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Zpráva o činnosti Klubu výsadkových veteránů Prostějov na členskou 
schůzi dne 7. května 2022

Dovolte mi, abych Vás také všechny srdečně přiví-
tal na jednání nejvyššího orgánu našeho zapsaného 
spolku, tedy na řádné členské schůzi tady v Národním 
domě. Druhá polovina roku 2021, tedy období po naší 
předchozí členské schůzi (19.6.2021), byla charakteri-
zována postupným uvolňováním protipandemických 
opatření a s tím spojeným postupným rozehříváním 
organizačního motoru našeho Klubu. Pravda, pande-
mie se ještě na chvíli vrátila ke konci roku a na začátku 
roku současného a náš Výbor byl nucen některé akce 

rušit nebo posouvat. Přesto jsem ale přesvědčen, že 
jsme stanovené cíle a úkoly od poslední schůze se ctí 
splnili. Poslední odloženou akcí je vlastně naše dneš-
ní členská schůze a náš Plán činnosti se tím potká s 
realitou.  
                            
Členská základna
Náš klub má k dnešnímu dni celkem 215 členů včet-
ně dvou členů čestných. V období od 19.června 2021 

Pane primátore, pánové velitelé útvarů Prostějovské posádky, pane řediteli Územního Odboru PČR, vážení 
čestní členové našeho Klubu Věrko Mansfleldová, Mirku Pišťáku, vážený pane prezidente KVV SR, vážení před-
sedové místních KVV, vážení hosté, milé kolegyně a kolegové – členové Klubu výsadkových veteránů Prostějov.
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do dnešního dne opustilo naše řady a odešlo do vý-
sadkového nebe 8 kolegyň a kolegů (všechny jste 
viděli na projekci). Na vlastní žádost, především ze 
zdravotních důvodů byli vyškrtnuti 4 členové spolku. 
Potěšující zprávou ale je, že zároveň bylo přijato 16 
nových členek a členů našeho Klubu. Tedy bilance + 
- je pro spolek pozitivní. Přesto, že všichni přirozeně 
stárneme – na seznamu oslavenců máme letos s 90 
lety kol. Válečkovou, dále s 85 lety kol. Fajmona a Sta-
rého, deset oslavenců bude foukat 80 balónků, šest 
75 a pět 70, věkový průměr se nezvyšuje z důvodu 
věku nových členů. A to je dobrá zpráva, ale pořád je 
v této oblasti před námi mnoho práce. Velikost člen-
ské základny, ale i historické souvislosti a naše velice 
aktivní spolková činnost předurčily náš Klub k jakési 
koordinační úloze v rámci všech KVV v ČR i na Sloven-
sku. Jak jsem již říkal na poradě předsedů Klubů, která 
předcházela tomuto jednání, v žádném případě si ne-
osobujeme právo diktovat jednotlivým organizacím 
co a jak mají dělat, ale některé základní principy vý-
sadkového hnutí je nutné prostě koordinovat. A mám 
tím na mysli ne jenom časo – prostorové parametry, 
ale stejně tak i některé parametry ideové. Uvědomuji 
si, že moje vystoupení se jmenuje – Zpráva o činnosti, 
nicméně považuji za důležité velice krátce poukázat 
alespoň na některé z nich:                                                                                                                                    

1. KVV není politickou organizací ani prostorem a mís-
tem k politické diskusi. Jsme zájmovou organizací, sdru-
žující bývalé příslušníky výsadkových jednotek a jejich 
sympatizantů s cílem upevňovat přátelství a sounále-
žitost výsadkářů a rozvíjet povědomí o výsadkovém 
vojsku a jeho tradicích. To je hlavní cíl našeho hnutí a je 
podle mého názoru doslova povinností nás všech dů-
razně naplňovat tento hlavní cíl a nedopustit politizaci 
našeho hnutí zevnitř ani zvenčí. Tento základní princip 
nám nakonec pomohl k tomu, že letos slavíme již 32 
výročí našeho vzniku a pomůže nám zachovat naše tra-
dice i do budoucna. S radostí konstatuji, že přes mimo-
řádně složitou společenskou dobu, jsem nezaznamenal 
žádný významný incident v tomto směru a všem našim 
členkám a členům za to děkuji. Zároveň Vás žádám, 
abychom drželi směr nastolený našimi předchůdci a 
zakladateli a věnovali všechny síly k naplnění toho, pro 
co naše Kluby vznikly. Dopustíme – li opak, jsem si sko-
ro jistý, že nemáme naději na další rozvoj a naše hnutí 
bude odsouzeno k zániku. Pokud bychom z nějakého 
důvodu (například účasti našich členů na politických 
akcích v našem stejnokroji) přišli o podporu armády, je 
naše činnost možná jenom velice omezeně. Proto ještě 
jednou apeluji na všechny členky a členy – udělejme 
všechno proto, aby se nám nic podobného nestalo. A 
to je podle mého naše povinnost především z důvodu 
zachování výsadkových tradic i pro generace příští. 

2. Tím jsem se pomalu dostal k dalšímu parametru, 
kterým je rozšiřování naší vlastní členské základny. Ke 
kolegům na poradě předsedů jsem mluvil obšírněji a 
možná jsem je úplně nepotěšil. Můj zjednodušený ná-
zor je ten, že není dobré za cenu snížené kvality ucha-
zečů nebo ne-výsadkářů udržovat současnou velikost 
klubové základny. Důvodem je to, aby nedocházelo 
k devalvaci kvality členské základny celého výsadko-
vého hnutí obecně nebo k jejímu úplnému rozkladu 
(jako příklad uvádím samozvaný KVV Praha – západ). 
Takové excesy můžou trvale a nevratně poškodit naše 
hnutí jako celek. Náš Klub, objatý mateřskou 601.skss, 
naštěstí nemá existenční problémy ve smyslu nábo-
rové základny a je jenom na nás, abychom mladší ge-
neraci přesvědčili o životaschopnosti a smysluplnosti 
našeho spolku a udělali pro ně členství v našem Klubu 
atraktivním. Neznamená to ale, že nemusíme být ve-
lice ostražitý ve výběru příštích členů z důvodu dříve 
popsaných. Nedůsledný výběr pak vede k jejich pasivi-
tě v lepším případě, v tom horším pak k rozkladu hnutí 
zevnitř.                                                                                                       

3. Třetí ideový bodem, o kterém chci mluvit, velice 
úzce souvisí s bodem předchozím. Je to používání 
našeho Klubového stejnokroje a reprezentace na ve-
řejnosti. Opět jsem rád, že nemám žádnou informaci 
o porušení těchto zásad a moc vám za to všem děkuji. 
Neznám ani nikoho v našem Klubu, kdo by si koupil 
uniformu a nosil ji bez povolení nejlépe se sadou kou-
pených metálů a červeným baretem. Bohužel, množí 
se případy v republice, kde tomu tak není (opět Praha 
– západ). Proto Vás chci požádat, abychom byli spo-
lečně k těmto ostudám červeného baretu nesmlou-
vavý. Já osobně mám na toto téma již domluvenou 
schůzku na MO. Nicméně, nebude to boj jednoduchý 
a rychlý.

4. No a čtvrtým bodem, o kterém chci mluvit v této 
části, je obecně spolupráce našich Klubů s ostatními 
složkami státu, a především se širokou veřejností. Tak 
trochu cítím i tady doma v Prostějově, že si s našimi 
akcemi, za neocenitelné pomoci útvarů v posádce, tak 
nějak vystačíme sami. Ano, organizace akcí ke spokoje-
nosti členů našeho hnutí je nesporně jeden z hlavních 
atributů naší činnosti. To nepopírám a naopak zdůraz-
ňuji, že i proto náš Klub existuje a přeji si upřímně, aby 
každá taková akce více a více prohloubila vzájemnou 
soudržnost a kamarádství. Zároveň se také ale ptám: 
je to dost? Děláme dost pro šíření a rozvíjení dobrých 
vztahů s civilním obyvatelstvem a šíření tradic výsad-
kových jednotek mezi veřejností tak, jak máme uvede-
no ve stanovách? Myslím, že bychom měli ukázat ve-
řejnosti, že taková organizace jako KVV existuje, proč 
existuje, jaké má poslání a že je připravena předávat 
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svoje zkušenosti i mladší generaci. Proto je dobré, že 
se náš Výbor domluvil s velitelem posádky na pravidel-
ných diskusích našich členů se současnými vojáky, a i 
proto máme v plánu činnosti branný závod pro starší 
žáky již příští měsíc. A měli bychom v této činnosti po-
kračovat a já věřím ve spolupráci všech členů i v této 
oblasti. K dalším oblastem naší činnosti.

U.E.P.
Jak všichni víte, tak dne 3.10.2018 byl náš klub na XX-
VIII. Kongrese v Budapešti přijat jako pozorovatel do 
Union European Paratroopers, jako 12 člen této or-
ganizace, zatím jako pozorovatel. V r. 2019 a 2020 se 
kvůli koronakrize neuskutečnila žádná společná akce 
a prezidium nevydalo ani žádná prohlášení. Bohužel 
se tak nestalo ani v roce 2021 a do dnešní doby ani v 
roce 2022. Proto na našem Výboru proběhla diskuse 
o dalším setrvání v této organizaci a všeobecný názor 
je ten, že naši pozorovatelskou misi ukončíme a dále 
se k této organizaci hlásit nebudeme. Je to ale ještě 
otevřená otázka připravena k diskusi. Naopak, půjde-
me spíše cestou dvojstranných kontaktů s jednotlivý-
mi organizacemi, pokud takovou spolupráci budeme 
považovat za smysluplnou. To je případ kolegů z Pol-
ska, kteří se pravidelně účastní Pochodu velitelů útva-
ru na konci června (gen. Jan Kempara).

Práce výboru klubu
Jako Předseda klubu jsem svolával zasedání našeho 
Výboru pravidelně každý měsíc a každý měsíc jsme 
na vysoké odborné úrovni jednali a řešili otázky další 
činnosti Klubu podle Stanov našeho spolku. Byl to můj 
první necelý rok ve funkci a musím upřímně poděkovat 
všem členům Výboru bez rozdílu za velice příjemnou, 
pracovní, aktivní a kolegiální náladu, která na našich 
jednáních panovala. Být členem Výboru není povin-
nost, ale spíše poslání. Vyžaduje velkou dávku energie 
i času a já osobně nepřestanu být mým kolegům ni-
kdy vděčný za to, že toto poslání vzali na sebe. Nechci 
mezi členy výboru dělat nějaké rozdíly, protože pracují 
všichni velmi dobře. Nicméně, čtyři z nic přece jenom 
musím vyzdvihnout – a to kolegu Lejska, kol.Chudého, 
kol.Ondrejčáka a kol. Koláře. To jsou pilíře našeho Klu-
bu a tahouni naší činnosti. V této souvislosti bych rád 
zdůraznil, že naše dnešní členská schůze je volební a 
že všichni budeme volit nové složení Výboru klubu (a 
pozor) na čtyři roky! Věřím, že kandidáti navrženi Vý-
borem splňují všechny předpoklady k tomu, aby byl 
výbor výkonný i do dalšího období. Jsou to všechno 
prací osvědčena jména včetně nového kandidáta kol.
Ganzara, který nám mimořádně pomáhá po celý uply-
nulý rok stejně jako kol. Dener a kol. Lánský.

Společensko – sportovní činnost
O průběhu a výsledcích každé společensko – spor-
tovní akce Vás náš Výbor podrobně informoval jak na 
našich webových stránkách, tak i v našem časopisu 
Zpravodaj. Současně jsou téměř ke každé akci k dis-
pozici na našem webu fotografie autora Jaroslava 
Kováře, které dokreslují atmosféru našeho zápolení a 
setkávání. Proto mi dovolte jenom pár poznámek bez 
jednotlivých detailů a popisů akcí, které považuji za 
nesmírně důležité. Snad mi to kolegové, kteří připra-
vovali podklady, odpustí: 

1. Bez aktivní a nezištné nejenom logistické pomoci, 
zejména velení a příslušníků 601.skss, ale i 102.pzpr 
a 533.pr.BzP, nejsme schopni uspořádat v podstatě 
skoro žádnou akci . Proto velitelům Tomáši Skácelovi, 
Pavlu Hriníkovi, Pavlu Mandovi a všem vojákům v po-
sádce patří naše obrovské poděkování! 

2. Pomoc a podpora orgánů statutárního města Pros-
tějov, a to nejen finanční, je naprosto rozhodující pro-
to, aby naše akce měly úspěch a lesk, jaký bezespo-
ru mají. Chci za tuto podporu poděkovat především 
panu Primátorovi Jurovi, ale i všem jeho kolegům, 
kteří nám pomáhají. 

3. Spolupráce s ostatními orgány státní správy, samo-
správy, Nadačním fondem speciálních sil a spolkem 
Červené barety je pro nás také velice přínosná a ne-
dokážu si bez ní představit naší Klubovou činnost. 
Chci proto jmenovitě poděkovat Tomáši Adamovi, 
…MP…, Martinu Vyplelovi, a našim členům Vláďovi 
Ganzarovi a Jindrovi Starému. 

4. Organizace společensko – sportovních akcí je i u 
našeho Klubu v zásadě postavena na aktivní účasti a 
práci poměrně úzké skupiny lidí, takzvaného pevné-
ho organizačního jádra, bez kterého by se akce pros-
tě nekonali. Tady mi dovolte ještě jednou poděkovat 
všem členům Výboru za jejich neustálou aktivitu (sedí 
tady tak jich nemusím jmenovat) a dále pak těmto 
kolegům a kolegyním: Dener, Denerová, Lejsková, 
Šmarda, Šmardová, Virgler, Virglerová, Kroul, Krou-
lová, Hric, Hricová, Chudá, Hudská, Starý sen, Stará, 
Starý jun, Rottová, Stavný, Stavná, Skrbková, Struhá-
rová, Jahnová, Mucha, Malíková, Hýblová, Chovanco-
vá, Řehořová, Parkanská. 5. Ne jenom organizujeme, 
ale také velkou spoustu sportovních klání vyhráváme 
a umísťujeme se vždy v popředí. To je zásluhou lidí, 
kteří mají ne jenom chuť nás reprezentovat, ale hlav-
ně schopnosti a dovednosti reprezentovat nás se ctí. 
Dovolte mi je taky jmenovat – kol. Kovář, Pavel Va-
šek, Milan Vašek, Lorenc, Lemerová, Lánský, Lánská, 
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Rejkubová, Spáčil, a vyslovit obrovské poděkování. 
6. Bez spolupráce s našimi bratrskými Kluby po celé 
bývalé Československé republice by to prostě nešlo. 
Proto Vám kolegové, kteří jste k nám přijeli z menší či 
větší vzdálenosti, z Čech, Moravy, Slezska či Sloven-
ska, chci upřímně poděkovat za spolupráci a budu se 
těšit na naše další vzájemné setkání. Tolik v krátkosti 
ke společensko – sportovním aktivitám.

Hodnocení redakční rady
Náš Zpravodaj svým zaměřením monitoruje a propa-
guje práci nejen našeho KVV, ale i celého veteránské-
ho výsadkového hnutí. Obsah Zpravodaje byl ovliv-
něn určitým omezením plánovaných akcí v průběhu 
roku z důvodu Covidu-19 nejen u našeho klubu, ale i 
ostatních KVV. Přesto se nám podařilo vydat celkem 
3 čísla Zpravodaje, co je standartní počet v normál-
ní situaci. Činnost redakční rady ve složení kol.Lejsek, 
Ondrejčák a Skrbková byla pravidelná a směřovala k 
naplnění plánu vydání jednotlivých čísel. Chtěl bych 
všem členům redakční rady poděkovat za to, s jakou 
chutí a zápalem pracují pro nás všechny a připravu-
jí kvalitní čtení plné zajímavosti pro naši lepší infor-
movanost. Na korektuře textu se nadále podílela na 
všech číslech Zpravodaje p.Ondrejčáková, na zabez-
pečení distribuce pak kol.Lejskové. Oběma kolegy-
ním patří obrovské poděkování. V souladu s plánem 
byla vydána 3.čísla Zpravodaje se 40 autorizovanými 
příspěvky, na kterých se podílelo 15 autorů. Nejaktiv-
něji přispívali kol. Ondrejčák - 10x a výbor KVV Pros-
tějov - 8x. Výbor KVV Prostějov rozhodl na svém jed-
nání, že členové klubu bydlící v Prostějově, počínajíc 
č.86, obdrží Zpravodaj cestou důvěrníků (desítkářů) 
v listinné formě. Rozhodl tak proto, že rozdíl v nákla-
dech na tisk není tak významný. Větším problémem je 
zasílání Zpravodaje poštou, tam je nutné v roce 2022 
uzpůsobit částku za jeho zasílání dle skutečných ná-
kladů na 100,- Kč ročně.

Hodnocení web stránek
V roce 2021 jsme nadále využívali našich webových 
stránek k informování našich členů i příznivců z jiných 
klubů o připravovaných i provedených akcích ze všech 
oblastí naší činnosti. Administrátorem stránek je kole-
ga Ondrejčák, který je s mimořádným nasazením spra-
vuje v podstatě 24 hodin sedm dní v týdnu. Rád bych 
mu za to poděkoval. V uplynulém roce jsme zazna-
menali 8967 návštěv, na našich webových stránkách, 
to je zvýšení počtu oproti roku 2020 o 1955 návštěv. 
Celkově evidujeme kolem 130 tisíc návštěv na webo-
vých stránkách našeho KVV. Aktualizace stránek je pra-
videlná a včasná. Kontakt s našimi členy a příznivci je 

udržován i cestou facebooku, který administruje kol.M.
Mucha, kterému za to také patří poděkování. Celkem 
jsme za rok 2021 na webových stránkách KVV uveřej-
nili 84 článků, informací a oznámení, což je o 19 více 
než v roce 2020. Nejvíce přispívali svými články a infor-
macemi výbor KVV Prostějov – 33x a kol, Ondrejčák – 
9x. Mimo to návštěvníci web. stránek mohli zhlédnout 
15 alb s celkovým počtem 2750 fotografií (což je skoro 
100 % oproti roku 2020) ze života a činnosti našeho 
klubu autora Jaroslava Kováře na odkazu https://www.
zonerama.com/jardakov/91025 . Celkový počet zhléd-
nutí fotografií za rok 2021 byl 5240. Každý návštěvník si 
může nejenom prohlédnout, ale i stáhnout fotografie 
pro své využití. Je však potřebné přitom nadále respek-
tovat autorství fotografie Jaroslava Kováře, kterému za 
jeho úsilí skutečně upřímně děkuji. Pro lepší informo-
vanost o práci našich kolegů ve SR zveřejňujeme na na-
šich stránkách nadále časopisy “Spravodajca” obl. KVV 
Banská Bystricai i časopis “Padáček” č.39 KVVV Praha.

Blahopřání
Další oblastí péče o naše členy, je předávání nebo 
rozesílání pozdravných blahopřání našim jubilan-
tům. Celkem jsme jich odeslali 29 členům. Blaho-
přání zasíláme na žádost předsedů regionálních 
klubů, také jejich jubilantům, celkem jich bylo 42. Z 
odezvy kolegů je patrné, že je tato blahopřání potě-
šila a povzbudila do další činnosti. A na letošní rok 
máme připraveno blahopřání pro 39 našich členů a 
60 do regionálních klubů. O přípravu, předání nebo 
zasílání těchto blahopřání, se vzorně starají manželé 
Franta a Dana Lejskovy. Patří jim za to naše obrovské 
poděkování. Chci také ocenit dobrou práci našich 
„desítkářů“ při osobním styku se členy, kteří nemají 
Internetové připojení, sdělují jim informace o dění v 
klubu a předávají jim osobně pozvánky na jednotli-
vé akce. Jsou to kolegové Ondrejčák, Hájek, Chudý, 
Starý sen., Kovář, Stavný, Křivánek, Páleník a kolegy-
ně Skrbková I. a Jahnová.

Ocenění
Za vynikající práci pro naše výsadkové veteránské 
hnutí Výbor Klubu v uplynulém roce udělili 20 veterá-
nům Zlaté odznaky výsadkového veterána jako naše 
nejvyšší ocenění, (celkem 151) a 5 medailí Za zásluhy 
KVV.

Finanční politika
Kolegové a kolegyně, rád bych Vás taky upozornil na 
to, že Výbor klubu na svém zasedání dne 16.prosin-
ce 2021 přijal dokument, který se jmenuje – Finanč-
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ní rozpočet a finanční politika na rok 2022. Tento 
dokument je finančním plánem pokrytí našich akcí, 
ale i dalších výdajů, bez kterých se každodenní ži-
vot našeho Klubu neobejde. Nechci zacházet do po-
drobností, finanční zprávu totiž přednese kol.Stru-
hár. Jenom chci upozornit na to, že tento poměrně 
podrobný dokument existuje a požádat Vás všechny 
o to, abychom se společným úsilím pokoušeli náš 
finanční rozpočet naplňovat. Celkové plánované fi-
nanční náklady na rok 2022 nejsou malé – více jak 
350 tis korun a zabezpečit je není úplně jednodu-
ché. Rád bych tady proto veřejně poděkoval kol. 
Ganzarovi, kol. Cekulovi a kol. Páleníkovi, kteří byli 
v tomto procesu velice úspěšný a naplnili společně 
naši kasu více jak 200 tis korunami. 

Poděkování sponzorům
Poděkování patří i mnoha sponzorům a partnerům, 
kteří finančně zabezpečovali naše sportovní a kultur-
ní akce. Jsou to především tyto společnosti: 

INSTITUCE A SDRUŽENÍ

	•	 Magistrát	města	Prostějova,	Mgr.	František	Jura
	•	 Olomoucký	kraj
	•	 Nadační	klub	601.	skss,	z.s.,	Vladimír	Ganzar
	•	 Občanské	sdružení	„Červené	barety“,	
  Mgr. Michal Mucha, Ing. Jindřich Starý
	•	 Česká	parašutistická	asociace,	
  Mgr. Martin Dlouhý, Bc. Miloš Sklenka
	•	 Střelecký	klub	a	Klub	vojenské	historie	Prostějov

FIRMY

	•	 Praga	Export,	s.r.o.	
	•	 Techniserv	s.r.o.																																																																																																									
	•	 Nadace	Agrofert	

	•	 Šmoulíkov	s.r.o.
	•	 Mechanika	97	Prostějov,	a.s.,	
  Jan Stříteský, René Kolovrat
	•	 Vzdělávací	Institut	Prostějov,	
  Jan Aresta, Jaroslav Moravec, PhDr. Josef Váňa
	•	 PV	Auto,	s.r.o.,	JUDr.	Ing.	Martin	Vrtal

SOUKROMÉ OSOBY

	•	 Miroslav	Pišťák,	čestný	člen	KVV																																																																							
	•	 JUDr.	Ladislav	Sliva,	předseda	KVV	Plzeň
	•	 Zdeněk	Pudil	–	člen	KVV
	•	 JUDr.	Jindřich	Vybíral	–	člen	KVV

Závěr
Výbor a za sebe si dovolím tvrdit, že ne číslo 5 žije, 
ale že naše organizace, náš Klub výsadkových ve-
teránů Prostějov žije! Jsme poměrně úspěšným, 
finančně zdravým, akceschopným spolkem stojí-
cím na pevných ideových základech. Za to patří 
poděkování mým předchůdcům ve funkci předse-
dy, předchůdcům ve výboru, ale především Vám 
všem – našim aktivním členům.Významný rok 2022 
ve znamení 75. výročí vzniku výsadkových jedno-
tek ještě nekončí. Podle Plánu nás čeká ještě něko-
lik významných akcí, jako například Memoriál plk.
Mansfelda (20.5.),Branný závod mládeže memoriál 
ppor.Mauera (17.6. a 1.9.), Oslava 80.výročí opera-
ce Antropoid (18.6.), Memoriál zakladatelů výsad-
kového vojska (30.8.-2.9.), SETKÁNÍ na Slovensku 
– Trenčín (22.-24.9.) no a nakonec samotná Oslava 
založení výsadkového vojska 1.10.v Zákupech. Jak 
vidíte, máme bohatý a nabitý program, a to jsem 
vypíchl jenom ty největší akce. Proto prosím s chutí 
do toho, hlavně s radostí, v pohodě a v přátelské 
atmosféře. Děkuji a jen tak dále.

Porada s předsedy KVV ČR a SR, dne 07.05.2022
Vážení kolegové!

Dovolte mi, abych Vám srdečně poděkoval za to, že 
jste přijali pozvání na naši členskou schůzi a poradu 
předsedů KVV. Buďte vítáni ještě jednou v Prostějově. 
Zvláště srdečně bych mezi námi rád přivítal a zároveň 
oficiálně představil nového prezidenta KVV SR kole-
gu Pavla Švelku, nového předsedu Klubu v Holešově 
René Sabelu a předsedu nového Klubu v Uherském 
Brodu kolegu Krauseho. Chtěl bych Vás požádat hned 
v úvodu, abychom naše setkání téměř po roce vyu-
žili ke skutečně věcné diskusi, abychom byli schopni 

společně určit další směr rozvoje našeho výsadkové-
ho hnutí, vyřešili společné organizační otázky a po-
případě vyřešili i sporné body, které nás trápí jako 
předsedy místních organizací KVV. Ostatní záležitos-
ti ponechte do diskuse na členskou schůzi, protože 
máme na tuto poradu jenom necelé dvě hodiny času. 
Oficiální zápis z porady a diskuse pořídí kol. Ondrej-
čák. Na začátku bych rád také zdůraznil, že si vůbec 
nepřivlastňuji jakousi vedoucí a rozhodovací úlohu v 
našem výsadkovém hnutí, ale spíše úlohu předsedy 
Klubu Prostějov beru jako roli koordinační a také tak 
k této naší dnešní poradě přistupuji. Pokud říkám roli 
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koordinační, nemyslím tím jenom v oblasti plánová-
ní jednotlivých akcí tak, aby nedocházelo k časovým 
kolizím akcí jednotlivých Klubů, ale zároveň tak tro-
chu i v oblasti ideové koordinace a v oblasti dalšího 
směrování našeho hnutí. Z těchto důvodů mi tedy 
dovolte pár vět z této oblasti. Současná celosvětová 
a celospolečenská doba vůbec jednoduchá. Po ústu-
pu dlouhého a vyčerpávajícího období pandemie a 
očekávané úlevě přišla nečekaná válka na Ukrajině a 
další psychický nápor na každého člena našeho hnu-
tí. Že diskuse na toto téma není černo-bílá je jasné 
při našem každodenním kontaktu. Chtěl bych tady 
ale přesto, nebo právě proto, jasně říct a zdůraznit, 
že cílem Klubů výsadkových veteránů není zapojení 
do politického života či politické diskuse, ale sdružo-
vat bývalé příslušníky výsadkových jednotek a jejich 
sympatizantů, upevňovat přátelství a sounáležitost 
výsadkářů a rozvíjet povědomí o výsadkovém vojsku 
a jeho tradicích. To je hlavní cíl našeho hnutí a je po-
dle mého názoru doslova povinností nás předsedů 
jednotlivých Klubů, důrazně naplňovat tento hlav-
ní cíl a nedopustit politizaci našeho hnutí ze žádné 
strany politického spektra. Tato ústřední premisa 
nám nakonec pomohla k tomu, že letos slavíme již 31 
výročí našeho vzniku a pomůže nám zachovat naše 
tradice i do budoucna. Proto Vás žádám, abychom dr-
želi směr nastolený našimi předchůdci a zakladateli 

a věnovali všechny síly k naplnění toho, pro co naše 
Kluby vznikli. Dopustíme – li opak, jsem skoro téměř 
jistý, že nemáme naději na další rozvoj a naše hnutí 
bude odsouzeno k zániku. Čerstvým příkladem může 
například Svaz protifašistických bojovníků, který do-
stal od ministerstva obrany okamžitou výpověď ze 
všech prostor armády a bude jen velice těžce bojo-
vat o své přežití. Pokud bychom z nějakého důvodu 
(například účasti našich členů na politických akcích v 
našem stejnokroji) přišli o podporu armády, je naše 
činnost možná jenom velice omezeně. Proto ještě 
jednou apeluji na Vás všechny – udělejme všechno 
proto, aby se nám nic podobného nestalo. A to je 
podle mého naše povinnost především z důvodu za-
chování výsadkových tradic i pro generace příští. Tím 
jsem se pomalu dostal k dalšímu problému, který asi 
trápí většinu předsedů – rozšiřování členské základ-
ny s cílem zachování jednotlivých Klubů. Popravdě, 
já tady v Prostějově ten problém nepovažuji za velký, 
protože prostě je, jak se říká, kde brát a je jenom na 
nás, abychom mladší generaci přesvědčili o života-
schopnosti a smysluplnosti našeho spolku a udělali 
pro ně členství v našem Klubu atraktivním. Myslím, 
že podobně jsou na tom i jiné Kluby, kde je dosta-
tek vysloužilých výsadkářů, jako například Chrudim. 
Rozumím ale tomu, že jsou kluby, kde je to palčivý 
problém a panuje obava o zánik jednotlivých spolků. 
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Ale i s tímto vědomím bych chtěl vyjádřit možná tro-
chu kacířskou myšlenku, že podle mého názoru není 
dobrým nástrojem udržení klubové činnosti nabírání 
členů, kteří nemají a v minulosti neměli s výsadkovým 
hnutím nic společného. Je podle mě mýlkou si mys-
let, že takový členové budou dodržovat naše zásady 
a principy a povede to nakonec v lepším případě k je-
jich pasivitě, v tom horším pak k rozkladu, a nakonec 
k zániku našeho hnutí. Pro příklady nemusím chodit 
nějak daleko, najdu je i u našeho Klubu, kdy překotně 
přijaté přítelkyně některých našich členů se postup-
ně staly spíše zátěží než přínosem pro spolek. Takže 
vyslovím nahlas to, s čím asi nebudete všichni souhla-
sit – neustupujme z našich všeobecně platných zásad 
z důvodu zachování jednotlivých spolků, ale zkusme 
spíše řešit, jak členům těchto spolků poskytnout po-
moc, tak, aby se i nadále mohli důstojně zapojovat 
do naší činnosti. Opačný postup totiž může vést ke 
štěpení našeho hnutí nebo k poškození dobrého jmé-
na hnutí. Posledním ideovým bodem, o kterém chci 
mluvit, je obecně spolupráce našich Klubů s ostatní-
mi složkami státu a především se širokou veřejností. 
Tak trochu cítím i tady doma v Prostějově, že si s na-
šimi akcemi, za pomoci útvarů v posádce, tak nějak 
vystačíme sami. Ano, organizace akcí ke spokojenosti 
členů našeho hnutí je nesporně jeden z hlavních atri-
butů naší činnosti. To nepopírám a naopak zdůrazňu-
ji, že i proto náš Klub existuje a přeji si upřímně, aby 
každá taková akce více a více prohloubila vzájemnou 
soudržnost a kamarádství. Zároveň se také ale ptám, 
je to dost? Co děláme pro šíření a rozvíjení dobrých 
vztahů s civilním obyvatelstvem a šíření tradic výsad-
kových jednotek mezi veřejností tak, jak máme uve-
deno ve stanovách? Odpovídám si sám – no jen velice 
málo. Proto si myslím, že je nezbytné naše kluby (a 
srdce) otevřít více okolnímu světu a udělat více pro 
naší vlastní propagaci. Ukázat veřejnosti, že taková 
organizace jako KVV existuje, proč existuje, jaké má 
poslání a že je připravena předávat svoje zkušenosti 
i mladší generaci. Proto jsem například nabídl velite-
lům místní posádky naše členy k diskusním akcím, i 
proto například organizujeme branný závod pro star-
ší žáky již příští měsíc. A chceme v této činnosti po-
kračovat, protože si myslíme, že je to správná cesta. A 
chci Vás kolegy požádat, abyste se nad touto cestou 
taky zamysleli a snad nám dáte za pravdu.

Vážení kolegové,

Tolik k první části a dovolte mi pokračovat velice rychle 
spíše k věcem praktickým. Jak víte, tak dne 3.10.2018 
byl náš klub na XXVIII. Kongrese U.E.P. v Budapešti při-
jat jako pozorovatel do Union European Paratroopers, 
jako 12 člen této organizace, zatím jako pozorovatel. 

V r. 2019 a 2020 kvůli koronakrize se neuskutečnila 
žádná společná akce a prezidium nevydalo ani žádná 
prohlášení. Bohužel se tak nestalo ani v roce 2021 a do 
dnešní doby ani v roce 2022. Proto na našem Výboru 
proběhla diskuse o dalším setrvání v této organizaci a 
všeobecný názor je ten, že naši pozorovatelskou misi 
ukončíme a dále se k této organizaci hlásit nebudeme. 
Naopak, půjdeme spíše cestou dvojstranných kontak-
tů s jednotlivými organizacemi, pokud takovou spolu-
práci budeme považovat za smysluplnou. To je případ 
kolegů z Polska, kteří se pravidelně účastní Pochodu 
velitelů útvaru na konci června (gen. Jan Kempara). Ko-
legové, v další části mého vystoupení bych Vám všem 
rád poděkoval za spolupráci. Především pak za spolu-
práci při naplňování mé koordinační úlohy v závěru 
minulého roku, kdy jsme se společným úsilím pokusili 
sestavit celkový Plán akcí KVV na tento rok. Neříkám, 
že se nám to úplně povedlo, ale věřím, že v závěru roku 
letošního to už bude zase o poznání lepší a naše spo-
lečné plánování se odrazí na kvalitě naší společné čin-
nosti. Dále bych Vám rád poděkoval za účast na akcích 
pořádaných našim Klubem, především pak na Memo-
riálech zakladatelů výsadkového vojska. V neposlední 
řadě Vám patří poděkování za akce, které jste naopak 
pořádali Vy pro nás a za možnost se opět potkávat v 
srdečné atmosféře. Zvláštní poděkování adresuji také 
klubům, které mají své web stránky anebo vydávají 
svůj časopis a tím informují ostatní KVV o své činnos-
ti (zejména Praha, Žilina, Bratislava a Banská Bystrica i 
web Prezidia KVV SR). Další část mého vystoupení mi 
dovolte věnovat několika akcím, které bude ještě ten-
to rok náš Klub organizovat v souladu s Plánem naší 
činnosti.

Především jde o tyto akce: 

	•	 IX. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve  
  střelbě družstev a jednotlivců z pistole na střelni- 
  ci HAMRY, dne 20.5. 2022.
	•	 Memoriály	 zakladatelů	 výsadkového	 vojska	 ve	 
  dnech 31.8 – 2. září 2022 na modernizované vý- 
  cvikové základně 601.skss na Hamrech.
	•	 Branný	 závod	 starších	 žáků	ve	dnech	17.června	a	 
  1. září 2022
	•	 Zájezd	 do	 Liberce	 spojený	 s	 Oslavami	 75.	 výro- 
  čí vzniku výsadkových jednotek ve dnech 30. 9.  
  -1. 10. 2022

Pochopitelně se dále budeme účastnit především:

	•	 Oslava 80. výročí operace Anthropoid 
  (Výstava 26.5.2022, Pietní akt 18.6.2022)
	•	 Setkání	–	Trenčín
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Diskusní příspěvek Pavla Krajčoviče

Vážené kolegyně, kolegové, kamarádi,

Dovolte, abych Vás pozdravil za KVVV Praha, jsem 
mezi Vámi po velmi dlouhé době. Ještě před mým 
příspěvkem mi dovolte za sebe a gen. Gavlase po-
děkovat vedení Klubu výsadkových veteránů SR za 
udělení vyznamenání a též i navrhovateli - minulé-
mu vedení Vašeho klubu. Jen na okraj, naposledy 
jsem byl u brigády spolu s mým kamarádem a kole-
gou gen. K. Kubou a to už je pár roků. V září tohoto 
roku uplyne 57 roků, kde jsem jako čerstvý absolvent 
ŽTU v Bratislavě v hodnosti poručíka nastoupil k 22.
vb do Prostějova na funkci velitele ženijní výsadko-
vé čety u velitelství brigády s prvním seskokem na 
padáku ve Vajnorech. Brigádě velel respektovaný a 
oblíbený velitel Fr.Mansfeld.  Jaký paradox - ve funk-
ci náčelníka Hlavní stavební a ubytovací správy MO 
jsem měl ve svojí podřízenosti i Vojenské újezdy a 
náčelníka Úřadu vojenského újezdu Ralsko kterou 
vykonával pán plukovník Mansfeld, který u mojí 
služby ukončil svou vojenskou kariéru. Stále jsem ho 
pokládal za svého velitele a nepřestál si ho vážit.U 
brigády jsem prošel od velitele žč, přes velitele žr při 
spojeneckém cvičení VLTAVA 66, ŽN prZU až po ŽN 
pluku. Po ukončení VA v  Brně jsem prošel různými 
velitelskými a náčelnickými funkcemi, ale na službu 
u výsadkových jednotek vzpomínám jako na svoje 
nejlepší a nejšťastnější období své vojenské kariéry, 
ale i osobního života. Velmi rád a často vzpomínám 
na naše bývalé nadřízené i podřízené, bývalé kole-
gy, kamarády – mého prvního velitele Fr. Pospíška, 
mého předchůdce mjr. Levce, Fr. Lacka, mjr. Šulčíka, 
Bučka, pplk. Vondru, Müllera, Pecinu, Bizdru, Tisov-

ského, Fr. Stavného, Hudského, Jindru Starého, Fr. 
Bártka, Roberta Smolíka, Otu Hájka, Josefa Skrbka, 
od prZU – Jedináka, Strosse, Mejdra, Chromka, Píšu, 
Lejska, Dušana Hrice, Ondříčka a celou řadu dalších 
kamarádů. Zažil jsem tu hodně pěkných, ale i smut-
ných okamžiků. Čest všem, kteří už nejsou s  námi. 
V žádném jiném druhu vojska nevládne taková sou-
držnost, kamarádství a vzájemná podpora jak to bý-
valo a snad to stále přetrvává u výsadkového vojska. 
Když toto zpětně hodnotím, tak to byli skuteční pro-
fesionálové. Chtěl bych apelovat na Vás, ale hlavně 
na mladší kolegy vašeho klubu. Propagujte ve svém 
okolí tyto typické stránky výsadkářů, získejte mladé 
členy, protože my staří postupně odcházíme a šta-
fetu je potřebné odevzdat v  době, kdy jsme ještě 
schopný nějakého výkonu. Myslím si, že v této ne-
skutečné deformované době je to víc než žádoucí. 
Já jsem ve věku 73 roků ukončil seskoky na padáku, 
protože mí parťáci - členové našeho pražského klu-
bu shodou okolností zasloužilý mistři sportu v para-
šutismu St. Lacina a Jirka Urban, od kterých jsem se 
učil i na stará kolena, ze zdravotních důvodů skončili 
se skákáním. Všichni, kteří skákali na padáku „ křídlo 
„ mi popisovali jaká je to paráda a musím potvrdit, 
že měli skutečně pravdu. Fandím všem Vám, kteří 
ještě stále skáčete. Pokračujte,  pokud Vám to zdra-
ví a finanční možnosti dovolují. Přeji Vašemu klubu 
pod novým vedením jen samé úspěchy ve všech ak-
tivitách, které budete podnikat. Všem Vám a Vašim 
blízkým přeji štěstí, osobní a rodinou pohodu a hlav-
ně dobré zdraví a pevnou víru v lepší časy.

Kol. Pavel Krajčovič

Poslední část mého vystoupení budu věnovat ně-
kolika organizačním věcem:

	•	 Pamětní	 odznaky	 k	 75.	 výročí	 vzniku	 výsadko- 
  vých jednotek
	•	 Od	 1.1.2017	 udělujeme	 nový	 Zlatý	 Odznak	 Vý- 
  sadkové Veterána. Podmínky jeho udělení jsou  
  zveřejněny na našich webových stránkách. 

  Myslím si, že to je skutečně nejvyšší ocenění činnos- 
  ti výsadkových veteránů našich klubů. Pro členy  
  regionálních KVV, bude ZO udělován jejich čle- 
  nům na zdůvodněný návrh jejich výborů, za  
  úplatu 620.-Kč a medaile Za zásluhy za 400.- Kč.

Pár organizačních věcí ještě přednese kolega Lejsek
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Před 80 lety zemřeli hrdinové atentátu na Heydricha
Dne 18. 6. 2020 se výsadkoví veteráni zúčastnili tradičního pietního aktu u chrámu svatých Cyrila a Metodě-
je v pražské Resslově ulici, kde si v sobotu dopoledne připomněli československé výsadkáře, kteří v těchto 
místech po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha před 80 lety zemřeli po boji s nacistickou 
přesilou.

Z KVV Prostějov se zúčastnili kol. Jaroslav Ondrejčák, 
František Bartko, František Chudý, František Dvořák, 
František Kroul, Anna Kroulová, Jaroslav Kovář, Jo-
zef Tuček, Emilie Tučeková. V Praze se k nám připojili 
předseda našeho KVV kol. Ondrej Páleník, Stanislav 
Ptáček a Václav Kameník. KVV Olomouc zastupoval 
jeho předseda Jan Havlíček, KVV Holešov kol. Dušan 
Hric, Zdenka Hricová, Luděk Stoklásek, Ivana Žourko-
vá, František Vyhlídal, Jaroslav Jurda, Milan Pavlík, Ka-
rel Maňák, Luděk Folkner, Antonín Pluhař a KVV Brno, 
Vítězslav Kramář. Sedm československých výsadká-
řů, kteří v kostele 18. června 1942 po dlouhém boji s 
mnohonásobnou přesilou zemřeli, nejdřív připomněl 
seskok tří výsadkářů z velitelství vzdušných sil české 
armády v Zítkových sadech. Tři parašutisté seskočili v 
sobotu před 09:30 z vrtulníku z výšky 1000 metrů. Po 
pětisekundovém volném pádu roztáhli padáky a vlaj-
ky České republiky, Slovenska a Velké Británie. Po ně-
kolika okamžicích doskočili zkušení výsadkáři na vy-
značené místo v Zítkových sadech. Akce se účastnila i 
ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Za účasti 

politiků včetně premiéra Petry Fialy (ODS) se následně 
od 10:00 konala bohoslužba v kostele, v jehož kryptě 
gestapo před 80 lety našlo úkryt sedmi výsadkářů po 
zradě dalšího parašutisty Karla Čurdy. Lidé se pomod-
lili za „duše padlých vojáků, umučených členů proti-
nacistického odboje i za všechny oběti heydrichiády“. 
Bohoslužby si vyslechli a za parašutisty zapálili svíčky 
kromě Fialy a Černochové také předsedkyně Sně-
movny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), ministr 
kultury Martin Baxa (ODS), ředitel Bezpečnostní infor-
mační služby Michal Koudelka a další činitelé, mezi 
které patřil i genpor. Ing. Ondrej Páleník, MBA. Díky 
němu se podařilo zajistit i účast našeho fotografa kol. 
J. Kováře na této části piety, jehož fotografie můžete 
zhlédnout v závěru příspěvku. Bezprostředně po bo-
hoslužbě se zástupci vlády, Senátu, Sněmovny, praž-
ského magistrátu, armády či dalších bezpečnostních 
složek přesunuli před chrám, kde se uskutečnil pietní 
akt. Věnce i květiny účastníci každý rok v tento den 
kladou k otvoru do krypty, na němž jsou dodnes vi-
ditelné stopy střel, kterými se nacisté snažili zlikvido-
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vat československé vojáky. Květiny za KVV Prostějov 
položili předseda KVV Prostějov kol. Ondrej Páleník, 
František Chudý a Jaroslav Ondrejčák. Českosloven-
ská obec legionářská připravila celodenní akce pro 
veřejnost s bohatým doprovodným programem na 
Karlově náměstí. Vznikl zde dobový vojenský tábor s 
prezentací výcviku a vybavení československých pa-
rašutistů a československých pozemních jednotek ve 
Spojeném království. K vidění byly také komentované 

ukázky parašutistického výcviku, činnosti po seskoku 
či dobová vojenská technika. Závěrem chceme podě-
kovat velení 601.skss za poskytnutí autobusu k naší 
účasti na tomto významném pietním aktu v Praze.Vý-
sadkoví veteráni si připomněli nejen odvahu sedmi 
padlých mužů, ale i památku jejich spolupracovníků 
a dalších obětí nacistického teroru v tehdejším pro-
tektorátu. 

Kol. J. Ondrejčák

9. ročník Memoriálu plk. F. Mansfelda ve střelbě z pistole

Po 3 letech opět proběhla střelecká soutěž, tentokrát 
na střelnici Hamry. Nejdříve několik čísel: Soutěže se 
zúčastnilo 105 soutěžících, z toho 84 mužů a 21 žen. V 
I. kategorii (výsadkoví veteráni) soutěžilo 65 střelců ve 
24 družstvech a v II. kategorii (ostatní) 19 střelců. Z ČR 
se soutěže zúčastnili KVV Prostějov, Brno, Holešov – 2 
družstva, Chrudim, Jindřichův Hradec, Luštěnice, Olo-
mouc, Zlín, dále klub 601.skss,102. pzpr, 533. pr.BS,VÚ 
4960, Policie ČR, PV auto. Ze Slovenské republiky se zú-
častnili kolegové z KVV Banská Bystrica, Bratislava, Tu-
riec, Prešov, Žilina. Po tradičním zahájení, které provedl 
předseda KVV Prostějov, gen. por.v.z. Ing. Ondrej Pále-
ník a po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním roz-
hodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, jsme 
mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže prvním 
výstřelem, který vyšel z pistole naší čestné členky Věry 
Mansfeldové a druhým výstřelem kol. Františka Mans-
felda. Samotná soutěž měla spád, ve volném čase si 
mohli účastníci zavzpomínat na časy minulé, strávené 
nejen ve službě u výsadkářů, ale i zhlédnout v jídelně 
videa z činnosti KVV Prostějov.

Co stojí za uznání:
Jsou výsledky střelců a střelkyň na medailových umíst-
něních, které významně předčily dřívější ročníky. I po 3 

letech ukázala střelkyně Eva Dolníková z KVV Banská 
Bystrica, že je skutečně stálicí této soutěže. Vynalože-
né úsilí organizátorů soutěže, zejména kol. Chudého, 
Denera, Kováře, ale také ostatních členů organizač-
ního týmu, přísl. 601. skss, a zároveň děkujeme na-
šim sponzorům. Poděkování patří také Statutárnímu 
městu Prostějov za finanční pomoc pro zabezpečení 
soutěže. Díky kolegům ze 601.skss a kol.Bartoše bylo 
opět na úrovni logistické zabezpečení celé akce. Nád-
herné počasí opět doprovázelo celou dobu střelecké 
soutěže. V závěru poblahopřál kol. Ondrej Páleník 
našemu bývalému veliteli a posléze předsedovi KVV 
Prostějov kol. Jindřichu Starému předal dar k jeho 85. 
narozeninám. Za bravurní převzetí daru sklidil náš 
oslavenec zasloužený potlesk.

Výsledky soutěže:

Kat. I. Muži-jednotl.
1. Miroslav Hanáček – 95 bodů, KVV Holešov
2. Vladimír Dvořák - 94 bodů, KVV Prostějov
3. René Sábela - 93 bodů, KVV Holešov                                                               

Muži I. Družstva
1. místo KVV Žilina celkem 273 bodů (Peter 87 bodů,            
Peter Knižka - 93 bodů, Ľudovít Gondek - 93 bodů)
2. místo KVV Prostějov celkem 261 bodů (František 
Chudý - 84    bodů, Stanislav Lánský - 86 bodů, Milan 
Vašek - 91 bodů)
3.místo KVV Luštěnice celkem 243 bodů(Vladimír Bo-
rovička - 89 bodů, Antonín Kubza - 64 bodů, Stanislav 
Veselý - 90 bodů).

Muži II. jednotl.
1. Luděk Mather - 97 bodů, PČR
2. Aleš Nadymáček - 96 bodů, VÚ 4960
3. Jan Jan - 95 bodů 601. Skss
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Muži II. Družstva
1. místo Policie ČR celkem 269 bodů (Petr Němec - 
92 bodů Jiří Chromec - 80 bodů, Luděk Mather - 97 
bodů).
2. místo 601. skss celkem 265bodů (Karel B. – 87 bodů 
- 95 bodů, Petr I. -83 bodů).
3. místo VÚ 4960 celkem 261 bodů (Vojtěch Kaprál - 
91 bodů, Aleš Nadymáček - 96 bodů, Květoslav Frodl 
- 74 bodů,

Ženy – jednotlivkyně
1. Eva Dolníková - 97 bodů, KVV Banská Bystrica
2. Radka R. – 94 bodů, Klub 601.skss                                                                        
3. Miluše Rejkubová - 87 bodů, KVV Prostějov

Absolutní pořadí:
1. Eva Dolníková - 97 bodů, KVV Banská Bystrica
2. kpt Luděk Mather – 97 bodů, PČR
3. Aleš Nadymáček - 96 bodů, VÚ 4960                                                        

Kol. J. Ondrejčák

KVV Prostějov uspořádal branný závod základních škol pod záštitou 
primátora statutárního města Prostějova.

Pavel Mauer byl příslušníkem 601. skupiny speciál-
ních sil, který dne 22. května 2003 podlehl těžkým 
zraněním při plnění bojových úkolů v rámci zahranič-
ní mise v Iráku. V té době mu bylo dvacet pět let. Za-
hájení memoriálu byli osobně přítomni také Pavlovi 
rodiče a sestra, kteří tím vyjádřili obrovskou sounále-
žitost s vojáky naší posádky. Závod zahájil předseda 
Klubu výsadkových veteránů generálporučík v záloze 
Ing. Ondrej Páleník společně s náměstkem primáto-
ra statutárního města PaeDr Janem Krchňavým. Dále 
byli přítomni i další vzácní hosté, jako náměstek pri-

V pátek dne 17. června uspořádal Klub výsadkových veteránů, pod záštitou primátora statutárního města 
Prostějov, na vojenské střelnici Hamry branný závod žáků 7. a 8. tříd základních škol - 0. ročník Memoriálu 
ppor. Pavla Mauera.

mátora Ing. Jiří Rozehnal, bývalý primátor a čestný 
člen Klubu výsadkových veteránů pan Miroslav Piš-
ťák, bývalý velitelé VÚ 8280, představitelé vojenských 
útvarů v posádce a bývalí předsedové veteránského 
výsadkového hnutí. Předseda klubu v zahajovací řeči 
vysvětlil původ názvu Memoriálu, poděkoval městu 
za neustálou podporu výsadkového hnutí a popřál 
soutěžícím dětem hodně sportovního štěstí. PaedDr. 
Jan Krchňavý, který je náměstkem pro oblast školství, 
výchovy, vzdělávání a sportu pak vyslovil uznání čle-
nům klubu za to, že přišli s nápadem a připravili tak 
pěknou akci pro děti a taky přání, aby podobná akce 
měla pravidelné pokračování. Samotného závodu se 
zúčastnilo celkem třicet tři družstev z osmi základních 
škol města Prostějova, které čekalo šest náročných 
soutěžních disciplín: střelba ze vzduchovky, vzducho-
vé pistole, kvíz z historie výsadkových jednotek a vo-
jenského útvaru 8280 Prostějov, zdravotní příprava, 
střelba z airsoftové zbraně a hod granátem na cíl. Ve-
lice zajímavý doprovodný program na dalších sedmi 
pracovištích pak připravili vojáci útvarů prostějovské 
posádky, vojenské policie a polní nemocnice. Děti si 
mohli vyzkoušet například maskování, poskytnutí 
první pomoci, ovládání bezpilotních prostředků, ale i 
výcvik v sebeobraně. Velkému zájmu dětí se pak těšilo 
ne jenom promítání filmů z výcviku profesionálních 
vojáků, ale také například ukázka zbraní, výstroje, bo-
jové techniky nebo výcvik služebních psů ve vyhle-
dávání výbušnin a drog. Na závěr dne unavení, ale na 
pohled spokojení a šťastní soutěžící, doplnili síly dob-
rým obědem. Všichni během dne předvedli výborné 
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výkony a ukázali, že jim branné disciplíny nejsou cizí. 
Nejlepší připravenost pak předvedla družstva ZŠ Dr. 
Horáka, která ovládla první dvě místa v hodnocení 
prvního kola. Všichni její žáci postoupili do kola finá-
lového. První kolo 0.ročníku Memoriálu se skutečně 
povedlo a nejlepších dvacet družstev se už může těšit 
na kolo finálové, které proběhne hned první den po 
prázdninách dne 1. září. Veliké poděkování patří po-
řadatelům z řad Klubu výsadkových veteránů v čele 

Pietní akt a uložení ostatků generála Františka Moravce, 
strůjce operace Anthropoid, na hřbitově v Čáslavi dne 26. dubna 2022

Ostatky generála Františka Moravce, který stál za opera-
cí Anthropoid, se vrátily do České republiky. Z Washing-
tonu je přepravil vojenský speciál, který před desátou 
dopoledne přistál na letišti v Čáslavi. Urna byla ulože-
na na kolumbáriu na tamějším hřbitově. Právě v tomto 
městě se pan generál Moravec narodil. Moravec se v 
této podobě vrací do vlasti téměř 56 let po své smrti, 
symbolicky nedlouho před 80. výročí atentátu na za-
stupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Armádní speciál nad českým územím doprovodily dvě 
stíhačky Gripen. Smutečního aktu, stejně jako předcho-
zího ceremoniálu na vojenském letišti ve Washingtonu, 
se zúčastnila také Moravcova vnučka Anita Moravcová 
Gardová, která dorazila do Česka vojenským speciá-
lem s ministryní obrany Janou Černochovou. Obřadu 
se účastnila také předsedkyně Poslanecké Sněmovny 
Markéta Pekarová Adamová a mnoho dalších pozva-
ných hostů z oblasti bezpečnosti a místní samosprávy. 
Mezi čestnými hosty byli i bývalí velitelé 601. skupiny 
speciálních sil generálové Páleník a Kovanda, kteří záro-
veň zastupovali i náš Klub výsadkových veteránů. Spo-
lečně se současným velitelem plk.gšt.Skácelem se jim 
pak dostalo pocty osobního setkání s rodinnými pří-

s hlavním rozhodčím Ing. Ganzarem, vojákům pros-
tějovské posádky, vojenské policie Olomouc, 7. polní 
nemocnice a všem dalším dobrovolníkům, kteří se na 
bezchybném průběhu závodu podíleli. Děkujeme i 
statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji 
za finanční podporu stejně, jako našim sponzorům. 
A poděkování i do nebes za nádherné počasí, které 
orámovalo celý soutěžní den.

Kol. V. Ganzar

slušníky generála Moravce a s nejvyššími představiteli 
státu. „Byť musel z této země odejít, musel být v exilu, 
tak nepřestával být tím, který byl na Československo 
hrdý,“ řekla na slavnostním nástupu o Moravcovi Peka-
rová Adamová. Přestože Moravec prožil dlouhá léta v 
Americe, přál si podle ní být pochován v Čáslavi, což se 
mu nakonec splnilo. Pro Moravcovy příbuzné je podle 
ní proto dnešek velmi významným dnem. „Tento oka-
mžik byl něco, na co se velmi dlouho připravovali, pro-
tože věděli, jaké je přání generála Františka Moravce, 
aby spočinuly jeho ostatky tady v Čáslavi,“ řekla Pekaro-
vá Adamová. Někdejší velitel československé rozvědky 
pracující pro exilovou vládu v Londýně je považován za 
autora plánu na atentát na zastupujícího říšského kanc-
léře Reinharda Heydricha. Po odchodu z komunistické-
ho Československa žil v USA. Vnučka generála Moravce 
na pietě řekla, že její dědeček miloval Československo 
i Spojené státy, ale hlavně miloval myšlenku, že lidé 
mají právo žít svobodně. Byl by podle ní rád, že jeho 
odkaz lidem připomíná, že mají bránit svou zemi i svo-
bodu a že mají pomáhat dalším, kteří brání své země 
a svobodu. Paní Anita způsob repatriace ocenila, pro 
rodinu je podle ní ohromující, jakého přijetí se jejímu 
dědečkovi v původní vlasti dostane. Nápad na převoz 
do České republiky podle ní vzešel tři roky zpátky od 
její sestřenice. Důvodem bylo, že celá rodina žije dale-
ko od Washingtonu, ale hlavně to, že její děda si přál 
vrátit se do vlasti. „Pane generále Františku Moravče, 
vítejte zpět ve vlasti,“ řekla při svém projevu ministryně 
obrany Jana Černochová. Označila generála Moravce 
za vzor pro Vojenské zpravodajství i pro příslušníky spe-
ciálních sil, kde 601.skss nese jméno generála Moravce 
už od roku 1999. Černochová Moravce v USA označi-
la za obrovského hrdinu a Čechoslováka tělem i duší a 
připomněla jeho podíl na operaci Anthropoid. „Jsem 
velice ráda, že ostatky pana generála Moravce budou 
v České republice pár týdnů před tím, než si připome-
neme 80. výročí od toho hrdinského aktu a od hrdinské 
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smrti parašutistů,“ řekla. „Zpátky do České republiky, do 
rodné země, se nám vrací národní hrdina,“ řekl ve Wa-
shingtonu k převozu přítomný ředitel VZ Jan Beroun. 
I v souvislosti s událostmi na Ukrajině považuje odkaz 
generála Moravce za naprosto jasný. „Je potřeba vždy a 
za každé okolnosti hájit svobodu a nezávislost země a 
to pan generál Moravec dělal celý svůj život,“ zdůraznil. 
Na pietě byly přítomny také čestné vojenské jednotky, 
zástupci ministerstva obrany, rodiny i armády včetně 
příslušníků 601. skupiny speciálních sil. Po ukončení pi-
ety byly opět ostatky naloženy do pohřebního vozu a 
zamířily na čáslavský hřbitov, kde byla urna uložena v 
kolumbáriu.  

Kol. O. Páleník

Střelecká soutěž Městské policie v součinnosti 
s Magistrátem města Prostějov
Dne 10.6.2022 se naše družstvo ve složení kol. F.Chudý, J.Kovář a J.Ondrejčák zúčastnilo střelecké soutěže 
organizované Městskou policií Prostějov ve spolupráci s Magistrátem města Prostějova.

Podmínky soutěže: mířená střelba, cíl – 2 x gong + 
mezinárodní pistolový kruhový terč, vzdálenost 25 
metrů, držení zbraně libovolné, počet nábojů - 15 ks, 
čas - 3 nástřelné/3 min., 12 ran v čase 2 minuty. Mís-
tem soutěže byla střelnice Policie ČR ve Vrahovicích. 
Zahájení soutěže provedl primátor města Prostějova 
Mgr. František Jura, společně s náměstkyní primátora 
Miladou Sokolovou a opět tradičně zdůraznil, že není 
důležité se zúčastnit, ale vyhrát. K tomu popřál všem 
soutěžícím pevnou ruku a dobrou mušku. Naše druž-
stvo si vedlo úspěšně do 2/3 soutěže, kdy figurovalo 
pořád na 1.místě. V závěru soutěže střílela družstva 
favoritů, která nás odsunula na 4. místo z 21 střílejí-
cích družstev. Střelecké soutěže se zúčastnilo i po-
pulární a jindy velice úspěšné družstvo KVV Banská 

Bystrica, kterému ale podmínky soutěže evidentně 
nevyhovovaly. Celá soutěž měla spád, konala se v pří-
jemném a přátelském ovzduší. Co nás zaujalo – byla 
rychlost vyhodnocení výsledků střelecké soutěže. V 
závěrečném vyhodnocení primátor města Prostějova 
Mgr. František Jura poděkoval všem za dodržování 
všech bezpečnostních opatření, za úspěšně prove-
denou akci a k pobavení všech zúčastněných střelců 
poněkud opravil své původní heslo „ že není důležité 
se zúčastnit, ale vyhrát “ na aktuální „že není důležité 
se zúčastnit, ale získat 1.místo“.     

Kol. Jaroslav Ondrejčák
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Výroční schůze Oblastního KVV Bratislava
Je dlouholetou tradicí, že zástupci našeho KVV se zúčastňují výročního jednání oblastního KVV Bratislava. 
Nejinak tomu bylo v sobotu dne 30. dubna letošního roku, kdy jsme vycestovali do obce Rovinka nedaleko 
Bratislavy ve složení kol. Jaroslav Ondrejčák, Jaroslav Kovář a Ján Vertetics.

Výročního jednání se na pozvání bratislavského klu-
bu zúčastnil i jejich čestný člen kol. Jozef Tuček s 
manželkou Milkou Tučekovou. Z českých klubů se 
zúčastnili kolegové z Prahy a Chrudimi.Cesta do Bra-
tislavy po dálnici byla bez komplikací. V samotné 
Bratislavě se za poslední 3 roky podstatně změnila 
dopravní situace, což vytváří problémy i pro místní 
obyvatele. Doporučujeme všem návštěvníkům, kteří 
projíždějí Bratislavou užívat jen aktualizovanou navi-
gaci. Přivítání se jako obvykle neobešlo bez obligátní 
borovičky. Samotného jednání se zúčastnila řada vý-
znamných hostí jako Velitel Velitelství sil pro speciální 
operace OS SR brig.gen.Bc. Ing. Branislav Benka, slo-
venský kosmonaut brig.gen.v.v., Ing.Ivan Bella, gen.
mjr. Ing. Juraj Baránek bývalý velitel vzdušných sil 
SR, starosta Rovinky u Bratislavy Milan Kubeš a dal-
ší. Předseda klubu kol.L.Hreha ve zprávě… zdůraznil, 
že Covid 19 a následná hygienicko- epidemiologická 
opatření negativně ovlivnila činnost klubu. Činnost 
byla zaměřena zejména na účast na pietních aktech 
a sportovních akcích v Prostějově, Holešově, ve SR na 
střelecké soutěži Grand Power, a soutěže v rámci Mi-
chalského dne. Hlavní důraz kolegové z KVV Bratisla-
va položili na organizaci Memoriálu Š.Baniče v rámci 
150. výročí jeho narození, kterého se zúčastnila i naše 
delegace dne 20.8.2021 a o kterém jsme psali, jak ve 
Zpravodaji, tak i na webových stránkách našeho KVV. 
Za vážný problém považují výrazný úbytek členů klu-
bu. V současné době mají jen 32 členů klubu a hleda-
jí cesty, jak situaci změnit. Z vystoupení hostí - gen.

Benka ocenil podporu KVV výsadkovým jednotkám a 
přislíbil, že vyvine max.úsilí pro podmínky k rozšiřová-
ní členské základny. S pozdravnými projevy vystoupili 
kol.Ondrejčák, kde mimo jiné pozval na klíčové akce 
organizované KVV Prostějov a ČB, dále kol. Štrajtová 
z KVVV Praha, kol.Ivan.Bartoš z Ob. KVV Banská Bys-
trica. Z členů KVV Bratislava zaujalo vystoupení kol. 
Štefana Janáčka k historii vzniku klubu i p.Hubin-
ské se svými vzpomínkami na výcvik ve Svazarmu. 
V plánu činnosti KVV na rok 2022 se kolegové z KVV 
Bratislava zaměří na účast na akcích, organizovaných 
KVV v ČR a SR. Součástí závěru členské schůze bylo 
předání Pamětního listu KVV Štefana Baniče – Brati-
slava, který obdrželi zúčastněné kluby, včetně KVV 
Prostějov. Po oficiálním programu následovala výbor-
ná společná večeře spojená s přípitkem z vlastní pro-
dukce kol.L.Hrehy. Po ní následovala družná výměna 
názorů, vzpomínek na společně strávená léta i vzpo-
mínek a prožitků ze společných akcí výsadkových ve-
teránů, kde oceňovali zejména setkání výsadkových 
veteránů v Prostějově v roce 2020 u příležitosti 30. 
výročí činnosti KVV Prostějov. Zejména kol.Lojzo Ba-
chratý z KVV Trnava se těší na seskoky v Prostějově. 
Celé odpoledne proběhlo v příjemném a přátelském 
ovzduší a naše účast přispěla k upevnění sounáleži-
tosti Slovenských a Českých výsadkových veteránů, k 
upevnění našich kamarádských vztahů. 

Kol. J. Ondrejčák

Pietní akt v Šumicích
Při příležitosti 77. výročí osvobození ŠUMIC zavítal do 
naší obce rada velvyslanectví RUMUNSKA pan Vale-
rica Bojian spolu se zástupci vzdušných a pozemních 
sil rumunské armády, aby uctili památku rumunských 
hrdinů, kteří v roce 1945 položili své životy při osvobo-
zování naší obce. Spolu s nimi taky přijel pan PhDr.Emil 
Voráček,DrSc. z Historického ústavu Akademie věd 
České republiky. Po položení květin k pomníku rumun-

ských osvoboditelů krátce poděkovali panu starostovi 
Ing. Josefu Jančárovi, též místostarostovi panu Václavu 
Markovi za péči, kterou obec ŠUMICE věnuje památce 
rumunských občanů. Na závěr návštěvy obdrželi hosté 
na památku malý dárek v podobě pravé šumické slivo-
vice, za kterou také upřímně poděkovali.

Kol. St. Ptáček
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Červené barety pochodovaly Prostějovskem již podeváté

Pietní akt CLAY-EVA

Jak už bývá zvykem a tradicí, spolek ČERVENÉ BARETY, z.s. ve spolupráci s Nadačním fondem speciálních sil a 
Klubem výsadkových veteránů Prostějov uspořádali poslední sobotu v červnu na UVZ Hamry 9. ročník pocho-
du „Po stopách 22. výsadkové brigády“. Každý rok se pochoduje za velitele, který velel VÚ 8280 Prostějov, a to 
pod záštitou primátora Statutárního města Prostějov.

V pátek 22. 4. 2022 proběhl v Hostišové u Zlína piet-
ní akt na místě seskoku paradesantní skupiny CLAY, 
který byl uskutečněn v noci 12 .4.1944. Vzpomínko-
vé akce se zúčastnili rodinní příslušníci výsadkářů, 
zástupci 4 klubů výsadkových veteránů, vojenských 
historických spolků, skautů a široká veřejnost. Probě-
hl ukázkový seskok 16 výsadkářů 102.przpr. v čele s 
velitelem pplk.gen.št Hriníkem. Byly položeny květi-

ny k pomníčku připomínajícímu tuto událost. V 19,30 
hodin proběhl start 19. ročníku nočního vzpomínko-
vého pochodu CLAY-EVA do Bystřice pod Hostýnem. 
Byly připraveny 3 trasy podle schopností účastníků. I 
přes nepříznivé počasí se akce po odmlce vydařila. Za 
klub KVV Prostějov se zúčastnila kol. Řehořová, Starý 
jr, Mucha a Ptáček.

Kol. St. Ptáček

V letošním ročníku se pochodovalo za devátého veli-
tele v pořadí, podplukovníka Petra Pavla. To byla hod-
nost, ve které velel tomuto elitnímu útvaru. Dnes arm. 
gen. v.v., co by rovněž bývalý náčelník Generálního 
štábu a bývalý předseda vojenského výboru NATO v 
Evropě, přijel osobně na místo, kde strávil mnoho let 
své vojenské praxe. Celkem velelo VÚ 8280 s působ-
ností v Prostějově patnáct velitelů. Osobně se letoš-
ního ročníku zúčastnilo 7 velitelů a dvě manželky po 
dvou zemřelých velitelích – paní Věra Mansfeldová a 
paní Hana Skácelová, které mimochodem nevynecha-
ly ani jeden ročník pochodu. Bývalé velitele, ale i ná-
městka primátora Jiřího Rozehnala, starostku Plumlo-
va paní Gabrielu Jančíkovou, starostu Lipové pana 
Františka Šustra, další partnery a sponzory přivítalo v 
sobotu ráno téměř 600 lidí z Čech, Slovenska a Polska. 
Generál Pavel po krátké zdravici odstartoval startova-
cí pistolí 17 běžců, kteří vyběhli na 31 km dlouhou 
trať. Mezi běžci letos nechyběl ani bývalý velitel 601. 
skupiny speciálních sil a nový náčelník Generálního 
štábu generálmajor Karel Řehka. Do cíle doběhl jako 
čtvrtý. Na 31 km trať se vydal i velitel, jehož jméno po-
chod nesl. Akce začala už v pátek, kdy na vojenskou 
základnu přijeli veteráni z těch větších dálek. Celý ví-
kend se nesl v přátelském a pohodovém duchu. Ze 
statistik je zajímavé to, že přijelo 102 pochodníků již 
podeváté, tedy pokaždé. Každý šestý účastník byla 
žena a akce se zúčastnilo téměř 50 dětí do 18 let. A 
jak hodnotí akci předseda spolku ČERVENÉ BARETY, 
z.s. Jindřich Starý? „Příprava a organizace takové akce 
je každoročně velmi náročná, ale když vidíme ten ob-
rovský zájem o setkání, zájem o to, prožít opět něko-

lik hodin s lidmi, kteří zasáhli do jejich životů, a poté 
spokojené výrazy v obličeji, když odjížděli do svých 
domovů, tak nás to vždy nakopne do příprav dalšího 
ročníku.“ Akce se pravidelně zúčastňují nejen vete-
ráni výsadkových jednotek z Čech, Slovenska a Pol-
ska, ale i současně sloužící, lidé z jiných ozbrojených 
sborů, ale i příznivci a sympatizanti tohoto projektu. 
Desátý ročník se uskuteční 24. června 2023 a ponese 
jméno po dalším veliteli, a to plk. Josefu Trojanovi. Or-
ganizátoři děkují Všem partnerům a sponzorům, bez 
kterých by bylo velice obtížné pochod zorganizovat. 
Stejně tak patří velké poděkování celému organizač-
nímu týmu, který věnoval svůj víkendový čas k tomu, 
aby přispěl ke zdárnému průběhu celé akce.   Kolega 
M. Mucha P.S. Fotoalbum z akce najdete zde: https://
eu.zonerama.com/jardakov/Album/8574014
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OPUSTILI  NAŠE ŘADY
15.4.2022 odešel do výsadkového nebe člen KVV Brno čet.v.v. František Antl ve věku 80let.

23. 4. 2022 nás navždy opustila naše členka Věra Kloudová ve věku 63 let
24.5.2022 odešel člen KVV Holešov Juraj Kurcik ve věku 89 let

9.6.2022 nás navždy opustil člen KVV Olomouc Pavel Höchsmann ve věku 94 let. 

Vážené kolegyně, kolegové,
v pátek k večeru nás zasáhla krutá zpráva. Člen našeho Klubu výsadkových veteránů Prostějov, kolega Stanislav 
Lánský, tragicky zahynul. Sportovec tělem i duší utonul na Plumlovské přehradě. Tato zpráva nás zasáhla o to bo-
lestněji, že v ten pátek 20.5.2022 náš klub úspěšně reprezentoval na Hamrech v soutěži 24 družstev na Memori-
álu plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole. V soutěži 24 tříčlenných družstev výsadkových veteránů z České 
a Slovenské republiky významně přispěl ke krásnému 2. místu. Byli jsme rádi, když se Standa zařadil mezi nás. 
Dal dohromady střelecká družstva členů našeho klubu, a to jak mužské tak i ženské, která nás úspěšně reprezen-
tovala v rámci mezinárodní střelecké ligy organizované spolkem - Československý legionář-SPIA Czech, z.s. Měl 
velikou zásluhu na tom, že naše družstva byla na závodech právě kvůli dosahovaným výsledkům přijímána s pa-
třičnou úctou. Jeho aktivity nekončily jen u sportovní střelby. Byl instruktorem bojových umění, pravidelným 
dobrovolným dárcem krve, vedoucím na dětských táborech a nadšeným potápěčem. Byl rovněž prvním českým 
reprezentantem a dvojnásobným medailistou z mistrovství světa v Jiu Jitsu a sám kdysi na tréninku zachránil 
život kamarádovi. Standy jsme si vážili pro jeho skromnost, poctivost a kamarádství. V našich myslích navždy 

zůstane jako čestný, skromný, přátelský výsadkář, který nadevše miloval sport. 
Stando, měli jsme Tě rádi. Odpočívej v pokoji. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Výbor KVV Prostějov

ČEST JEJICH  PAMÁTCE!!!

60 let
Dušan Mrkva, Jaroslava Trojanová

65 let
Anna Malíková, Emil Mohr

70 let
Hana Černá, Jindřiška Spáčilová

75 let
Vlaďka Zapletalová, Emilie Tučeková, František Peček

80 let
Zdeněk Holinka, Otakar Hájek

85 let
Jindřich Starý sen.

90 let
Maria Válečková

NAŠI  JUBILANTI  2022

BLAHOPŘEJEME!!!

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
PaedDr. Jaroslav, Šlambor, člen výboru a redakční rady tel: 777 210 867, e-mail: jar.slambor@gmail.com

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. 89 je 30. 9. 2022


