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Hrdinní parašutisté, kteří před 80 lety seskočili u Nehvizd, získali důstojný památník

„Tento hrdinský čin byl jedním z nejvýznamnějších 
aktů našeho odboje za 2. světové války,“ označila 
atentát na zastupujícího říšského protektora mini-
stryně Jana Černochová. Likvidací jednoho z hlav-
ních nacistických představitelů podle ní Čechoslo-
váci ukázali, že nejsou zbabělci a jsou odhodláni za 
svobodu a demokracii nasadit život.

Na území Protektorátu Čech a Moravy byly v noci z 
28. na 29. prosince 1941 vysazeny tři výsadky – Sil-
ver A, Silver B a právě Anthropoid. Rotmistři Gabčík 
s Kubišem měli být původně vysazeni v prostoru 
východně u Plzně, kvůli mlze ale seskočili až o 97 
km dál, na východ od Prahy u Nehvizd.

Právě zde se podle ministryně Černochové začal 
odvíjet příběh hrdinných parašutistů, jenž později 

skončil jejich smrtí v kryptě pravoslavného chrámu 
Cyrila a Metoděje na Praze 2. V tomto příběhu ale 
hráli zásadní roli také obyčejní lidé: „Byly to mož-
ná stovky či tisíce činů někdy i bezejmenných lidí, 
kteří v rámci druhého odboje těmto parašutistům 
pomáhali,“ prohlásila ministryně Černochová. Nový 
památník je tak nejen poctou výsadkářům, ale rov-
něž jim, kteří k úspěchu akce přispěli. Oceňuji ko-
munální politiky, že připomínají odkaz hrdinů.

Slavnostnímu odhalení nového památníku přihlí-
žely stovky lidí, zúčastnili se ho zástupci parlamen-
tu, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Rastislav 
Káčer a zástupkyně britského velvyslance Lucy Hu-
ghes, dále představitelé církví, veteránských a dal-
ších zájmových organizací.

Památník, symbolicky zakrytý padákem, veřejnosti 
společně odhalili ministryně obrany Jana Černo-
chová, velvyslanec Rastislav Káčer, zástupkyně vel-
vyslance Lucy Hughes a starosta městyse Nehvizdy 
Jiří Poběrežský.

Ministryně obrany v této souvislosti poděkovala 
zástupcům všech samospráv, kteří se na vzniku pa-
mátníku i akci samotné podíleli.

Dříve se příznivci vojenské historie scházeli u pů-
vodního pomníku, ten se však kvůli výstavbě vyso-
korychlostní tratě přesune.

Ministryně obrany Jana Černochová spolu s dalšími hosty odhalila ve středu 29. prosince v Nehvizdech 
u Čelákovic nový památník členům výsadku Anthropoid Janu Kubišovi a Jozefu Gabčíkovi. Právě na 
tomto místě parašutisté před 80 lety seskočili, aby pak o pět měsíců později provedli úspěšný atentát 
na „kata českého národa“ Reinharda Heydricha.

Dne 7. 5. 2022 se uskuteční členská schůze KVV Prostějov, z.s.
Pozvánku a plnou moc pro účast na schůzi naleznete na zadní straně zpravodaje.!
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Výsadkáři operace Anthropoid tedy dneškem ko-
nečně získali důstojný monument, ocenila úsilí 
místních Jana Černochová.

V momentě, kdy padák z nového památníku strhá-
vala, podotkla: „Odkaz, který jejich smrt přinesla, ne-
byl zbytečný a posunul nás dál. V ten okamžik jsem 
byla rovněž hrdá na to, že komunálním politikům 
není lhostejné, co se v jejich obcích děje a odkaz hr-
dinů se snaží připomínat – ať už výstavbou takových 
památníků nebo organizací pietních aktů.“

Formování speciálních čs. parašutistických sku-
pin ve Velké Británii začalo již počátkem roku 
1941.O provedení atentátu bylo rozhodnuto na 
poradě u velitele tehdejší čs. rozvědky Františka 
Moravce 3. října 1941, později se stal definitivním 
cílem R. Heydrich.

Ve 2:24, 29. prosince 1941, seskočili rotmistři Jan 
Kubiš a Jozef Gabčík, členové skupiny Anthropoid, 

poblíž Nehvizd. Ve 2:37 seskočili u venice Senice vý-
sadek Silver A. Ve 2:56 seskočili parašutisté skupiny 
Silver B nedaleko obce Kasaličky u Přelouče.

Atentát na zastupujícího říšského protektora Re-
inharda Heydricha v Protektorátu Čechy a Morava 
proběhl 27. května 1942 v zatáčce pod Vychovatel-
nou v Kobylisích.

Uskutečnili ho Gabčík s Kubišem společně s Jose-
fem Valčíkem a Adolfem Opálkou z desantu Out 
distance.

Heydrich zemřel 4. června 1942, okamžitě po atentá-
tu bylo vyhlášeno stanné právo a začaly masové po-
pravy.Sedm parašutistů (Josef Bublík, Jozef Gabčík, 
Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc, 
Josef Valčík) zahynulo 18. června v pravoslavném 
chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.

Kol. Jaroslav Ondrejčák, zpracováno dle Army.cz

Na hrdiny se nezapomíná

U příležitosti 111. výročí narození a 36. výročí úmrtí legendárního velitele paravýsadku WOLFRAM, 
pplk. Josefa OTISKA, a také  připomenutí si 77. výročí vysazení čsl. paraskupiny Wolfram za 2. světové 
války v Beskydech, v září 1944 a za organizace Krajského vojenského velitelství Ostrava se dne 8.1.2022 
konal pietní akt za účasti pozůstalých členů rodiny Otiskových, ředitele KVV Ostrava plk.Jaroslava Med-
ka, starosty MČ Brno – Líšeň, výsadkových veteránů KVV Brno a dalších hostí.
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Za KVV Prostějov se zúčastnila pietní vzpomínky 
u hrobu pplk.Josefa Otiska v Brně – Líšni delegace 
ve složení kol. Ondrejčák, kol. Chudý, kol. J.Kovář a 
kol. F.Dvořák.

Pietní vzpomínka se konala jako výraz vděku za 
činy, které pplk. Josef OTISK uskutečnil spolu s 
příslušníky paraskupiny Wolfram v rámci národně 
osvobozeneckého boje.

Pietní akt byl zahájen státní hymnou ČR, posléze pro-
slovem ředitele KVV Ostrava plk. Jaroslava Medka, 

ve kterém popsal jeho životní příběh, příběh vojáka 
hrdiny, který se zapojil do národního odboje proti 
fašizmu, který naplňoval bezvýhradně slova přísahy. 
Jeho odkaz je naplňován jednotkou aktivních záloh 
Ostrava, která nese čestný název Josefa Otiska.

Modlitbu za padlé hrdiny přednesl vojenský kaplan 
pplk. Mgr. Josef Konečný. Účastníci pietního aktu 
položením kytic u hrobu pplk. Josefa Otiska vyjá-
dřili úctu a vděk  za jeho činy ve válce, ale i celoži-
votní postoje.

VÍte že:

pplk. Josef Otisk se narodil 30. ledna 1911 v Líšni u Brna. 
Otec Matouš byl rolník, matka Marie, rozená Šumbero-
vá byla v domácnosti. Měl třináct sourozenců.

Absolvoval obecnou školu v Líšni a poté nastoupil 
na reálné gymnázium v Brně. To však z finančních 
důvodů v roce 1928 přerušil. Znovu byl přijat v 
roce 1930 a v roce 1933 odmaturoval. Při základní 
vojenské službě, kterou nastoupil 1. října 1933, byl 
odeslán do záložní důstojnické školy. Po jejím ab-
solvování byl převelen k pěšímu pluku do Levoče, 
poté v Prešově a nato do Bardějova. Od 1. srpna 
1934 začal studovat Vojenskou akademii, kterou 
již v hodnosti podporučíka v srpnu 1936 ukončil. 1. 
září 1936 nastoupil v hodnosti poručíka k pěšímu 

pluku v Brně. V roce 1937 absolvoval v Milovicích 
kurz kanónů proti útočné vozbě. Mobilizaci prodě-
lal v Jihlavě a Telči.

Dne 4. prosince 1939 s přítelem překročili hranice 
na Slovensko a přes Maďarsko, Jugoslávii a Turecko 
se dostal do Francie. 12. ledna 1940 byl prezento-
ván v Agde u československého zahraničního voj-
ska a zařazen k 2. pěšímu pluku. Zúčastnil se bojů 
o Francii. Po pádu Francie byl evakuován do Anglie.

V Anglii byl povýšen na nadporučíka. Absolvoval 
autokurz a základní kurz commandos. Již v hod-
nosti kapitána dále absolvoval parakurz a kurzy 
velitelů tankových rot a tankové taktiky. Poté byl 
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jmenován zástupcem velitele 3. roty 2. tankového 
praporu. Do funkce velitele skupiny pro zvláštní 
úkoly byl vybrán na jaře 1944. Směl si vybrat pří-
slušníky své skupiny. S nimi poté od 15. května do 
poloviny června 1944 prodělal základní výcvik, pa-
rakurz a konspirační kurz. 3. července odletěl do 
Itálie na vyčkávací základnu.

Po půlnoci 13. září 1944 byl společně s ostatními 
příslušníky desantu rtn. Josefem Bierským, rtn. Jo-
sefem Černotou, rtn. Vladimírem Řezníčkem, radis-
tou rtn. Karlem Svobodou a čet. Robertem Matulou 
vysazen poblíž Nytrové v Beskydech. Při seskoku 
došlo k rozptylu a celá skupina se sešla až po deseti 
dnech s výjimkou Svobody, který padl do rukou ge-
stapa. Skupina navázala styk s partyzány, ale poz-
ději byla nucena se stáhnout před protipartyzán-
skými akcemi gestapa do Kunčic pod Ondřejníkem 
a posléze do Líšně u Brna. V boji proti německé ar-
mádě pokračovali až do příchodu Rudé armády.

Po válce byl přidělen k 2. oddělení MNO, kde pra-
coval na prověřování reaktivovaných důstojníků ar-
mády (podílel se i na zatčení zrádce Viliama Gerika).  
1. 11. 1945 převelen ke 13. tankové brigádě v Přás-
lavicích u Olomouce, povýšen na majora a jmeno-

ván velitelem 2. praporu; 15. 9. 1947 – 1. 5. 1948 ve-
litelem 2. tankového praporu u 1. tankové brigády 
(přejmenována později na 12.); k 1. 5. 1948 poslán 
na dovolenou; 1. 10. 1948 propuštěn z armády a 
degradován na vojína; po odchodu z armády pra-
coval jako geodet a geometr.

Vyznamenání:

	 •	 1940	-	Československý	válečný	kříž	1939
	 •	 1943	-	Britský	řád	MBE	
  (člen Řádu britského impéria)
	 •	 1944	-	Pamětní	medaile	československé	armády	
  v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie
	 •	 1944	-	Československá	medaile	za	zásluhy	
  II. stupně
	 •	 1945	-	druhý	Československý	válečný	kříž	1939
	 •	 1945	-	druhá	Československá	medaile	
  za zásluhy II. stupně
	 •	 1945	-	Československá	medaile	
  Za chrabrost před nepřítelem
	 •	 1946	-	Odznak	Čs.	partyzána

Kol. Jaroslav Ondrejčák

Chrudimští u pomníku v Brné  zavzpomínali na generála Jaroslava Klemeše

V pondělí, v den stého výročí narození brigádního generála Jaroslava Klemeše, se v Brné, části města 
Ústí nad Labem, konal vzpomínkový akt. Minulý rok byl v tuto dobu v parčíku u kaple sv. Anny osazen 
jeho pomník s pamětní deskou. Pandemie covidu však zabránila důstojnému průběhu odhalení. Letos 
u této události nemohli chybět zástupci chrudimského 43. výsadkového pluk a Klubu vojenských vý-
sadkových veteránů generála Klemeše.

plk. Zdeněk Kolář, plk. Róbert Dziak a exstarosta 
Chrudimě Petr Řezníček. Zavzpomínali v  nich na 
krásné zážitky a chvíle strávené v  Klemešově pří-
tomnosti.

Po položení květin a vzdání pocty se všichni pře-
místili do Brné. Tentokráte vše proběhlo s patřičnou 
důstojností. Součástí ceremoniálu byla účast Gene-
rálního štábu AČR, vojenské hudby, skotské dudácké 
kapely a čestné stráže. Důstojnou dekoraci tvořily i 2 
Landrovery Kajman 43.  výsadkového pluku v  plné 
bojové výbavě, které se přepravily po vlastní ose.

Počasí během aktu nepřálo, takže se nemohl usku-
tečnit naplánovaný průlet stíhacích Gripenů. Hlav-

Nejprve se shromáždili u  jeho hrobu na Střekov-
ském hřbitově, kam v tento den zajíždějí vzpome-
nout každoročně. Silně emotivní projevy pronesli 
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ní projev přednesl primátor Ústí nad Labem a ředi-
tel VHU brigádní generál Aleš Knížek.

Kladení věnců a květin k pomníku se mimo jiné zú-
častnili velitel 43.  výsadkového pluku plk. Róbert 
Dziak, předseda KVV gen. Klemeše plk. Zdeněk Ko-
lář, starosta města Chrudimi František Pilný a exsta-
rosta Petr Řezníček. Na závěr bylo slavnostně pře-
jmenováno prostranství na park Generála Klemeše 
a odhalena Lavička veteránů, která nese jeho jméno.

Jaroslav Klemeš se narodil v Čadci, v  roce 1940 po 
okupaci odešel tzv. jižní balkánskou cestou do Fran-
cie. V čs. zahraničním vojsku bojoval na Marně až do 
kapitulace. Poté stihl poslední lodí odplout do An-
glie, kde prodělal spojovací kurz. Dále ve skotském 
Arisaigu paradesantní assault, zakončený seskoky. 
Následně byl přemístěn do italského Laurenta po-
blíže letiště Brindisi, kde pokračoval v  udržovacím 
výcviku. Na konci roku 1944 byl účasten při dvou ne-
úspěšných pokusech o vysazení, kdy se letoun Hali-
fax po ztrátě orientace musel vrátit. V noci ze 16. na 
17. února 1945 byl konečně polskou posádkou vysa-
zen u Javorného jako člen skupiny Platinum spolu se 
skupinou Pewter. Po uchycení u Korábků v Hradišti 
u Nasavrk se skupina přemístila na Vysočinu.

Tam úzce spolupracovala s Radou tří. Pomocí vysí-
lačky	a	 radiomajáku	Eureka	 Jaroslav	Klemeš	zajiš-
ťoval letecké shozy zbraní pro partyzánské hnutí. 

Před koncem války byl se svým velitelem Nechan-
ským přemístěn do Prahy, kde pomocí vysílačky 
Anna na velitelství Pražského povstání zajišťoval 
spojení s  Londýnem a vládou v  Košicích. Po roce 
1950  ho postihl stejný osud jako ostatní „zápaďá-
ky“. Byl půldruhého roku ve vyšetřovací vazbě a po 
tři roky poté uvězněn. Po vykonání trestu byl po-
slán na dvouletou převýchovu do tábora nucených 
prací. Byla mu také odebrána všechna vyznamená-
ní. V Ústí nad Labem se oženil a pracoval jako sklad-
ník a řidič. Až v roce 1968 byl plně rehabilitován. 

V roce 2010 byl jmenován brig. generálem, v roce 
2015  mu prezident Zeman propůjčil hodnost ge-
nerál poručíka a v roce 2016 mu udělil Řád bílého 
lva, nejvyšší státní vyznamenání České republiky 
a  Chrudimi Jaroslav Klemeš přilnul. Pravidelně se 
zúčastňoval připomínek výročí seskoku vzpomín-
kového aktu v  Hradišti u  Korábků a všech oslav a 
nástupů 43., tehdy výsadkového praporu. I naroze-
niny vždy trávil, jak říkal, mezi svými při návštěvách 
v  Chrudimi. K  sobě ho vždy příslušníci zdejšího 
útvaru, kteří ho považovali za svůj velký vzor a pat-
rona, rádi dopravili.

V den 90. narozenin byl Jaroslavu Klemešovi udělen 
čestný titul Čestný občan města Chrudim. Jaroslav 
Klemeš zemřel v Praze v roce 2017 ve věku 95 let.         

Kol..Josef Čáslavka KVV Chrudim.

Účast delegace KVV PV na Výročním zasedání KVV gen. Klemeše Chrudim

Samotnému oficiálnímu zasedání předcházel piet-
ní akt k uctění památky paradesantní operace Pla-
tinum – Pewter, která se uskutečnila v noci z 16.-na 
17.února 1945. První zastávkou bylo položení kvě-
tin k pamětní desce na domě rodiny Korábků v obci 
Hradiště, která po vysazení jako první výsadkáře 
přijala a ukrývala. Velice srdečné bylo především 
osobní setkání s paní Korábkovou s dcerou a sy-
nem, kteří byli velice potěšení návštěvou z našeho 
Klubu. Druhou zastávkou pak bylo položení květin 
k pamětnímu místu na místo výsadku skupiny ne-
daleko obce Javorné. 

Dne 19.února 2022 se delegace našeho Klubu ve složení kol.Páleník a kol.Kovář zúčastnila na základě 
pozvání Výroční členské schůze KVV Chrudim.

Samotná Výroční schůze pak probíhala v prosto-
rách Klubu 43. výsadkového praporu pod vedením 
předsedy KVV Chrudim kol.Koláře a za účasti pri-
mátora města Chrudim, velitele posádky a před-
sedů většiny KVV ČR. Hodnocení činnosti Klubu se 
neslo v duchu COVIDových omezení, která nám při-
nesl minulý rok, ale i s optimismem do roku součas-
ného. Hlavní akcí KVV Chrudim pro rok 2022 bude 
oslava 75.výročí vzniku výsadkového vojska, kterou 
organizuje společně a KVV Liberec dne 1.října v Zá-
kupech.
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Účast delegace KVV PV na XIV. Sněmu KVV SR v žilině

Dne 27.února 2022 se delegace našeho Klubu ve složení kol.Páleník, kol.Stavný a kol. Tuček zúčastnila 
na základě pozvání jednání XIV.Snemu KVV SR v Žilině.

Za náš Klub jsem jednání pozdravil a poděkoval za 
spolupráci osobně. Zdůraznil jsem také hlavní akce 
našeho Klubu a tlumočil všem členům KVV Chrudim 
pozvání na ně.

Aktivní účast naší delegace na tomto jednání byla 
důležitou součástí naplňování našich cílů - udržo-
vání soudržnosti a sounáležitosti mezi všemi členy 
KVV ČR.   

Předseda KVV PV Kol. Ondrej Páleník

Jednání se z pandemických důvodu v posledním 
období podařilo uskutečnit po několika odkladech 
v náhradním termínu v prostorách Městského úřa-
du Žilina a za účasti primátora města a dalších hos-
tů. Jediným reprezentantem KVV ČR byla právě de-
legace našeho Klubu.

Samotné jednání Sněmu vedl prezident KVV SR kol.
Puchoň společně s prezidiem. V průběhu Sněmu 

jsem na základě usnesení Výboru KVV PV vyzname-
nal Zlatým odznakem výsadkového veterána šest 
kolegů z bratrské organizace KVV SR – plk.v.v. Švel-
ku, kpt.v.v.Kavického, plk.v.v.Pračka, des.v.v.Bartoše, 
npor.v.v.Hanáka a mjr.v.v.Schneidera. Současně jsem 
poděkoval za dlouholetou spolupráci odcházejícímu 
prezidentovi kol.Puchoňovi a odměnil ho krásnou 
knihou autora Jiráska s věnováním od všech členů 
našeho Výboru. Seznámil jsem také s hlavními akce-
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Pietní akt u hrobu gen. Karla Palečka v Plzni

Dne 12. 3. 2022 proběhl pietní akt u hrobu zakladatele výsadkových vojsk v ČSR a také prvního výs. ge-
nerála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt k 60. výročí úmrtí gen. Karla Palečka organizoval KVV gen. Karla 
Palečka Plzeň v čele s  jeho předsedou kol. Ladislavem Slivou a 102. pzpr, za účasti velitele pplk. gšt. 
Ing. Pavla Hriníka a dalších příslušníků 102. pzpr, který ve svém názvu nese jméno gen. Karla Palečka. 
Pietního aktu mimo plzeňského, se zúčastnily KVV z Liberce, Holešova, Chrudimi, Jindřichova Hradce, 
Olomouce, Písku a Klatov. Za náš klub se zúčastnil kol. Dvořák František, Chudý František, Komínek Jan, 
Kovář Jaroslav, Kroul František a Mucha Michal.

mi našeho Klubu, pozval všechny slovenské kolegy 
na tyto akce a poděkoval za dosavadní spolupráci.

V diskusi pak vystoupili i další členové naší delegace 
kol.Stavný a kol.Tuček, kteří se oba jako zakladatelé 
KVV SR těší na Slovensku obrovské úctě a uznání. 
Tohle uznání bylo vyjádřeno také udělením Pamět-
ní medaile Josefa Gabčíka oběma naším kolegům.
Hlavním výsledkem XIV. Sněmu KVV SR byla změna 
prezidenta Klubu, kterým se stal plk.v.v. Ing.Mgr.Pa-
vel Švelka , kterému jsem ke zvolení jménem našich 
členů srdečně pogratuloval. 

Sněm také schválil Program Klubu na rok 2022. Nej-
důležitější akcí KVV SR bude Setkání všech členů 
obou republik ve dnech 22.-24. září 2022 v Trenčíně.

Celé jednání Sněmu se neslo ve velice přátelském 
duchu a účast naší delegace jako reprezentanta 
všech KVV ČR byla velice ceněna a přínosná v du-
chu rozvíjení přátelství a spolupráce.

Předseda KVV PV, kol. Ondrej Páleník
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Předseda KVV Plzeň, kol. Sliva přivítal všechny pří-
tomné, kolegyně a kolegy a další vzácné hosty, 
mezi jinými tajemníka statutárního města Plzně 
Mgr. Václava Váchala, velitele 601. skss plk. gšt. Ing. 
Tomáše Skácela, za PČR plk. Mgr. Radka Karlíka vel. 
pořádkové policie Plzeňského kraje, válečného 
veterána Vojenské policie z Iráku kpt. Ing. Zbyňka 
Vejsadu a předsedu Leteckého historického klubu 
Václava Tomana.

Pietní akt pak pokračoval odhalením nové pamětní 
desky na náhrobku, bývalým předsedou KVV Plzeň, 
kol. Mílou Jeřábkem, který se zvlášť zasadil o vznik 
pietního místa v roce 2003. O čestný hrob se vzorně 
starají a na rekonstrukci se podíleli hlavně Jirka Svo-
boda a Jindra Fencl.

Následně kol. Sliva vyzval přítomné k uctění památ-
ky gen. Palečka, ale i ostatních kolegyň a kolegů, 
kteří odešli do „výsadkového nebe“, minutou ticha 
za zvuku večerky a přeletu vrtulníku, nato pak polo-
žením věnců a kytic.

Kol. Sliva ve svém proslovu ve stručnosti popsal 
životní pochod gen. Palečka od jeho mládí, doby 

válečné, kde se zařadil do výcviku a pak řízení čin-
nosti diverzních výsadkových skupin v Anglii, až do 
strastiplné pouti v dobách poválečných. V proslovu 
kol. Slivy také zazněla připomínka k instalaci pa-
mětní desky na domu gen. Karla Palečky na Miku-
lášském náměstí, a my připomínáme, že tuto desku 
vytvořil náš člen, kol. Viktor Jeremiáš, který již také 
není mezi námi.

Předseda KVV Plzeň, kol. Láďa Sliva využil pietního 
aktu k udělení pamětních křížů gen. Karla Palečka, 
které předal předsedům KVV, kol. Petru Čejkovi, 
Dušanu Hricovi, Pavlu Valentovi a vrchnímu prapor-
číku 102. pzpr, prap. Jiřímu Kašparovi.

Kol. Michal Mucha pak za Červené barety předal 
pamětní odznak na stuze: Zástupci statutárního 
města Plzeň, KVV gen. Karla Palečka Plzeň a 102. 
pzpr Prostějov.

Vzpomínkový pietní akt byl pak ukončen společen-
ským posezením s občerstvením v hotelu Panora-
ma, které připravil KVV Plzeň gen. Karla Palečka.

Kol. František Chudý

Svátek žen

I přes dlouhodobě přetrvávající zdravotní problémy v našem státě, se podařilo uspořádat další  z kultur-
ně - společenských akcí našeho plánu klubu v roce 2022.
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Dne 11.3. jsme v restauraci U tří bříz společně oslavi-
li svátek našich žen. O toto setkání byl k naší rados-
ti poměrně velký zájem a na uvedeném večírku se 
nás sešlo 63 účastníků, z toho bylo 36 žen. Ukázalo 
se , že někteří členové, kteří bývají na těchto akcích 
pravidelně a nepřišli, byli plně zastoupeni novými 
členy klubu. Večírek zahájil předseda klubu Ondrej 
Páleník, který popřál a poděkoval našim ženám za 
jejich lásku a péči a společně s dalšími členy výbo-
ru rozdali ženám květiny. Velice kladně byla přijata 
účast velitele 601. skss s manželkou a jeho vrchního 
praporčíka, kteří rovněž přišli našim ženám popřát 

k jejich svátku. Ukázalo se, že toto setkání členů 
klubu bylo vzhledem k dlouhodobé absenci nut-
né, o čemž svědčí nevázaná zábava, spokojenost s 
programem a připraveným občerstvením. Novým 
prvkem společenské zábavy byla soutěž o nejlepší 
taneční pár, kde první místo obsadili manželé Bra-
ničtí. Na závěr předseda klubu poděkoval všem za 
účast, organizátorům za kvalitní přípravu večírku 
a místopředseda seznámil účastníky s dalšími nej-
bližšími akcemi plánu.

Kol. F. Lejsek

Spoluhráči Dukla Prešov 1956–58 ohláste sa!
Na jeseň roku 1956 prebehla vo všetkých vojenských útvaroch na Morave a Slovensku výzva, aby sa tí, 
ktorí hrávali prvú, resp. druhú hokejovú ligu prihlásili. Asi tridsiati záklaďáci z najrôznejších útvarov ešte 
v prijímači, sme boli odvelení do Prešova. Po výbere, ktorý previedli kpt. Blažej a kpt. Opletal, zostali sme asi 
pätnásti a vznikol hokejový mančaft s názvom Dukla Prešov, reprezentujúci 2. vojenský okruh. /A čet. Šimík, 
večne pospevujúc si: „Přijďte večer k nám, uděláme flám“, nám v sklade vymenil čižmy a onuce za ponožky 
a kanady a stali sme sa výsadkármi…/ Pod vedením kpt. Kouteckého sme po dvoch sezónach pre Prešov 
vybojovali druhú ligu. Nakoľko sme neboli nadpočetná čata, ale radoví vojaci a druhá liga sa nedala hrať pri 
normálnom výcviku, Dukla sa presťahovala do Hodonína.

Touto cestou prosím bývalých spoluhráčov /neúplný zoznam viď nižšie/, aby sa mi prihlásili na nižšie uve-
denú adresu; snáď sa nám podarí realizovať stretnutie po cca 65 rokoch!!! 

Voj.v.v. MUDr. Ján Hanák, Hečkova 32 010 01 Žilina Slovensko                
tel.+ 421 905 194 997

Dukla Prešov 1956-58: Petroušek/Č.Budějovice/, Kindl/Praha/, Dobrotka/Brno/, Zoubek/Olomouc/, Har-
toš/Opava/, Šanda/Kladno/, Ťažár/Prešov/, Bogdan/Bratislava/, Hanák/Žilina/, Jílek, Mičkal, Ondračka, Lan-
gr, Kučera, Konečný, Bruckner.

MUDr. Ján Hanák, SR

NAŠI  JUBILANtI  2022
65 let

Anna	Malíková,	Emil	Mohr
75 let

František Chudý, Vlaďka Zapletalová
80 let

Bedřich Chudoba, Alois Neradil, Věra Mansfeldová, Zdeněk Pudil a Zdeněk Holínka.

BLAHOPŘEJEME!!!
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OPUStILI  NAŠe ŘADY
V pátek 3.12. 2021 dobojoval svůj poslední boj bývalý náčelník štábu 22. výsadkové brigády pplk. v.v. Ing. 
Jaromír Homolka. Odešel do výsadkového nebe ve věku nedožitých 70 let. Jako náčelník štábu byl Jaromír 
velice zodpovědný a náročný důstojník.

V pondělí dne 14.2.2022 odešel do výsadkového nebe jeden z nás, člen našeho KVV kol. Vladimír Sermek. 
Člověk pracovitý, odpovědný a nesmírně skromný. Nadpraporčík v.v. Vladimír Sermek byl jeden z praporčí-
ků 22.výsadkové brigády, který s ní prošel od Košic, Prešova až po Prostějov. V průběhu služby pracoval na 
úseku materiálního zabezpečení. Byl nositelem resortních vyznamenání. 

Dne 2. března 2022 nás navždy opustil a odešel do výsadkového nebe náš kolega Karel Málek, nadpra-
porčík ve výslužbě, bývalý příslušník vojenské hudby u 22. vb v Prostějově. Karel Málek byl naším kolegou, 
přítelem i kamarádem.

Náš kolega plk.v.v. Miroslav Řepka zesnul tiše, po dlouhé těžké nemoci, v úterý 
15. 2. 2022 ve věku 88 let. Mirek Řepka patřil mezi významné osobnosti 22.vb. 
Svůj profesní život spojil s 22.vb od Prešova po Prostějov. Pracoval na různých 
velitelských a štábních funkcích vždy velice odpovědně. Byl náročný k sobě i 
svým podřízeným, ale i spravedlivý vůči nim. Byl Mistrem své odbornosti výsad-
káře. Po ukončení profesní kariéry u 22.vb, pracoval na ústředí Svazarmu, od-
boru parašutizmu. Této práci se opět věnoval s láskou, houževnatostí a s vyso-
kým pracovním nasazením. Má obrovský podíl na přípravě branců – výsadkářů 
v ČR. Své odborné znalosti a pracovní zkušenosti zpracoval se svým kolektivem 

v knize „Sportovní parašutizmus“, která se v podstatě stala metodickou učebnicí nejen branců, mladých 
parašutistů, ale i sportovních parašutistů. Od roku 1991 se aktivně zapojil do práce výboru KVV Prostějov. 
V letech 1997 až 2004 pracoval ve funkci předsedy KVV Prostějov. Za jeho řízení došlo v Čechách k dalšímu 
rozmachu výsadkového veteránského hnutí s dosahem i na Slovensko. Má velkou zásluhu na rozvíjení vzta-
hů mezi českými a slovenskými výsadkovými veterány. Byl výsadkářem tělem i duší. Aktivně se zapojoval do 
sportovních soutěží výsadkových veteránů. Výsadkáři se vždy k němu hrdě hlásili na setkáních výsadkových 
veteránů.  Byl nositelem státních a rezortních vyznamenání, českých a slovenských klubových vyznamená-
ní, včetně Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov. 

ČEST JEJICH  PAMÁTCE !!!

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

Kontaktní adresy:

Ing. Ondrej Páleník– předseda, email: PalenikOndrej@seznam.cz

František Lejsek – místopředseda, Šárka 34, 79601, tel. 728 547 426, 
předseda redakční rady, e-mail: fr.lejsek@seznam.cz

Bc. Iveta Skrbková – členka výboru a redakční rady tel.: 724 570 863, e-mail: iveta.skrbkova@email.cz

Ing. Jozef STRUHÁR – pokladník, tel.: 775 553 350

Bankovní spojení na KVV Prostějov - 188 989 286, kód 0300
Webové stránky KVV Prostějov -  http://www.kvvprostejov.wgz.cz/

Uzávěrka Zpravodaje č. 88 je 30. 6. 2022
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POZVÁNKA A INFORMACe  Ke StŘeLeCKÉ SOUtĚžI
Memoriál plk. Františka Mansfelda – IX. Ročník

Datum konání: pátek 20. května 2022
Místo konání: Střelnice AČR - Hamry
Disciplíny: Pi Glock , 3+10 ran
Druh soutěže, 
kategorie

muži: I. jednotlivci a tříčlenná družstva (i smíšená - ž + m) - členové KVV
muži: II. jednotlivci a tříčlenná družstva (i smíšená - ž + m) - „ostatní“
ženy: jednotlivkyně

Podmínky účasti Soutěže se mohou zúčastnit bez omezení počtu, jen přihlášení z KVV Prostějov. 
Ostatní KVV z ČR a SR mohou vyslat jen 3 jednotlivce (bez rozdílu pohlaví), kteří 
budou soutěžit za příslušné KVV v kategorii  jednotlivců i tříčlenných družstev. 
Toto omezení na 3 soutěžící, kteří vytvoří i soutěžní tříčlenné družstvo, platí i pro 
kategorii „Ostatní“ (pozvané útvary, instituce a sponzory),
viz Propozice na web stránkách: http://kvvprostejov.wgz.cz/

Přihlášky Jednotlivci i soutěžní družstva se mohou přihlásit do 5. května 2022 
na adresu: František Chudý tel.: 604 845 389, 
nebo na e-mailovou adresu: fandach@seznam.cz s uvedením dosažené hodnos-
ti, titulu, jména, příjmení, KVV nebo organizace, data narození. Ubytování pro 
zájemce řeší kol. František Lejsek tel.:728547426, e-mail: fr.lejsek@seznam.cz

Startovné 200,- Kč (8 €) za jednotlivce, uhradit při prezenci 
(občerstvení: guláš, 2x točené pivo, nebo 2x minerálka - kofola, káva)

Ceny První tři jednotlivci za kat. I a II, první tři družstva za kat. I a II, 
jednotlivkyně a absolutní vítěz obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny 
Všichni účastníci obdrží Účastnický list.

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

Ukončení soutěže 60 minut od ukončení střelby poslední směny, asi do 14,30 hod.
Doprava viz mapka. Autobusem od brány kasáren z Prostějova, odjezd v 06,30 hodin 

nebo vlastními vozidly.
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POZVÁNKA
na Členskou schůzi KVV Prostějov, z.s. IČ: 266 50 355, konanou dne 7. 5. 2022    

v 16,00 hodin v Národním domě v Prostějově s tímto programem:

Prezence do 15,45 hodin

     1.  Zahájení v 16,00 hodin                                                                             
     2.  Volba návrhové a volební komise                                               
     3.  Zpráva o činnosti KVV za uplynulé období (2021)                    
     4.  Zpráva o hospodaření v roce 2021, účetní závěrka za r. 2021, návrh rozpočtu na rok 2022   
    5.  Zpráva revizorů účtu                                                                       
     6.  Ocenění členů KVV a hostů                                                          
     7.  Přestávka 15 minut
     8.  Diskuze
     9.  Volba členů KVV do výboru KVV Prostějov, z.s. a revizní komise účtu KVV                                                                                       
 10.  Projednání a schválení návrhu usnesení
 11.  Přestávka 10 minut pro schůzi výboru KVV k volbě předsedy a místopředsedy KVV Prostějov, z.s. 
 12.  Oznámení o volbě předsedy a místopředsedy KVV, ukončení oficiální části ČS                                                         

Po ukončení oficiální části – večeře, tombola, volná zábava s hudbou i tancem (dle situace).

Pokud se ČS nemůžete zúčastnit, můžete zplnomocnit jiného člena KVV 
výkonem svých práv při jednání a hlasování.                                                                                                                                      

                                   
předseda KVV Prostějov, z.s, kol. Ondrej Páleník v.r.

PLNÁ MOC

Jméno a příjmení osoby, která vydává plnou moc:

Zmocňuji:

titul, jméno, příjmení, datum narození
k zastupování na ČS KVV Prostějov, z.s., dne 7. 5. 2022 s možností hlasování

vlastnoruční podpis
zmocněné osoby

vlastnoruční podpis osoby, 
která vydává plnou moc


