 
výsadkové brigády“. Spolek ČERVENÉ 
BARETY, z.s. zorganizoval pochod, jehož 
letošní 7. ročník nesl čestný název po sedmém 
veliteli, který velel prostějovskému elitnímu 
útvaru 8280, plk. Luďku Skácelovi. Tratě 
byly opět dvě. Letos zhruba dvě třetiny 
pochodujících, vzhledem k vysoké teplotě 
ovzduší, využilo možnosti jít kratší 
vzdálenost. Na startu nechyběli ani bývalí 
velitelé. Všichni účastníci si nejprve minutou 
ticha uctili památku na nedávno zesnulého 
třetího velitele genmjr. Čestmíra Hrbka. 
Celkově již útvaru s působností v Prostějově 
velelo 15 velitelů. Letos se pochodu 
zúčastnilo 8 velitelů a vdova po prvním 
veliteli Věra Mansfeldová. 
Organizátoři připravili pro účastníky 
absolvovaného pochodu i doplňkovou 

střeleckou soutěž o hodnotné ceny. 
Nejrychlejšími běžci byl za muže třináctý 
velitel brig. gen. Karel Řehka, o kterém je 
známo, že rád běhá dlouhé tratě. Za ženy 
potom příslušnice aktivních záloh Petra 
Kurfiřtová. Oba převzali z rukou partnerské 
společnosti krásné plynové pistole. Jejich 
start odstartoval sedmý velitel v pořadí  po 
němž je pochod pojmenován, dnes již plk. 
gšt. v.v. Luděk Skácel. Akci pravidelně 
navštěvují výsadkáři ze Slovenska. Tradičně 
jezdí členové klubů vojenských výsadkářů 
slovenské republiky. Letos přijela i velmi 
početná skupina z „Únie vojnových 
veteránov SR“. Organizátory těší, že o akci 
projevila opět zájem i početná skupina 
polských výsadkových veteránů, kteří se 
mnozí pochodu zúčastnili již potřetí. Toto 
velké rekreačně sportovní setkání tak 
umožňuje navazovat i mezinárodní přátelství 
a dává příležitost a možnost vyměňovat si s 

těmito lidmi své poznatky a zkušenosti. 
Zahájení pochodu se zúčastnili mimo bývalé 
velitele i dva hosté, a to primátor města 
Prostějov František Jura a starostka města 
Plumlov Gabriela Jančíková, jejímž 
katastrem část trasy procházela. Velké 
poděkování patří Statutárnímu městu 
Prostějov za finanční příspěvek z veřejné 
finanční podpory. Poděkování patří i všem 
partnerům, kteří přispěli ať už finančně, nebo 
materiálně na organizaci. Hlavní organizátoři 
jsou rádi, že se mohli i letos opřít o mateřský 
klub výsadkových veteránů Prostějov, který 
tradičně pomáhá na stanovištích a 
p r a c o v i š t í c h .  Ve l k ý  d í k  p a t ř í  i  
dobrovolníkům, kteří každoročně přistupují k 
akci profesionálně. Bez jejich pomoci by 
úroveň akce nebyla tak vysoká.
          
                                      Kol.Michal Mucha

Účast na střelecké soutěži
„ O pohár primátora“

Po roce opět pochodovaly vojenskými
lesy červené barety 

V noci z 24.-25.března 1944 se podařilo 76 
válečným zajatcům pomocí 110 metrového 
tunelu uprchnout z německého zajateckého 
tábora Stalag Luft III v Saganu, který byl 
určený pro letce RAF. Po odhalení útěku 
vyhlásila německá mašinérie rozsáhlou 
pátrací akci, při které byla větší část uprchlíků 
pochytána. Hitler zprvu nařídil pro výstrahu 
zastřelení všech, ale nakonec vydal rozkaz 
zastřelit „pouze“ 50 uprchlíků. Při pátrací 
akci byli v okolí Zlína zadrženi Thomas 
G r e s h a m  K i r b y - G r e e n ,  p i l o t  4 0 .  
bombardovací perutě RAF a Gordon Arthur 
Kidder, navigátor 156. bombardovací perutě 
Royal Canadian Air Force. Oba byli při 
zpětné eskortě do Saganu dne 29.3.1944 
ranou do týlu zavražděni v blízkosti kostela v 
Ostravě-Hrabůvce a jejich těla tajně 
zpopelněna v ostravském krematoriu. Zde je 
nutno podotknout, že se jednalo o 
bezprecedentní válečný zločin, neboť článek 
50 z ženevské Úmluvy o nakládání s 

válečnými zajatci ze dne 27.7.1929, který 
Německo podepsalo jako první ze 47 států 
říká, cituji: Uprchlí váleční zajatci, kteří byli 
dopadeni dříve, než mohli dostihnout své 
armády nebo se vzdálit z území obsazeného 
armádou, která je zajala, budou moci být 
potrestáni toliko disciplinárně. Z popudu již 
zesnulého generála v.v. Zdeňka Škarvady, 
který byl v Saganu spolu zajatcem 
zavražděných pilotů a plk.v.v. Jana Pavlíčka, 
byl v r. 1993 odhalen pomník, který 
připomíná památku obou obětí. A právě v den 
75. výročí této události, dne 29. března tohoto 
roku, se konal u pomníku pietní akt s 
položením věnců a kytic. Přesně v 11.00 hod. 
byl akt zahájen přeletem dvou letounů Jas-39 
Grippen, vojenská hudba z Olomouce zahrála 
státní hymny Velké Británie, Kanady a České 
republiky, následovaly proslovy organizátorů 
této vzpomínky. Mezi hosty byli přítomni 
potomci obou letců a vdova po gen. 
Škarvadovi. Květiny k pomníku položili 

zástupci Svazu letců, Sdružení válečných 
veteránů, Českého svazu bojovníků za 
svobodu, zástupci velení letecké základny v 
Čáslavi v čele s jejím velitelem plk. ing 
Tománkem, zástupci Klubu policejních 
veteránů v Ostravě a zástupci státních správ a 
samosprávy. Modlitbu v češtině a s 
přihlédnutím k přítomným potomkům obou 
letců i v angličtině přednesl vojenský kaplan 
kpt. Mgr. Waclawek.
     Na závěr vzpomínky přítomné děti z 
blízké ZŠ U Haldy z Ostravy Hrabůvky 
vypustily balonky s názvy států těch všech 
letců, kteří byli po útěku ze zajateckého 
tábora zadrženi a zavražděni. Tato ZŠ má 
patronát nad údržbou tohoto pomníku, na což 
dohlížel v době své působnosti bývalý ředitel 
školy  a  rovněž bývalý  př ís lušník  
prostějovského VÚ 8280 npor.v.v.PaedDr. 
Karel Sýkora. 

                                              Kol. J. Vidmoch

Pietní akt v Ostravě-Hrabůvce
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 V pátek 22. března se v Kulturním centru 
Jitka uskutečnil posádkový ples 44. lehkého 
motorizovaného praporu, jako jediný ples u 4. 
brigády rychlého nasazení. Večera se 
zúčastnily významné osobnosti armády v 
čele s náčelníkem Generálního štábu arm. 
gen. Alešem Opatou s chotí. Dále senátor 
Bartošek a řada dalších osobností. Program 

plesu, ve kterém vystoupila celá řada 
souborů, hudebních skupin a umělců, 
moderoval herec Jakub Kohák. Z klubu 
výsadkových veteránů se zúčastnilo na třicet 
našich členů, kteří se výborně bavili spolu s 
vojáky našeho praporu. V průběhu plesu 
vojáci předali svému odcházejícímu veliteli 
podplukovníku Igoru Jaškovi, který se 

zároveň loučil, novou osobní zbraň s přáním 
hodně úspěchů na nové funkci. Občerstvení, 
které připravila vojenská kuchyně, bylo 
tradičně pestré a bohaté co do skladby i 
nápaditosti úpravy. 

                                                 Kol.P. Čejka

,,Dum spiro, spero - dokud dýchám, doufám 
". Pod tímto latinským výrokem začínali svoji 
d o b r o v o l n o u  v o j e n s k o u  s l u ž b u  u  
výsadkového vojska po druhé světové válce 
ti, kteří se v říjnu roku 1947 - 52 stali 
p ř í s l u š n í k y  j e d n o t k y , , 7 1 .  p p  
československých parašutistů" v Zákupech. 
Tak zněl oficiální název tohoto vojska, které 
bylo první po druhé světové válce. Kromě 
velitelství v dnešních Nových Zákupech 
(bohužel zmíněný objekt byl po odchodu 
sovětského okupačního vojska v roce 1991 
zcela zdevastován místními občany) to byl i 

vojenský prostor v Hradčanech u Mimoně, 
kde probíhal i nácvik seskoků. Dělostřelecká 
a úderná rota se nacházela v Hamru na Jezeře, 
kde byl velitelem učiliště v té době škpt. Josef 
Černota. K útvaru patřila i balírna padáků v 
Borečku u Mimoně. Činnost praporu 71 
skončila v Zákupech v r.1952, kdy byl prapor 
přesunut do Prešova a Sabinova. Od doby 
vzniku výsadkového vojska uplyne v tomto 
roce 72 let. Někteří z těch, kteří sloužili v 
Zákupech, se zde v České Lípě či v blízkých 
obcích po ukončení vojenské služby oženili, 
ale červeným baretům zůstali věrni v klubech 
vojenských výsadkových veteránů v České a 
Slovenské republice. Ale vraťme se do Zákup 
a okolí. V České Lípě to byl Mirek Plesar s 
manželkou, kteří od roku 1993 organizovali 

ve Starých Splavech-Borném setkání para 
veteránů z  českých a slovenských klubů. 
Dále Antonín Klečka z Brniště, Jaroslav 
Šimůnek z Velenic a ze Zákup Jarda Řehořek 
a Václav Brinych. Ale tato jména již 
současníkům asi nic neřeknou. Těmi, kteří se 
dožili oslav 70. výročí vzniku v září 2018 byl 
kol. Jindra Hruška, který odešel do 
výsadkového nebe 23.6.2018 ve věku 93 let a 
Josef Haman, který svého kolegu následoval 
22. 11. téhož roku v nedožitých 92 letech. 
Byli posledními zákupskými příslušníky pp 
71. československých parašutistů. Nelze se 
však nezmínit o jejich současníku libereckém 
kol. Josefu Najmanovi, který se 22.9.2018 
dožil 94 let. 
                                             Kol. Josef Stahl.

Co možná nevíte
o Zákupech

POZVÁNKA:  Velitel 43. výsadkového praporu v Chrudimi si Vás dovoluji pozvat k oslavám72.výročí vzniku výsadkových jednotek. Výbor 
KVV Prostějov zabezpečil pro zájemce o účast na akci v Chrudimi dne 31.8.2019 autobus s odjezdem od brány kasáren v Prostějově v 06:00 
hod. a návratem 22:00 hod. Doprava je bezplatná. Zájemci hlaste u kolegy Hájka na telefonní číslo 723 241 432 do 22.7.2019.  

Stalo se krásnou výsadkářskou tradicí  
připomínat si významná výročí svých 
zakladatelů setkáními, která zdůrazňují jejich 
význam i po letech, kdy už nejsou mezi námi. 
Tak se v Bernarticích u Písku setkaly 
delegace klubů z Prahy, Písku, Tábora, 
Klatov, Plzně a Jindřichova Hradce. V pátek 
5. 4. si přítomní, společně s místními 
obyvateli, připomněli památku generála 
Rudolfa Severina Krzáka, 105. Výročí  
narození a tragický osud  jeho druha 
parašutisty Rudolfa Hrubce. Setkání na 

radnici městyse bylo využito také k 
vyznamenání členů klubů, navržených 
předsedy k ocenění jejich práce. Klub 
výsadkových veteránů z J. Hradce, odměnil 
oceněné pamětním odznakem k výročí 
narození generála R. S. Krzáka. Delegace se u 
domu rodiny Krzákových zastavila u pamětní 
desky připomínající tragický osud nejen 
rodiny, ale i občanů Bernartic. Poté se 
veteráni shromáždili na hřbitově, aby položili 
věnce a kytice u hrobu občanů městyse, 
zavražděných německými okupačními 

orgány. Spolu s nimi jsou pochovány také 
ostatky pana generála. Starosta pan Pavel 
Souhrada připoměl přítomným skutečnost, že 
obec měl stihnout osud Lidic a Ležáků. Na 
závěr promluvil za výsadkáře předseda klubu 
veteránů z Jindřichova Hradce, aby zdůraznil 
nutnost uchování památky lidí, kteří svou 
prací a obětí, umožnili současným generacím 
žít v míru a budovat svoji vlast. Za KVV 
Prostějov položil věnec kolega Václav 
Kameník.
                                              Kol. Petr Čejka

Bernartice  5. dubna 2019

Posádkový ples v Jindřichově Hradci

KVV Chrudim na VVP Hradiště
 První jarní schůzi jsme začali trochu 
netradičně a to 1.4. a nebyl to apríl. Ráno u 
klubovny stál autobus, který nás převezl do 
Žatce na velitelství 4 bm. Věnoval se nám a 
něco o 4 bm prozradil její velitel se svým 
štábem. Pak následoval rychlý oběd v 
Chrámu piva a už jsme ujížděli směr VVP 
Hradiště, nostalgie pro většinu z nás. Po 

rychlém ubytování následovala nauka o 
zbraních, kterou jsme se snažili co nejvíce 
vstřebat a zažít pod kůži manipulaci s ní. Po 
krátkém nočním odpočinku jsme vyrazili na 
střelnici, kde jsme rozpoutali střelecké peklo. 
Sen mnohých z nás se stal skutečnosti a 
vyzkoušeli jsme si střelbu se zbraní 43.vpr. Po 
ukončení střeleb následoval přesun na 

řidičské cvičiště, seznámení s technikou 
praporu a samozřejmě bojové projížďky v 
jednotlivých typech techniky. Ve večerních 
hodinách příjemně unaveni jsme vyrazili do 
svých domovů. Velký dík 43.vpr. a všem co se 
o nás postarali.



Zpravodajským odborem čs. exilového MNO 
a britskou SOE  byla do vlasti vyslána první 
skupina se sabotážním posláním, velitel 
nadporučík Adolf Opálka, rotmistr Karel 
Čurda a desátník aspirant Ivan Kolařík. Z 
letounu Halifax s polskou posádkou byla 
vysazena se značnou navigační chybou dvě 
hodiny po půlnoci 28. března 1942 a místo u 
Kovářova na Milevsku přistála u Ořechova v 
blízkosti Telče. Tradiční vzpomínkovou akci 
k 77. výročí seskoku OUT DISTANCE na 
sobotu 27. dubna 2019 připravila Obec 
Ořechov, 43. výsadkový prapor Chrudim, 
ČSOL Brno a kluby vojenské historie. Ve 13 
hodin, těsně před zahájením pietního aktu, 
symbolicky seskočili z vrtulníku Mi-17 
parašutisté, instruktoři 43. vpr a mistrně 

přistávali na padácích v blízkosti pomníku 
npor. Adolfa Opálky. Po kratších projevech, 
hymnách a modlitbě vojenského kaplana 
pokládaly četné delegace kytice k pomníku. 
Doprovázela je hudba skotských dudáků ze 
skupiny THE REBEL PIPERS. Také vojáci 
kladli kytice a též starší prošedivělí muži v 
červených baretech z různých klubů 
výsadkových veteránů ČR. Nezapomínají na 
padlé druhy. Ještě před pietním aktem pozval 
moderátor k pomníku Julka Malečka z KVH 
Brno, jednoho z původních zakladatelů této 
akce, kde mu plk. v. v. Zdeněk Kolář, 
předseda KVV gen. Jaroslava Klemeše 
Chrudim, předal nejvyšší ocenění svého 
klubu, medaili generála Klemeše. Hned poté 
starostkám obcí Ořechov a Rešice, za trvalé 

udržování výsadkových tradic, předal 
předseda KVV gen. Rudolfa Severina Krzáka 
Jindřichův Hradec, pplk. v. v. Petr Čejka, 
klubovou medaili gen. Krzáka. Po celý den 
bylo možné zhlédnout historickou techniku, 
původní výstroj a výzbroj, se kterou se 
představily kluby vojenské historie. 
Odpoledne následovaly ukázky z výcviku 
AČR včetně boje zblízka (musado). Po 
prohlídkách vojenské výzbroje a techniky 
včetně vrtulníku, předvedli výsadkáři další 
seskoky s padákem. Každoročně se této 
oblíbené akce účastní velký počet občanů ze 
širokého okolí, zejména mládeže. 

                                     Kol. Václav Kameník

Památce paraskupiny OUT DISTANCE

Milou návštěvu dne14.5. v areálu kasáren v 
Pardubicích přivítal velitel 14. pluku 
logistické podpory plukovník Stanislav 
Hudeček. Jihočeští vojenští důchodci z Klubu 
výsadkových veteránů z Písku a Jindřichova 
Hradce v průběhu dne absolvovali nejen 
zajímavou exkurzi u pardubických logistiků, 
ale také uctili památku obětí Heydrichiády v 
nedalekém Památníku Zámeček. Plukovník 
Stanislav Hudeček nejprve na útvarovém 

klubu seznámil výsadkové veterány s 
aktuální situací u útvaru a plněnými úkoly. Po 
dopolední besedě si veteráni prohlédli 
vystavenou vojenskou techniku, zbraně a 
výstroj vojáků. V odpoledních hodinách pak 
plukovník Hudeček doprovodil veterány, 
vedené bývalým velitelem sil podpory a 
výcviku generálporučíkem ve výslužbě 
Janem Ďuricou, do pardubického Památníku 
Zámeček, kde položili kytice u pomníku obětí 

poprav z období Heydrichiády a navštívili 
prostory místního památníku. Na závěr 
návštěvy generál Ďurica poděkoval veliteli 
pluku za mimořádně zajímavou prezentaci 
činnosti 14. pluku logistické podpory a popřál 
všem příslušníkům útvaru hodně úspěchů v 
další práci.
                                         Helena Řebíčková

Výsadkoví veteráni z Jižních Čech navštívili 14. pluk podpory

Výsadkoví veteráni ČR a SR, připravili jsme 
stánek o naší minulosti a historii od vzniku 
výs. vojska. Kladem bylo, že jsme byli 
chváleni výstavištěm za propagaci novodobé 
historie výsadkářů České a Slovenské 
republiky. Desítky návštěvníků se u nás 
zastavilo, velkou odezvu měl samopal Sten 
MK II, který použil Gabčík a granát Kubiše. 
Kol.Mucha (kterého jsme už tradičně 
připozvali na celé tři dny), který prodával a 
propagoval odznaky. Bylo to celé náročné jak 
na přípravu, tak na samotné vybudování 
(všechny exponáty jsou moje vlastní, nebo 
jsem je měl vypůjčené od dobrých kamarádů) 
jako kompletní padák PD-47,OVP-

68,PTCH-8,OVP-80, už uvedené zbraně 
Gabčíka a Kubiše, samopal vz. 58 s portrétem 
a podpisem jeho konstruktéra Jiřího Čermáka 
(který je jediný v tomto provedení) atd. 
Navštívili nás mj. vojáci, gen.v.v. Štefka, 
gen.v.v.Štěpánek, gen.v.v. Bečvář, výsadkoví 
veteráni z klubů ČR, rovněž tak plukovníci z 
generálního štábu OSSR, kteří byli  
překvapeni naším stánkem a jeho exponáty a 
hlavně tím, že jsme se jako veteráni nikdy 
nerozdělili, což bylo milé.Také nás navštívila 
jihoafrická velvyslankyně s tlumočnicí, 
zajímala se o historii a bylo  jasné, že je 
bývalá vojačka. Pozdravit přišel i hejtman Jiří 
Čunek, voják z roku 1980, který mne poznal z 

té doby a hrozně rád vzpomínal na VZS. V 
průběhu 15. ročníku IDET-u udělil předseda 
Svazu letců Jmk Ing. Miroslav Koval 
brněnskému KVV pamětní medaili Českého 
svazu letectví k 100. výročí vzniku 
čsl.letectví, jako projev vzájemné spolupráce 
mezi oběma spolky. Pro mne jako kurátora to 
byly tři náročné dny, ale hlavně (organizačně) 
před a po skončení. Ale stálo to za to. 
Předseda KVV Jana Kubiše Brno.

                                               Jaroslav Foršt

IDET  2019 
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Ve středu 3. července 2019 oslavili příslušníci 
4. brigády rychlého nasazení 25. výročí svého 
založení. Slavnostní nástup se konal na 
náměstí posádkového města Žatec.
Jednotka byla založena 1. ledna 1994 a její 
výcvik byl zahájen 1. července téhož roku. V 
současné době má brigáda čtyři prapory a 
téměř 2600 vojáků. Brigádě během 

pětadvaceti let velelo celkem deset velitelů. 
Všichni předchozí velitelé jsou dnes 
generálové a Jiří Šedivý a Aleš Opata se 
postupně stali náčelníky Generálního štábu 
AČR s hodností „armádní generál“.
Současný, desátý velitel, plukovník gšt. Josef 
Trojánek velí brigádě od letošního roku. Jeho 
vojenská kariéra odstartovala současně se 

vznikem této jednotky, tedy v roce 1994, kdy 
začínal jako zástupce velitele čety, prošel 
dalšími stupni velení a skončil jako velitel 
brigády. Útvary působí v posádkách Žatec 
(41. mpr), Tábor (42. mpr), (43. vpr) Chrudim 
a (44. lmopr) a Jindřichův Hradec.
Slavnostní ceremoniál odstartoval přesně ve 
14.00 hodin, kdy přes náměstí v Žatci 

25. výročí 4té brigády rychlého nasazení



,,Dum spiro, spero - dokud dýchám, doufám 
". Pod tímto latinským výrokem začínali svoji 
d o b r o v o l n o u  v o j e n s k o u  s l u ž b u  u  
výsadkového vojska po druhé světové válce 
ti, kteří se v říjnu roku 1947 - 52 stali 
p ř í s l u š n í k y  j e d n o t k y , , 7 1 .  p p  
československých parašutistů" v Zákupech. 
Tak zněl oficiální název tohoto vojska, které 
bylo první po druhé světové válce. Kromě 
velitelství v dnešních Nových Zákupech 
(bohužel zmíněný objekt byl po odchodu 
sovětského okupačního vojska v roce 1991 
zcela zdevastován místními občany) to byl i 
vojenský prostor v Hradčanech u Mimoně, 
kde probíhal i nácvik seskoků. Dělostřelecká 
a úderná rota se nacházela v Hamru na Jezeře, 

kde byl velitelem učiliště v té době škpt. Josef 
Černota. K útvaru patřila i balírna padáků v 
Borečku u Mimoně. Činnost praporu 71 
skončila v Zákupech v r.1952, kdy byl prapor 
přesunut do Prešova a Sabinova. Od doby 
vzniku výsadkového vojska uplyne v tomto 
roce 72 let. Někteří z těch, kteří sloužili v 
Zákupech, se zde v České Lípě či v blízkých 
obcích po ukončení vojenské služby oženili, 
ale červeným baretům zůstali věrni v klubech 
vojenských výsadkových veteránů v České a 
Slovenské republice. Ale vraťme se do Zákup 
a okolí. V České Lípě to byl Mirek Plesar s 
manželkou, kteří od roku 1993 organizovali 
ve Starých Splavech-Borném setkání para 
veteránů z  českých a slovenských klubů. 

Dále Antonín Klečka z Brniště, Jaroslav 
Šimůnek z Velenic a ze Zákup Jarda Řehořek 
a Václav Brinych. Ale tato jména již 
současníkům asi nic neřeknou. Těmi, kteří se 
dožili oslav 70. výročí vzniku v září 2018 byl 
kol. Jindra Hruška, který odešel do 
výsadkového nebe 23.6.2018 ve věku 93 let a 
Josef Haman, který svého kolegu následoval 
22. 11. téhož roku v nedožitých 92 letech. 
Byli posledními zákupskými příslušníky pp 
71. československých parašutistů. Nelze se 
však nezmínit o jejich současníku libereckém 
kol. Josefu Najmanovi, který se 22.9.2018 
dožil 94 let. 

                                              Kol. Josef Stahl.

Co možná nevíte o Zákupech

    BLAHOPŘEJEME!!!!!

NAŠI JUBILANTI 2019:
55let – Starý Jindřich ml.,  65 - let Lang Jiří, 70 let -Milar Miroslav, 80 let –Vrábel Josef,  85 let –Janovský Miloslav.

Náš milý Milošek, který se snažil vždy 
každému předat úsměv a radost.  Jako mladý 
výsadkář v Zákupech, v Prešově, později v 
Prostějově a nakonec i v Táboře. Nikdy 
neukazoval svoji nadřazenost, naopak i ve 
chvílích vážných dokázal přidat i úsměv. V 

OPUSTILI NAŠE ŘADY tom byla jeho síla. Jako písmák se v celé šíři 
projevil až v důchodu, kdy jak rodokmen 
rodu Opluštilů, tak i osobní curriculum vitae 
jeho manželky a obou milých dcerušek 
vyvolaly obdiv a uznání. Nutno připomenout 
i jeho zálibu v ovládání příčné flétny a účast v 
orchestru města Tábora.A konečně i 
služebně, ať již jako velitel čety až náčelník 
štábu praporu, nebo referent para výcviku na 

velitelství okruhu, vystupoval zásadově, sice 
někdy méně náročně, ale o to více s lidským 
citem.Tak takového jsmeMiloška viděli my, 
jeho spolubojovníci a výsadkáři. Jsem 
přesvědčen, že i tam nahoře zavede 
výsadkovou přípravu andělíčků. Zanechal 
pro nás hezkou a milou vzpomínku.
                                               Ivo Kvasnička

 ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!

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

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

Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro potřeby svých členů.  Neprodejné.
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Světový pohár FAI 2019 v argentinské 
Cordobě se vcelku vydařil. Na začátku 
sezony a rovnou nejdůležitější civilní závod 
r o k u  b y l  p r o  n á š  t ý m  ú s p ě š n ý .
Tým Jiří Gečnuk, Libor Jiroušek, Petr 
Chládek, Hynek Tábor, Miloslav Kříž vezou 

přes letištní rentgeny na krku 2 stříbrné 
medaile (přesnost přistání, celkové 
h o d n o c e n í ) .
Jiří Gečnuk je vítěz celkového hodnocení a 
d r u h ý  v  p ř e s n o s t i .
Hynek Tábor vítěz přesnosti přistání a Petr 

Chládek třetí v absolutním hodnocení 
juniorů. Paradoxně cesta do teplých krajů se 
změnila v ranní mrazíky a kluci už se těší 
domů do “tepla”.

DUKLA opět s medailemi

POZVÁNKA:  Velitel 43. výsadkového praporu v Chrudimi si Vás dovoluji pozvat k oslavám72.výročí vzniku výsadkových jednotek. Výbor 
KVV Prostějov zabezpečil pro zájemce o účast na akci v Chrudimi dne 31.8.2019 autobus s odjezdem od brány kasáren v Prostějově v 06:00 
hod. a návratem 22:00 hod. Doprava je bezplatná. Zájemci hlaste u kolegy Hájka na telefonní číslo 723 241 432 do 22.7.2019.  
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Tak zněl oficiální název tohoto vojska, které 
bylo první po druhé světové válce. Kromě 
velitelství v dnešních Nových Zákupech 
(bohužel zmíněný objekt byl po odchodu 
sovětského okupačního vojska v roce 1991 
zcela zdevastován místními občany) to byl i 
vojenský prostor v Hradčanech u Mimoně, 
kde probíhal i nácvik seskoků. Dělostřelecká 
a úderná rota se nacházela v Hamru na Jezeře, 
kde byl velitelem učiliště v té době škpt. Josef 

Černota. K útvaru patřila i balírna padáků v 
Borečku u Mimoně. Činnost praporu 71 
skončila v Zákupech v r.1952, kdy byl prapor 
přesunut do Prešova a Sabinova. Od doby 
vzniku výsadkového vojska uplyne v tomto 
roce 72 let. Někteří z těch, kteří sloužili v 
Zákupech, se zde v České Lípě či v blízkých 
obcích po ukončení vojenské služby oženili, 
ale červeným baretům zůstali věrni v klubech 
vojenských výsadkových veteránů v České a 
Slovenské republice. Ale vraťme se do Zákup 
a okolí. V České Lípě to byl Mirek Plesar s 
manželkou, kteří od roku 1993 organizovali 
ve Starých Splavech-Borném setkání para 
veteránů z  českých a slovenských klubů. 
Dále Antonín Klečka z Brniště, Jaroslav 
Šimůnek z Velenic a ze Zákup Jarda Řehořek 

a Václav Brinych. Ale tato jména již 
současníkům asi nic neřeknou. Těmi, kteří se 
dožili oslav 70. výročí vzniku v září 2018 byl 
kol. Jindra Hruška, který odešel do 
výsadkového nebe 23.6.2018 ve věku 93 let a 
Josef Haman, který svého kolegu následoval 
22. 11. téhož roku v nedožitých 92 letech. 
Byli posledními zákupskými příslušníky pp 
71. československých parašutistů. Nelze se 
však nezmínit o jejich současníku libereckém 
kol. Josefu Najmanovi, který se 22.9.2018 
dožil 94 let.

                                              Kol. Josef Stahl.

přeletěly dva bojové letouny JAS-39 Gripen. 
Náčelník Generálního štábu armádní generál 
Aleš Opata a velitel brigády plukovník gšt. 
Josef Trojánek poté uvítali ministra obrany 
Lubomíra Metnara, který provedl přehlídku 
nastoupených jednotek brigády rychlého 
nasazení.

„Jako voják vám do dalších let přeji 
především sílu, vysokou odolnost a 
entuziasmus – jako Aleš Opata vám všem 
přeji zdraví a ať se daří,“ popřál celé brigádě 
generál Aleš Opata, který byl také jedním z 
velitelů brigády. 
Spolu s vojáky 44. lmopr, se aktu zůčastnila i 

 

delegace Klubu výsadkových veteránů 
generála Rudolfa Severína Krzáka. 

                                             Kol.Petr Čejka.



21.2.2019Alexander Georgijevský
10.4.2019 zemřel pplk.v.v.Lubomír Pilka ve věku 76let
18.4.2019 odešel npor.v.v. Mudr.Ján Kupecký člen KVV Bratislava
26.4.2019 opustil naše řady plk.v.v.Ing. Miloš Opluštil ve věku nedožitých 92let- jeden z prvních důstojníků poválečných výsadkových 
jednotek ve Stráži pod Ralskem a v Zákupech.
11.5.2019 odešel do parašutistického nebe ing. Bedřich Jetel ve věku nedožitých 63let.
29. 5. 2019 zemřel nadpraporčík v.v. Milán Šimík ve věku 87 let, byl jeden z  praporčíků 22.výsadkové brigády, který s ní prošel od Prešova až 
po Prostějov. V průběhu služby pracoval u balonové čety, po celou dobu jako vysazovač, později i na úseku materiálního a technického 
zabezpečení. Podílel se na řadě zlepšovacích návrhů při úpravě výsadkového materiálu nebo výcvikových zařízení. Vážili jsme si ho právě pro 
jeho pracovitost, obětavost a opravdu láskyplný vztah k výsadkařině. Po odchodu do důchodu aktivně pracoval  i ve výboru  KVV Prostějov. 
Byl nositelem státních a rezortních vyznamenání i Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov. 

2.6.2019  zemřel Vlastimil Altman
10.6.2019 nás opustil a odešel do výsadkového nebe genmjr. Ing. Čestmír HRBEK. Ve věku 83let. Člen KVV Písek.

 ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!
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předseda redakční rady

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

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

Uzávěrka Zpravodaje č. 80 je 30.10. 2019

Ing.Jozef Struhár -  pokladník -  

+420775553350, bankovní spojení na KVV 

Prostějov - 188 989 286, kód 0300
We b o v é  s t r á n k y  K V V  P r o s t ě j o v  -   

http://www.kvvprostejov.wgz.cz/
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ve svém starém stavení na 
Je leních  Vrš ích  muzeum 
Schwarzenberského plavebního 
kanálu. Nápad zřídit v jeho 
stodole expozici o plavebním 
kanálu mu pomohli realizovat 
v ý t v a r n i c e  M g r. V l a ď k a  
Kunešová, ředitel a hlavně 
znalec plavebního kanálu 
Ing.Hynek Hladík, fotograf 
Mgr.Zdeněk Přibyl a tehdejší 
starosta Nové Pece Pavel 
Štětina. Obec se nakonec stala 
hlavním zřizovatelem a gen.v.v. 
I n g . H r b e k  n á s l e d n ý m  
provozovatelem. Expozici za 
d o b u  j e h o  p r o v o z o v á n í  
navštívily desetitisíce turistů. 
Čas míjí, vzpomínka zůstává. 
Budeme s úctou vzpomínat. Čest 
j e h o  p a m á t c e .                                                                       
Výbor KVV Prostějov

*14. 1. 1936 – +10.6.2019
V letech 1955 – 1958 studoval na Vojenském 
učilišti v Lipníku nad Bečvou. Poté byl 
přidělen k prešovské 22. výsadkové brigádě, 
u níž prošel velitelskými funkcemi u 65., 72. 
a 71. výsadkového praporu. V letech1965 – 
1968 studoval na VAAZ v Brně. V červenci 
1968 byl ustanoven náčelníkem štábu 72. 
výsadkového praporu. Po vzniku 22. 
výsadkového pluku vykonával od září 1969 
funkci náčelníka štábu 1. padákového 
výsadkového praporu a v dubnu 1971 byl 
ustanoven jeho velitelem. Dnem 10. 5. 1972 
byl nejdříve pověřen výkonem funkce 
velitele prostějovského 22. výsadkového 
pluku, 13. 10. 1972 byl do této funkce 
jmenován. Útvaru velel do 22. 7. 1974, kdy 
byl vyslán ke studiu na VA K. J. Vorošilova do 
Moskvy. V letech 1977 – 1981 byl velitelem 
13. tankové divize v Topolčanech, v říjnu 
1982 se stal zástupcem velitele 1. armády v 
Příbrami. Od října 1984 působil na 
významných funkcích ve štábu ZVO v 
Táboře. Do zálohy odešel v březnu 1992. I ve 
výslužbě byl velmi aktivní zejména na své 
krásné Šumavě. Aktivně spolupracoval se 
členy KVV Písek. Byl otcem myšlenky zřídit 

Generálmajor Ing. Čestmír HRBEK


