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Pozvánka na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s.
Vážené kolegyně a kolegové!  

Jménem výboru KVV Prostějov, z.s., si dovolujeme pozvat všechny naše členy, hosty, sponzory a zástupce regio-
nálních KVV České a Slovenské republiky na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s., dne 25. února 2022 od 16,00 hod. 
ve Velkém sále Národního domu v 1. poschodí. Členské schůzi bude v 13.00 hod. předcházet porada předsedů re-
gionálních klubů, na kterou zveme maximálně dva zástupce z každého klubu. Na této poradě bude vyhodnocena 
činnost v uplynulém roce a projednány akce pro příští období. Žádáme předsedy klubů o oznámení jmen účast-
níků hlavního zasedání (nejvýše 3 osob z jednotlivých klubů), vzhledem k případnému zajištění občerstvení, na 
emailovou adresu sekretáře klubu, kol. Chudého, do 10.2.2022. Možnost ubytování je značně omezena a je nutno ji 
řešit cestou ubytovacích zařízení v městě Prostějov a okolí. Po schůzi bude podáváno občerstvení, následuje hudba 
s tancem a tombola, do které může přispět každý účastník schůze. 

Na Vaši účast se těší a srdečně zve předseda a výbor KVV Prostějov, z.s

XVIII. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, gen. Krzáka, 
plk. Černoty a XIV. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče ve dnech 
31. 8. – 2. 9. 2022
Po roce se opět setkali výsadkoví veteráni na UVZ Hamry, aby si změřili své schopnosti a síly v branných 
disciplínách. Účastníky branné soutěže, zejména ty v pokročilém věku, mimořádně potěšilo, že mezi soutěž-
ními disciplínami již není obávaný veslařský trenažér. Na velice přijatelné hodnotě se podařilo zajistit pěkné 
počasí, což je pro hodně účastníků memoriálů naprostou záhadou, jak to ti Prostějováci umí zařídit. Naše 
odpověď zní: “Nezapomínejte, že na výsadkovém nebi máme své kolegy, kteří tak jak byli zvyklí na zemi, 
odvádějí pro nás i nadále vynikající práci“. Příjezd soutěžících dne 31.8.2022 a jejich registrace, ubytování 
proběhly bezproblémově.

Nezbytná porada s vedoucími družstev vytvořila pod-
mínky pro velice plynulý a zdárný průběh soutěže 
příštího dne. Následoval první doprovodný program, 
a to promítání videí. Záměr promítnout krátké šoty z 
výcviku 601.skss, 102.pzpr, 43.pzpr a sportovního pa-
rašutizmu zaujal. Slavnostního zahájení soutěže dne 
1.9.2022 se zúčastnili významní hosté, primátor sta-
tutárního města Prostějov Mgr. František Jura, radní 
Mgr. Miloš Sklenka, bývalí velitelé plk.v.v. Ing. Franti-
šek Stavný a plk.v.v. Ing. Jiří Hudský, bývalý předseda 
KVV Prostějov pplk..v.v. Ing.Jindřich Čtverák, předse-
da KVV Brno, št.prap.v.v. Jaroslav Fořt, zástupce ředi-
tele Mechaniky René Kolovrat a zástupci velení útva-
rů prostějovské posádky. Předseda KVV Prostějov v 
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úvodu zahájení přivítal všechny soutěžící a popřál 
jim dosažení co nejlepších výsledků v jednotlivých 
disciplínách. Primátor Mgr. František Jura neopomněl 
zdůraznit, že není důležité se zúčastnit, ale vyhrát. 
Naplnit toto motto se snažilo celkem 16 družstev z 
KVV Prostějov, Brno, Holešov, Olomouc, Zlín, Chru-
dim, Plzeň, Liberec, Písek, Banská Bystrica, Prešov a 
Bratislava. I když Memoriály ZVV a vynálezce padáku 
Š.Baniče jsou soutěží družstev, chceme připomenout 
a alespoň slovně ocenit jednotlivce, kteří dosáhli vý-
borných výsledků v jednotlivých disciplínách. Mimo-
řádných výsledků bylo dosaženo v disciplíně střelba 
z pistole Glock 17, kde první kol.Hanáček z KVV Ho-
lešov a kol. Ing. E, Dolníková z KVV Banská Bystrica 
dosáhli absolutního výsledku 50 bodů a o prvenství 
rozhodl věk ve prospěch kol.Hanáčka. Dalších 8 střel-
ců dosáhlo na dalších místech 49 bodů. Vynikajícího 
výsledku dosáhl ve střelbě z luku Milan Vašek z KVV 
Prostějov, který dosáhl všechny soutěžní šípy v desít-
ce. Vysokou úroveň této disciplíny potvrdilo dalších 8 
střelců, kteří dosáhli všichni po 29 bodech. Velice ná-
ročnou disciplínou se ukázala střelba ze vzduchovky, 
kde dosáhl nejlepšího výsledku Fr. Melichárek z KVV 
Prostějov a to 47 bodů, na dalších místech skončili se 
46 body Vladimír Kavický z KVV Banská Bystrica a Jiří 
Jurda z KVV Holešov. O něco těžší než soutěž ve vzdu-
chovce byla soutěž v hodu granátem na cíl. Jsme ve-
lice rádi, že na 1.místě skončila naše Eva Lánská z KVV 
Prostějov 2, na druhém místě Milan Vašek z KVV Pros-
tějov 1 a na 3.místě Jan Straka z KVV Brno. V celkovém 
hodnocení soutěže výsadkových veteránů, potvrdili 
soutěžící družstva KVV Prostějov svoji dominanci v 
letošním roce, když vyhráli již 4 soutěže, navíc i tento 
Memoriál ZVV...

1. místo získalo družstvo KVV Prostějov 1 ve složení: 
Fr. Melichárek, M. Vašek a I. Lorenc
2. místo získalo družstvo KVV Prostějov 3 ve složení: 
V. Dvořák, D. Štěpán, M. Rejkubová
3. místo získalo družstvo KVV Prostějov 2 ve složení: 
J. Spáčil, E. Lánská, F. Dvořák.

Součástí branného dne 1.9.2022 byl i 0.ročník Memo-
riálu ppor.Mauera, na kterém v 2.kole soutěžilo cel-
kem 19 družstev žáků 2.stupně základních škol. I tato 
soutěž měla velice zajímavý doprovodný program. 
Snad nejvíc mladé účastníky soutěže potěšila v do-
provodném programu jízda na čtyřkolce. Jak konsta-
tovali shodně účastníci obou soutěží, na velice dob-
ré úrovni byla organizace obou memoriálů, soutěže 
probíhaly bez stresu a v pohodě. Pro soutěžící jsme 
připravili i doprovodný program, ve kterém mimo 
osvědčeného vystoupení souboru Ondráš, nebo pro-
mítání krátkých šotů z oblasti parašutizmu, se nově 
zařadila také návštěva Muzea a galerie v Prostějově, 
kde probíhala výstava „70 let VÚ 8280- 601, skupina 
speciálních sil generála Moravce“. Tvůrci výstavy Klub 

vojenské historie – Výsadkáři 8280, z.s. pod záštitou 
601.skss generála Moravce a za finanční podpory 
Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce, 
spolu s prostějovským muzeem vykonaly obrovský 
kus práce. Mimořádné ocenění si zaslouží kurátor vý-
stavy kol.Mišlan. V průběhu prohlídky, v jejím závěru, 
mě zaujalo vyjádření veterána, výsadkáře, myslím, 
že z Holešova, který se vyjádřil takto: „Výstava má vy-
sokou úroveň, je výborná, ale má jedinou chybu, že 
jsem tam nenašel svoji fotografii“. Jeho vyjádření sa-
mozřejmě vyvolalo úsměv na našich tvářích. Ale tato 
poznámka má i hlubší význam, svědčí o jeho spojení 
s výsadkáři, svědčí o jeho vztahu a hrdosti na to, že 
patří k této komunitě.
Vystoupení souboru Ondráš opět ukázalo jejich mis-
trovství. Byla radost se dívat na kol.L.Hrehu, nebo kol. 
Z.Denerovou, V.Hudskou jak se přidávají ke zpěvu 
moravských lidových písniček. 1.9. večer nás potěši-
la návštěva NGŠ AČR gen. K.Řehky, ředitele Ředitel-
ství speciálních sil gen.Rebilase, velitele 601. skss plk.
gšt. L.Skácela i kol.gen. Kovandy na UVZ Hamry. Gen. 
K.Řehka ve svém vystoupení vyjádřil ocenění práce 
KVV potvrdil jeho podporu výsadkovému veterán-
skému hnutí. Nás výsadkové veterány velice těší, že 
ze „speciálů“ rostou velitelé na nejvyšších stupních. 
Velice šťastným řešením bylo vyhlášení výsledků 
obou Memoriálů v rámci Dne otevřených dveří pro-
stějovské posádky dne 2.9.2022, které organizovaly 
prostějovské útvary 601.skss, 102 pzpr. a 533 pr.BS v 
úzké součinnosti s vedením statutárního města Pro-
stějov a našeho KVV. Nejen účast náměstka MO AČR 
Mgr.Šulce,, ale především slova náměstka MO AČR o 
důležitosti a významu 80. výročí likvidace Reinharda 
Heydricha, 75.výročí vzniku výsadkových jednotek a 
70.výročí VÚ 8280, jejichž odkaz je nutno dále rozví-
jet všemi generacemi včetně současné mládeže jsou 
inspirující.. V naší přítomné mládeži vidíme budoucí 
možnou zálohu pro doplnění našich útvarů. Po pře-
dání putovních pohárů a medailí z rukou náměstka 
MO AČR Mgr.Šulce, primátora Mgr.Františka Jury a 
rodičů ppor.Mauera za umístění v obou memoriálech 
následovaly dynamické ukázky. Provedené ukázky 
připravenosti všech 3 útvarů a složek záchranného 
systému prokázaly jejich schopnosti k plnění úkolů 
v míru i obrany naší vlasti a skutečně zaujaly přítom-
nou mládež. Díky vynikající spolupráci s vedením 
statutárního města Prostějova s velením posádky se 
podařilo připravit a realizovat zajímavé dopoledne 
pro naši mladší generaci. Následovaly tandemové se-
skoky jako cena pro vítězné družstvo KVV Prostějov 
1. Zde musím vyzvednout naši střeleckou jedničku 
Milana Vaška, který se zachoval jako „Robin Hood“ 
(nejen svým výsledkem ve střelbě z luku), ale přede-
vším tím, že věnoval svoji cenu tandemového sesko-
ku kol.J.Kovářovi. Tímto ho ocenil nejen za vzornou 
práci na úseku dokumentace aktivit na Zonerámě, 
ale i vzornou reprezentaci KVV na střelecké soutěži 
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GRAND POWER. Výbor KVV Prostějov poskytl jako vý-
raz ocenění za aktivní práci ve svých KVV vyhlídkový 
let v 1.letadle 17 členům KVV ČR a SR zúčastněných 
na memoriálech ZVV... a ve 2.letadle spolu s tande-
misty 8 členům KVV ČR a SR. Účastníci tandemových 
seskoků i vyhlídkových letů se pochvalně vyjadřovali 
o práci organizátorů memoriálů, včetně i Mgr. Martina 
Dlouhého, Mgr.Miloše Sklenky. Z průběhu obou me-
moriálů i Dne otevřených dveří dne 2.9.2022 jsou již 
uveřejněné poutavé fotografie J.Kováře i V.Hurdálka 
na známém odkazu https://eu.zonerama.com/jarda-
kov/91025. Závěrem chceme poděkovat předsedovi 
KVV Prostějov genpor. Ing. O. Páleníkovi a Mgr. F.Juro-
vi, kteří přišli s myšlenkou realizovat brannou soutěž 
pro žáky 2.stupně základních škol a spojit ji s Memori-
álem ZVV… Jak jsme již konstatovali velice šťastným 
řešením bylo vyhlášení výsledků obou Memoriálů v 
rámci Dne otevřených dveří prostějovské posádky 
dne 2.9.2022. Poděkování si plně zaslouží velitelé 601.
skss plk. gšt. Ing. L. Skácel, velitel 102.pzpr, pplk..Ing.
Gustav Lakoš, velitel 533. pr. BS pplk. Ing. Petr Man-
da, ale i velitelé ostatních složek záchranného systé-
mu, kteří vytvořili podmínky pro organizaci takovéto 

akce. Již teď můžeme konstatovat, že po leteckých 
dnech před desítkami let, patří tato akce mezi nejú-
spěšnější a její význam ještě více doceníme v dalších 
letech. V neposlední řadě si poděkování zaslouží celý 
organizační výbor řízený předsedou KVV kol. O. Pále-
níkem a to především za kvalitně odvedenou práci v 
náročném přípravném období zejména kol. F. Chudé-
ho, A.Denera, J. Kováře, V. Ganzara. V průběhu memo-
riálů splnili kvalitně úkoly ve své oblasti kol.M.Mucha, 
F.Lejsek , D. Lejsková, J. Šlambor, J. Ondrejčák,, I. Skrb-
ková K. Virgler, V. Virglerová, Š.Remeník, M. Šmarda, 
manželé Křivánkovi a J. Aresta. Nemůžeme zapome-
nout na skupinu zabezpečení stravování pod vede-
ním nrtm. Jiřího Víta. S oprávněnou hrdostí můžeme 
konstatovat, že hlavní úkol letošního roku našeho 
KVV, organizace XVIII. ročníku Memoriálu zakladate-
lů výsadkového vojska gen. Palečka, gen. Krzáka, plk. 
Černoty a XIV. ročníku Memoriálu vynálezce padáku 
Š.Baniče i 0. ročníku Memoriálu ppor. Mauera jsme 
splnili se ctí.   

Kol. Jaroslav Ondrejčák a F. Chudý

Na vojenské střelnici Hamry soutěžili výsadkoví veteráni i žáci základních škol
 Ve čtvrtek 1. září se konaly na vojenské střelnici Hamry ve vojenském újezdu Březina hned dva velké závody. 
Dopoledne nastoupila tříčlenná družstva z klubů výsadkových veteránů z České republiky i ze Slovenska, 
aby změřily své síly v branných disciplínách: střelba z pistole, ze vzduchovky, z luku, a hod granátem na cíl. 
Soutěže se zúčastnilo celkem šestnáct družstev z klubů výsadkových veteránů z Prostějova, Brna, Holešova, 
Olomouce, Zlína, Chrudimi, Plzně, Liberce, Písku, Banské Bystrice, Prešova a Bratislavy.

Soutěž zahájil za přítomnosti předsedy Klubu výsad-
kových veteránů, z.s. Prostějov generálporučíka v zá-
loze Ing. Ondreje Páleníka, velitelů útvarů posádky 
Prostějov a jiných vzácných hostů primátor města 
Prostějova František Jura. Zatímco po obědě odjeli 

výsadkoví veteráni do Muzea a galerie v Prostějově 
na prohlídku výstavy 70 let VÚ 8280 Prostějov, tak 
celé odpoledne pak patřilo sportovnímu klání ve finá-
lovém kole 0. ročníku Memoriálu ppor. Pavla Mauera, 
příslušníka 601. skupiny speciálních sil, který v květnu 
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Slovenští a čeští výsadkoví veteráni se opět sešli po 5 letech v Trenčíně 
dne 24. 9. 2022
Když jsem se zamýšlel, co se změnilo od posledního setkání v Žilině roku 2017, všem nám nejen přibylo pár 
let, změnilo se místo setkání, na obou stranách se změnilo i složení vrcholných orgánů výsadkového vete-
ránského hnutí. Co se nezměnilo, a to je to podstatné, soudržnost výsadkových veteránů, krásné vzájemné 
vztahy, v širším smyslu slova česko - slovenská vzájemnost. V tomto duchu se vyjádřil i nejstarší účastník 
Setkání KVV SR a ČR plk.v.v. MUDr. Bočkay.(89 let). O ní se vyjádřil, že si velice váží, že existuje. Váží si aktivit 
z obou stran. Sám má určité obavy z budoucnosti, ale přeje si, aby to nejvíce a nejdéle vydrželo.

Některé postřehy, fakta:

Setkání se zúčastnilo včetně organizačního štábu 140 
osob. Nejpočetnější účast jsem zaznamenal z KVV 
Prostějov a to 23 osob. Z ČR se dále zúčastnili zástupci 
KVV Holešov, KVVV Praha, KVVV Plzeň, KVV Chrudim. 
Setkání se zúčastnili 2 generálové a to genpor. Ing. 
Ondrej Páleník,a Genmjr. Doc. Ing. Pavel Gavlas CSc.
V oficiální části přivítal všechny účastníky Setkání pre-
zident KVV v SR plk. Ing. Mgr. Ján Švelka. Setkání se za 
Velení síl pre špeciálné operácie zúčastnil a pozdravil 
účastníky jeho stávající náčelník štábu.
Za účastníky setkání z KVV ČR vystoupil genpor. Ing. 
Ondrej Páleník, který zdůraznil na jakých hodnotách 
stojí výsadkové veteránské hnutí; na upevňování přá-
telství a sounáležitosti výsadkářů všech generací, na 
pěstování tradic a rozvíjení povědomí o výsadkovém 

vojsku. Podtrhl, že naše KVV je nepolitickou organi-
zací. Výnosem prezídia KVV SR byli oceněni „Křížem 
cti J.Gabčíka“ z KVV ČR, kol. Kolář – KVV Chrudim, kol. 
Sliva - KVVV Plzeň, kol. Krejza – KVVV Praha a kol. Ko-
vář – KVV Prostějov. Ze statické ukázky nás zaujal ví-
ceúčelový vrtulník UH-60M Black Hawk a útočné puš-
ky požívané v armádě SR. Z dynamických ukázek to 
byl seskok z výšky 300 m s použitím osobního padáku 
OVP -12 SL-1. Samozřejmě veliký zájem byl o společ-
nou fotografii účastníků setkání před víceúčelovým 
vrtulníkem UH-60M Black Hawk. 
K obědu se podával - jak jinak – hovězí vývar s maso-
vými knedlíčky a tradiční řízek s bramborovým salá-
tem, obojí velice chutné.
Co bylo nové a příjemné byla „Těrchovská muzika“, 
která nás doprovázela na všech akcích toho dne. V po-
lední pauze řada z nás ochutnala velice kvalitní víno 

2003 podlehl zranění, které utrpěl na zahraniční misi 
v Iráku. V tomto branném závodě,  který pořádal Klub 
výsadkových veteránů soutěžilo dvacet tříčlenných 
družstev ze sedmých a osmých tříd základních škol 
města Prostějova, které uspěly v prvním kole soutěže, 
které se konalo 17. června. Finalisty čekalo šest sou-
těžních disciplín: střelba ze vzduchovky a vzduchové 
pistole, kvíz z historie výsadkových jednotek a vojen-
ského útvaru 8280 Prostějov, zdravotní příprava a po-
skytnutí první pomoci, střelba z airsoftové zbraně, a 
hod granátem na cíl. Doprovodný program na dalších 
čtyřech pracovištích připravili vojáci 601. skupiny spe-
ciálních sil, kteří připravili ukázky nácviku sebeobrany 
a jízdu na čtyřkolkách, Vojenské policie z Olomouce 
kteří ukázali práci pyrotechnika a 7. polní nemocnice, 
kteří předvedli praktickou ukázku poskytnutí první 
pomoci za použití defibrilátoru. Na závěr se nastou-
pená družstva žáků setkala s Náčelníkem generálního 
štábu Armády České republiky generálmajorem Ing. 
Karlem Řehkou, který je, ale také výsadkové veterány 
přijel navštívit. Vyhlášení výsledků obou závodů se 
konalo společně druhý den 2. září v 10 hodin na letišti 
v Prostějově, kde útvary posádky Prostějov připravily 
Den otevřených dveří. Ceny nastoupeným družstvům 
složených z klubů výsadkových veteránů a žáků zá-
kladních škol předával za přítomnosti předsedy KVV 
Prostějov generálporučíka v záloze Ing. Ondreje Pá-

leníka, primátora města Prostějova Františka Jury, ná-
městek ministryně obrany České republiky Mgr. Fran-
tišek Šulc, který ve svém projevu zmínil důležitost a 
význam 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha, 
75. výročí vzniku výsadkových jednotek a 70. výročí 
vzniku VÚ 8280, předchůdce 601. skupiny speciálních 
sil. Ceny vítězům soutěže Memoriálu podporučíka 
Pavla Mauera předávali i Pavlovi rodiče. První tři mís-
ta závodů výsadkových veteránů obsadili příslušníci 
Klubu výsadkových veteránů z Prostějova. V 0. roční-
ku Memoriálu ppor. Pavla Mauera zvítězilo družstvo 
ZŠ Prostějov E. Valenty, na druhém místě se umístilo 
družstvo ze ZŠ a MŠ Melantrichova a třetí místo obsa-
dilo družstvo ZŠ a MŠ Jana Železného. Všichni účast-
níci dne otevřených dveří pak mohli sledovat statické 
i dynamické ukázky, které připravili vojáci posádky 
Prostějov a příslušníci Integrovaného záchranného 
systému a Policie České republiky. Veliké poděková-
ní patří vojákům ze speciálních sil a ostatních útva-
rů prostějovské posádky, vojenské policie Olomouc, 
7. polní nemocnice a všem dalším dobrovolníkům, 
kteří se na konání závodů i dne otevřených dveří 
podíleli. Děkujeme i statutárnímu městu Prostějov a 
Olomouckému kraji za finanční podporu stejně, jako 
ostatním sponzorům. 

Kol. V. Ganzar
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od Laca Hrehy. Velice si pochvalovali zejména sloven-
skou odrůdu bílého vína Breslau, která měla krásnou 
zlatavou barvu a i vynikající chuť. V 14.00 hod. jsme 
se zúčastnili v prostorách Skalky při Trenčíně odhale-
ní památníku Jozefu Gabčíkovi, který část svého pra-
covního života před 2. světovou válkou strávil právě 
v těchto místech jako správce armádních skladů. Od-
halení památníku se zúčastnili gen.P.Vojtek, současný 
předseda svazu generálů SR, gen. O.Páleník, gen P.Ga-
vlas, J.Lauš výkonný ředitel Leteckých opravní Tren-
čín a starosta obce Skalka nad Váhom, A.Horečný. Při 
přípravě památníku se podařilo shromáždit množství 
zajímavých, doposud neznámých údajů o skladova-
ných bojových chemických látkách v 30. letech min. 
století. Výstavba objektu S-III Skalka u Trenčína byla 
budována s kapacitou 430 tun yperitu. V důsledku 
Mnichovské dohody nebyla dokončena. I tak byly 
dány do provozu 2 niklové nádrže, kde byl skladován 
yperit v množství 56 resp. 50 tun. J. Gabčík byl civil-
ním zaměstnancem VT-4 v Žilině ve výrobním provo-
zu yperitu od 1. 4. 1937. V objektu S-III Skalka pracoval 
od 1. 3. 1939 až po jeho útěk 4. 6. 1939 do Polska viz. 
Zápis z četnické stanice Orechové okr. Trenčín. Sklad 
chemického materiálu vybudovaný ve skále byl sku-
tečně impozantní. Dále program pokračoval návště-
vou Trenčínského hradu, který jsme již jednou s klu-
bem v roce 2016 navštívili, ale znovu jsme si ho rádi 
prohlédli. A víte, proč jsme byli moc rádi? Způsobil to 
nevšední průvodce hradem Ján Žovinec. Ono výklad 
o historii hradu či zámku může být skutečně fakto-
grafický, ale přitom suchý, nezáživný. To co předvedl, 
svým způsobem netypický průvodce, bylo opravdu 
pozoruhodné, zábavné, vtipné a přitom poučné. Sa-
mozřejmě, že nemohl obejít jednu z nejznámějších 
a nejhezčích slovenských pověstí o lásce, o Oma-
rovi a Fatimě. Stručně obsah pro ty co ji neznají: „Za 
časů uherského palatína Štefana Zápoľského (1434 
– 1499) byla na Trenčínském hradě zajatá manželka 
tureckého vojenského velitele (pašu) Omara. Aby ji 

vysvobodil, slíbil hradnímu pánovi vykopat do skály 
studnu, čím se hrad stane nedobytný. Podle pověsti 3 
roky kopalo 300 Turků do hradní skály, než se objevi-
la voda. Osvobozená Fatima na cestě z hradu ztratila 
svůj závoj a na tom místě dodnes stojí nejstarší tren-
čínský hostinec zvaný Závoj, dnes restaurace Fatima. 
Náš průvodce Ján Žovinec s nadsázkou sdělil, že ve 
vzácných chvílích a pro vzácné účastníky prohlídky 
hradu se může u studny místo vody objevit pivo. Jaká 
byla oproti pověsti realita? Výkop studny začal v roce 
1530 za účasti hradní habsburské posádky a podda-
ných hradu. Stavba studny byla dokončena za palatí-
na Alexeje I. Turza. Hloubka studny je asi 80 metrů, ale 
je to stečená dešťová voda, ne podzemní voda. Dnes 
kolísá mezi 12-15 metry. Pivo se při naší návštěvě 
skutečně objevilo, avšak ne ze studny, ale díky orga-
nizátorům setkání ho čepoval u studny lásky kolega 
Gašpar a byla to skutečně velice chutná 11° s boha-
tou pěnou jednoho ze slovenských kolegů. Po přesu-
nu do prostor Setkání nás čekal tradiční chutný guláš, 
pro někoho trochu ostřejší, ale s vynikajícím chlebem. 
Loučení s našimi kamarády bylo upřímné a milé. Bez 
pevného a upřímného přátelství mezi bratrskými ná-
rody Čechů a Slováků, bez výsadkové cti a výsadkové 
hrdosti, bez opravdového vojenského kamarádství, 
kde již dnes není rozdílu mezi hodnostmi a funkcemi, 
by nikdy nevznikla myšlenka vytvořit kluby výsadko-
vých veteránů a jejich pravidelná setkání. Jsme rádi, 
že jsme mohli v životě sloužit u výsadkových jedno-
tek a jsme hrdi na službu u tohoto vojska. Poděková-
ní za organizační zajištění a péči o nás patří kolegům 
z KVV SR. Jen ten, kdo podobné akce organizuje, je 
schopen odpovědně posoudit jaké úsilí a pracovní 
nasazení museli naši kolegové vynaložit pro úspěch 
této významné akce. My všichni víme, že letos to bylo 
za složitějších podmínek než při minulých setkáních.

Velice děkujeme kolegové, kamarádi. Kol. J. Ondrejčák
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Zákupy 75
Je tomu již 75 roků, co plk. Paleček přečetl dne 1.10.1947 rozkaz č. 01 ke vzniku pěšího praporu 71 (výsad-
kového), v místě zvaném Zákupy. Výbor KVV Liberec, za pomoci armády a samosprávních orgánů uspořádal 
při této příležitosti setkání výsadkových veteránů a veřejnosti.

Je tomu již 75 roků, co plk. Paleček přečetl dne 1.10.1947 
rozkaz č. 01 ke vzniku pěšího praporu 71 (výsadkového), 
v místě zvaném Zákupy. Výbor KVV Liberec, za pomo-
ci armády a samosprávních orgánů uspořádal při této 
příležitosti setkání výsadkových veteránů a veřejnosti. 
I náš klub přijal tuto výzvu a zorganizoval zájezd do 
místa konání Zákup. Za pomoci velitele 601. skss nám 
byl poskytnut autobus, který jsme využili nejen pro náš 
klub, ale i pro KVV Holešov, Olomouc a kolegy ze Slo-
venska. Setkání se zúčastnilo 29 členů klubu. Po příjez-
du do Zákup, byla velmi vhodně do programu vsunuta 
návštěva muzea, kde část expozice byla věnována 75. 
výročí vzniku výsadkového vojska. Sice na malém pro-
storu, ale s množstvím zajímavých exponátů. Překvapil 
nás např. dokument se jmenným seznamem účastníků 
kurzu „HAGANY“ (tehdy podzemní židovské vojenské 
organizace), který vedl kpt. Josef Černota. Poděkování 
patří kol. Ing. Zdeňku Rydygrovi za poskytnutý výklad 
k některým exponátům. Po příjezdu na stadion v Zá-
kupech nás překvapila velká účast veteránů, příznivců 
a zájemců o armádu a bezpečnostní složky. Pozornost 
si zasloužila i připravená výstavka na panelech, která 
přítomným poskytla pohled nejen na historii, ale i na 
současnost. Setkání bylo zahájeno slavnostním po-
chodem výsadkových jednotek 601.skss, 43. vp., 102.
pzpr a jednotky speciální přípravy VA Vyškov, kterým 
velel plk.gšt. Robert Dziak. Po provedeném pochodu 
následovalo přečtení prvního rozkazu ke vzniku výsad-

kových vojsk, jehož obsah nejen ukázal na historii, ale 
i na potřebu připravenosti a náplně výcviku budoucí 
jednotky, které jsou totožné s přípravou pro stávající 
armádní složky. Následovalo udělení odměn a vyzna-
menání, které obdrželi starosta Zákup, starosta Stráže 
pod Ralskem a jeden z posledních příslušníků pěšího 
praporu 71 (výsadkového) Josef Najman- člen KVV Li-
berec. Ředitel Záchranného sboru Hlavního města Pra-
hy MUDr. Petr Kolouch, MBA předal na zástavu 43. vp. 
čestnou stuhu za aktivní pomoc příslušníků útvaru při 
likvidaci následků Covidu 19. Po předání vyznamená-
ní vystoupil předseda výsadkových veteránů genpor. 
Ondrej Páleník a ve svém vystoupení zdůraznil význam 
provedeného setkání nejen z hlediska historického, ale 
i současnosti. Poděkoval všem organizátorům a účast-
níkům za velmi zdařilé provedení. Význam celého se-
tkání byl podtržen vystoupením pplk v.z. Mgr. Janou 
Šírovou, která přednesla báseň plk. Vladimíra Mrázka. 
Celý program, na kterém se organizačně podílel přede-
vším kol. Jaroslav Chromek, byl ukončen pietní vzpo-
mínkou u památníku výsadkového vojska. Zde přítom-
né kluby, armádní složky a ostatní účastníci položili 
květiny. Kolega Chromek velmi citlivě shrnul důležitost 
této akce, jak pro historii, tak i současnost. Poděkování 
patří i statutárnímu městu Prostějov za podporu. 

Kol. F. Lejsek
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Ešte raz k stretnutiu v Zákupech
Vážení kolegovia, kolegyne. Na stretnutí v Zákupech k 75. výročiu založenia čs. výsadkového vojska som 
bol pripravený za KVV SR vystúpiť s krátkym príhovorom. Avšak gen. Páleník vo svojom prejave, s ktorým sa 
absolútne stotožňujem, viackrát uviedol aj KVV SR a to s obsahovými argumentami, ktoré tvorili asi tretinu 
môjho príhovoru.

V hektickom zhodnocovaní situácie som sa rozhodol 
nevystúpiť, lebo by som sa buď musel opakovať, alebo 
skrátiť moje vystúpenie tak, že by obsahovalo zväčša 
len moje osobné pocity. Po dohovore s RR Zpravodaja 
zverejňujem svoje zamýšľané vystúpenie bez pasáži, 
ktoré korešpondovali s vystúpením gen. Páleníka. Tu 
je: Vážení (oslovenie všetkých relevantných účastní-
kov), dovoľte mi pozdraviť toto stretnutie k 75. výro-
čiu založenia československého výsadkového vojska, 
menom našej mikro delegácie, menom KVV Trenčín 
i menom celého KVV SR a jeho prezídia. Dovoľte mi 
poďakovať KVV Liberec a jeho predsedovi kolegovi 
Chromekovi, že spolu s ďalšími civilnými a vojenský-
mi zložkami toto spomienkové stretnutie zorganizo-
val. To nám umožnilo s našou delegáciou vzdať hold 
zakladateľom výsadkového vojska ČSR, ktorých mená 
odzneli z úst predchádzajúcich rečníkov. Som rád, že 
som mal možnosť prísť na autentické miesto zrodu 
fenoménu tej doby – československého výsadkára a 
československého výsadkového vojska. Za 75 rokov 
prešlo toto vojsko viacerými organizačnými a dislo-
kačnými zmenami, ale jeho podstata, tak pregnantne 
formulovaná gen. Palečkom v tu reprodukovanom 
Rozkaze č. 1 ostáva a tvorí základ výsadkových síl 
oboch našich republík. Osobne, i s celým KVV SR sa 
k tejto tradícii hlásime, najmä tým jej identifikačným 
znakom, ktoré pomáhali vytvárať a upevňovať pria-

teľstvo našich armád, našich národov, o čom svedčia 
mnohé individuálne, rodinné i spoločenské väzby. 
Vzájomný rešpekt a úcta sa uplatňujú i na našich spo-
ločných akciách, medzi inými aj vzájomným oceňo-
vaním. V tejto súvislosti mi dovoľte využiť príležitosť, 
aby som sa takto verejne poďakoval KVV Prostějov, 
že ma jeho predseda gen. Páleník minulý týždeň na 
stretnutí výsadkových veteránov v Trenčíne dekoro-
val „Zlatým odznakom výsadkového veterána“. Pre-
tože KVV Prostějov pokladám nielen za koordinátora, 
ale aj za strešný orgán výsadkových veteránov v ČR, 
tak zlatý odznak považujem za najvyššie veteránske 
ocenenie Českej republiky. Preto ho hrdo nosím spo-
lu s medailou cti NGŠ Armády ČR, ktorú som obdržal 
pred 2 rokmi na stretnutí v Prostějove, z rúk vtedaj-
šieho premiéra ČR pána Babiša. Do ďalšieho obdobia 
vstupujem s pevným presvedčením a prísľubom, že s 
celým KVV SR budeme upevňovať povedomie výsad-
kového veterána, výsadkovú spolupatričnosť, rešpekt 
a priateľstvo vo vnútri našej výsadkovej pospolitosti, 
tak i medzi národmi oboch našich republík.  

Kolega Bočkay

Odhalení Památníku prostějovského letectví
Myšlenka vybudovat Památník prostějovského letectví vznikla na radnici asi před dvěma a půl léty. Přišli s 
ní radní Miloš Sklenka a veteráni Svazu letců.

Na pozvání primátora statutárního města Prostějova, 
pana Mgr. Františka Jury, proběhlo za hojné účasti 
hostů, dne 16.9. 2022, slavnostní odhalení Památníku 
na místě víc než symbolickém, kudy denně jezdili let-
ci i výsadkáři do práce. Místo Památníku bylo vybráno 
velmi citlivě. Kdokoliv se zde může zastavit a zamyslet 
se nad dlouhou historií letectví a parašutismu v Pros-
tějově. Slavnostní akt byl zahájen kolegou Michalem 
Muchou, který přivítal pana primátora s jeho náměst-
ky, bývalého primátora a našeho čestného člena Mi-
roslava Pišťáka, veterány Svazu letců, velitele prostě-
jovských útvarů s jejich vrchními praporčíky, vrchního 
praporčíka NATO pana Matterse (Canada), velitele a 
příslušníky ASO Dukla Prostějov, členy našeho KVV 
a představitele aeroklubů v Prostějově a Mostkovi-

cích. Úvodní slovo pronesl primátor města Mgr. Jura, 
ve kterém zvýraznil historii letectví a parašutismu v 
Prostějově od r. 1925, kdy vznikla Elementární škola 
letectví v Prostějově. Po odhalení Památníku promlu-
vili představitel Svazu letců, bývalí velitelé VÚ 9333 
(51.vrtulníkový pluk) a zástupci sportovního létání. 
Všichni ocenili záslužnou myšlenku odhalení tohoto 
Památníku jako poděkování města Prostějova letcům 
a výsadkářům za jejich věrnou službu a reprezentaci 
města. Na závěr aktu primátor pan Mgr. Jura pozval 
přítomné na slavnostní oběd do Národního domu. 

Kol. F. Stavný
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Vinobraní
Tak se nám podařila uskutečnit další z plánovaných akcí dne 21.10.2022 Vinobraní v kulturním domě v Dět-
kovicích. Vinobraní se zúčastnilo 38 přítomných, z toho 2 hosté, kterými byli zástupce velitele a vrchní pra-
porčík z velení 601. skss, jejichž účast po celou dobu přispěla k vzájemnému poznání.

Určitým zklamáním přítomných však byla poměrně 
malá účast členů našeho klubu, která byla částečně 
ovlivněna nemocností a osobními problémy našich 
členů, což ale nemělo vliv na průběh vlastního setká-
ní. Kvalitně připravený guláš kolegou Hýblem a hu-
dební doprovod mistrem Weiserem plně uspokojily 
požadované očekávání ze strany členů klubu. K bo-
hatému stolu přispěla i aktivita našich členek, které 
ho obohatily pochutinami vlastní výroby. Poděkování 

patří nejen vedení útvaru, ale i samozřejmě ,,Dětko-
vické buňce“ vedené kolegyní Maruškou Starou za 
přípravu prostředí konání. Příští další průběh příprav 
a možnost konání případné akce bude nutno řešit 
kontakty cestou desítkářů, u kterých je třeba zjistit 
zájem o konanou akci a tím zajistit její možné usku-
tečnění vzhledem k případným budoucím nákladům. 

Kol. F. Lejsek

Divadelní představení
Dne 9. 11. naši členové klubu navštívili v prostějovském kulturním stánku moderní francouzskou salonní 
komedii pod názvem Šťastný, vyvolený.

Představení sehrálo pražské Divadlo Verze. Vše se ode-
hrává v pařížském bytě manželského páru Grega (Da-
vid Matásek) a Melanie (Linda Rybová), kteří pozvali 
na večeři svého kamaráda Jeffa (Igor Chmela). Jeffova 
bývalá přítelkyně Charlie (Jana Janěková), kterou pět 
let neviděl, se má vdávat a za svědka si vybrala Mela-
nii. Shodou okolností se Charlie se svým vyvoleným 
(Matouš Ruml) objeví na společné večeři. Charlie ho 
miluje, ačkoliv své přátelé předem varuje, že je „trochu 
jiný“. Pět lidí, jedna společná večeře a houstnoucí at-

mosféra. Trefné dialogy, zaměřující se na vztahy rázem 
mění téma a na pranýř se dostávají otázky rasismu, 
xenofobie, agresivity, vlastního svědomí a přístupu 
k životu. Názory a vlastní pravdy těchto pěti lidí nám 
přinášelo mnoho momentů k  zasmání, ale vedlo nás 
i k  zamyšlení nad vlastními hodnotami. Protagonisté 
za krásné představení sklidili velký aplaus ve stoje. Po-
děkování patří statutárnímu městu Prostějov za jeho 
finanční přispění. 

Kol. I. Skrbková

Den válečných veteránů
Den válečných veteránů Den válečných veteránů si členové našeho KVV uctili svojí účastí na několika 
pietních akcích.

Dne 11.11.2021 se delegace KVV Prostějov ve složení 
genpor.Ing. v zál. Ondrej Páleník, plk.Ing.v.v. Franti-
šek Stavný a mjr. v.zál. Ing. Vladimír Ganzar zúčastnila 
spolu s představiteli statutárního města Prostějova 
pietního aktu na Městském hřbitově v Prostějově i v 
kasárnách na slavnostním nástupu příslušníků 601.
skss. Dne 12.11.2022 jsme se společně s našimi dětmi 

a vnoučaty již po třetí zúčastnili netradiční oslavy Dne 
válečných veteránů ve středisku dětských her a laser 
arény zvaném Šmoulíkov. Děti si pochvalovaly dětské 
atrakce, laser arénu i vystoupení klauna, který je svým 
programem zcela pohltil. Hravé dopoledne se skuteč-
ně vydařilo. Pro nás dospělé to bylo místo, kde jsme 
si mohli zavzpomínat. Co nás překvapilo byla vysoká 
návštěvnost na této akci, kdy jsme v podstatě zaplnili 
celý Šmoulíkov. Poděkování patří manželům Pálení-
kovým, kol. Sekaninové a ostatním členům obsluhy 
zábavního střediska, kteří pomohli vytvořit nádher-
nou atmosféru v průběhu celého dopoledne. O této 
krásné atmosféře se můžete přesvědčit na 183 foto-
grafiích Jaroslava Kováře umístěných ve fotogalerii 
webových stránek KVV Prostějov na adrese https://
www.kvvprostejov.cz/ 

Kol. Ondrejčák
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Zprávy ze střelecké sekce KVV Prostějov
Pro nás  velmi důležitý střelecký závod se konal 16.7.2022 v Holešově pod názvem „STŘELEKÝ DVOJBOJ“ Na 
tento závod byla nominována dvě střelecká družstva a jeden náhradník.

První družstvo bylo ve složení: Vašek Milan, Vašek Pavel 
a Ivo Lorenc. Družstvo 2, bylo ve složení Rejkubová Mi-
luše, Melichárek František a Vladimír Dvořák. Náhrad-
nice kolegyně Lánská Eva byla postavena do družstva 
náhradníků. Je neuvěřitelné v jak vynikající kondici 
jsou naši střelci, hlavně družstvo KVV 1 Prostějov, kte-
ré  ve velmi silné konkurenci Slovenských kolegů zví-
tězili celkově ve „STŘELECKÉM DVOJBOJI“, s nástřelem 
549 bodů. V celkovém pořadí dvojboje jednotlivců se 
kolega Milan Vašek s nástřelem 188 bodů umístil na 
druhém místě a kolega Ivo Lorenc se umístil na místě 
čtvrtém. I v jednotlivých soutěžních skupinách si naši 
střelci vedli velmi úspěšně. Ve střelbě z pistole se ví-
tězem stal Vašek Milan s nástřelem 98 bodů, který je 
ve svých 70-ti letech  neustále tvrdým soupeřem pro 
ostatní střelce. Ve velmi silné konkurenci  si vybojova-
la kolegyně Rejkubová Miluše v hodnocení střelby z 
pistole pěkné čtvrté místo, kdy první tři místa obsadily 
velmi silné závodnice ze Slovenska. Jediná več, která 
nás mrzí, jsou nenastřelené zbraně, kdy takto jedna ne-
nastřelená zbraň (bren)poškodila našeho kolegu Dvo-
řáka Vladimíra.  Je velmi těžké střílet ze zbraní, které vů-
bec neznáme a ještě těžší, či spíše nemožné, je střílet 
ze zbraně, která není vůbec nastřelená. Tohoto je nám 
velmi líto, protože kolega Dvořák se určitě mohl umís-
tit na nějakém předním místě. Máme zde další zprávy 
o kláních, která jsme v měsíci srpnu absolvovali. Ten-
to měsíc byl naplněn čtyřmi soutěžemi, kterých jsme 
se zúčastnili. I když ta poslední byla na přelomu srpen 
a září, počítáme ji do srpna. První soutěž probíhala 
13.8.2022 v Poštorné. Byl to IV. Ročník Memoriálu pplk. 
Dr. Drahomíra Hausnera, započítaný do soutěže Mezi-
národní střelecké ligy, pořádané Komunitním centrem 
pro válečné veterány a spolupráci Čs. Legionář-SPIA 
Czech,z.s. Soutěže se zúčastnilo celkem šest členů KVV 
Prostějov, kteří byli rozděleni do dvou družstev. Obě 
družstva reprezentovala KVV Prostějov velmi úspěšně. 
Družstvo KVV Prostějov 1 ve složení Ivo Lorenc, Pavel 
Vašek a Milan Vašek obsadilo v celkovém hodnocení 
třetí místo a družstvo KVV Prostějov 2, ve složení Mar-
čík Petr, Sedláček Petr a Lánská Eva obsadili místo čtvr-
té. Co se týče jednotlivců, tak Pavel Vašek obsadil v mu-

žích třetí místo a Lánská Eva skončila v ženách na místě 
čtvrtém. Po čtrnáctidenní pauze, plné příprav a trénin-
ků jsme se zaměřili na pro nás nejdůležitější klání, která 
začala soutěží dne 26.8.2022, kdy se konal I. Ročník Me-
moriálu generála Jaroslava Klemeše a 75. výročí výsad-
kových jednotek v Chrudimi. Tohoto klání se zúčastni-
lo pět členů KVV Prostějov, jelikož nás bylo pouze pět, 
mohli jsme postavit jen jedno čisté družstvo ve složení 
Vašek Milan, Ivo Lorenc a Marčík Petr. Ke zbývajícím 
našim účastnicím byl přiřazen člen KVV Chrudim, čímž 
vzniklo družstvo smíšené, ve složení Rejkubová Miluše, 
Lánská Eva a zástupce Chrudimi Michal Klimeš. Závod 
byl prezentován pro tříčlenná  družstva a jednotlivce v 
daných kategoriích. V soutěži družstev bezkonkurenč-
ně vyhrálo družstvo KVV Prostějov 1. Smíšené družstvo 
Prostějova a Chrudimi obsadilo místo druhé. V jednot-
livých soutěžích byli naši kluci velmi úspěšní. Hlavně ve 
střeleckých disciplínách: střelba z pistole: Vašek Milan 
1.místo, střelba z luku: 2. místo Vašek Milan, střelba z 
AP bren: 2. místo Vašek Milan, střelba z kuše: 3.místo 
Ivo Lorenc, střelba ze vzduchovky: 1.místo Marčík Petr 
a 3.místo Ivo Lorenc. Nebodovali jsme pouze v hodu 
granátem na cíl a okop. Poslední v řadě srpnových 
soutěží (i když tato byla 3.9.2022, ale v tomto týdnu se 
lomily měsíce srpen a září), byla pro nás velmi důležitá, 
protože to byl I. ročník Memoriálu por. Mgr. Stanislava 
Lánského o putovní pohár prezidenta SPIA-Czech, kte-
rý pořádalo komunitní centrum pro válečné veterány  
a Čs.legionář – SPIA Czech,z.s. V rámci VIII. Ročníku Me-
zinárodní střelecké ligy. Akce se konala ve velmi krás-
ném prostředí Sportovně střeleckého areálu v Jívové u 
Olomouce. Závody měly trochu odlišná pravidla. Byla 
pouze dvoučlenná družstva, a to muž a žena, a o cenu 
absolutního vítěze klání. Pro reprezentaci KVV Prostě-
jov jsme postavili tato družstva: KVV Prostějov 1- Vašek 
Milan + Rejkubová Miluše, KVV Prostějov 2- Sedláček 
Petr + Sedláčková Kateřina. Další dvě družstva s ozna-
čením KVV Prostějov byla sestavena ze člena KVV Pros-
tějov + přidělená partnerka. V soutěži družstev obsadi-
lo družstvo KVV Prostějov 2 sedmé místo a na druhém 
místě se umístilo družstvo KVV Prostějov 1. V soutěži 
družstev vyhrálo smíšené družstvo Čs.legionář v obsa-
zení Petr Cvejn + Eva Lánská. Toto družstvo získalo i pu-
tovní pohár. V soutěži o celkového vítěze tohoto klání 
se stal kolega Milan Vašek, který obdržel zlatou medaili 
Mezinárodní asociace sdružení veteránů v programu 
„Sport na podporu míru“. Celkově byla letní sezona 
střelců našeho klubu velmi úspěšná. 

Kol. M. Rejkubová
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Pietní akt v Dolních Vilémovicích
Česká a Slovenská republika si v posledních dnech připomínala 80. výročí zdařilé operace Anthropoid 18. 
června v Praze na ulici Resslova a u památníku na místě,kde tato operace proběhla.

Trochu do pozadí se tak dostala obec Dolní Vilémo-
vice rodiště jednoho z hlavních aktéru atentátu na 
říšského protektora Heydricha Jana Kubiše. Vzpomín-
kové setkání proběhlo v sobotu 25.6. v 14,30 hodin u 
rodného domku Kubišových za účasti vojáků z roty 
AZ při KVV Jihlava, která nese čestný název Jana Ku-
biše, vojáků z 22. letecké základny v  Náměšti, části 
vojenské hudby z Olomouce, čestné stráže pražské 
posádky a samozřejmě nás výsadkových veteránů. Za 
přítomnosti hostů, ředitele BIS plk. Koudelky, ředitele 
památníku Lidice historika Eduarda Stehlíka, zástup-
ců kraje Vysočina, místní samosprávy, klubu vojenské 
historie a občanů obce proběhl pietní akt u pomníku 
Jana Kubiše přeletem vojenského vrtulníku z letecké 
základny, byly položeny věnce a kytice, krátké proslo-
vy z kterých jednoznačně vyplynulo, že se nesmí za-
pomínat na historii, ale i to, že domek Kubišů je kap-
ličkou všech bývalých, ale i současných výsadkářů, na 
co se zapomíná a není to stále zažité v myšlení těch, 
kteří by to měli nejen připomínat, ale i organizovat. 
To se projevilo i na účasti, kde nebyl nikdo od sou-
časných výsadkových jednotek, kromě brněnského 
klubu vv nebyl nikdo z výsadkových veteránů ČR a 

to je smutné. Máme stále zažité, že se musíme vydat 
na cestu do Prahy 18.června, kde a to je můj názor za 
ta léta co tam jezdíme, že na Resslové ulici vytvoříme 
špalír na ostrůvku u krypty, zhlédneme kladeče věn-
ců a kytic, zhodnotíme kdo z politiků zde byl a nebo 
nebyl a měl být, do krypty se zpravidla nedostaneme, 
protože je vyhrazena pro VIP hosty a tím to končí. 
Díky pochopení a vstřícnosti kolegů z Paraprezen-
tu (Starý, Mucha) nám sponzorsky věnovali pamětní 
medaili Jan Kubiše, kterou kolega Ing. Jiří Bendák při 
pietním aktu u domku veřejně předal starostovi obce 
panu Sedlákovi s krátkým proslovem o významu této 
události. Po skončení pietního aktu následovalo ob-
čerstvení a kulturní program až do večerních hodin. 
Celá vzpomínka proběhla v přátelském a příjemném 
ovzduší a rozhodně splnila svůj cíl i díky počasí a tak 
se vše vydařilo. Tím vás zvu na příští rok, kdy proběh-
ne 110. výročí narození Jana Kubiše.                                       

Předseda brněnského klubu Jaroslav Foršt

Střelecký memoriál plukovníka Kutína
Po dvouleté covidové odmlce proběhl v Brně 2. ročník střeleckého memoriálu plukovníka Kutína, který or-
ganizoval brněnský klub výsadkových veteránů Jana Kubiše na nové halové střelnici CS Solutions.

Cílem memoriálu je připomínat plk. Ing. Ivana Kutí-
na, bývalého „Zákupčana“, náčelníka štábu 22. vb, 
který stál u jejího zrodu od roku 1951, kdy dostal za 
úkol organizovat výstavbu této brigády a v 60 létech 
po jejím přestěhování do Prostějova přešel na teh-
dejší Vojenskou akademii v Brně, kde učil budoucí 
velitelé výsadkového vojska. Za své postoje v roce 
1968 byl propuštěn z ozbrojených sil a rehabilitován 
byl v roce 1990. Dožil se vysokého věku, do posled-
ní chvíle byl velmi aktivní a v brněnském klubu byl 
čestným předsedou. Do výsadkového nebe odešel 
v roce 2021 ve věku 98 let. Propozice pro memoriál 
byly stanovené s účastí 10 tříčlenných veteránských 
družstev, kterých se po oslovení nakonec přihlá-
silo 7 a to: KVV Brno, dvě družstva z KVV Chrudim, 
KVV Prostějov, KVV Holešov, pozvané bylo smíšené 
družstvo vojáků od partnerského 74.mpr Bučovice 
a pozvali jsme policejní veterány jmk. Všechny tři 
disciplíny byly ze zbraní ráže .22,standardní terč,v 
časovém limitu 1 minuty a za každou překročenou 
vteřinu šel dolů jeden bod z výsledku.

Střelba z pistole Glock 44 - 10 m, 3x nástřel,10 soutěž-
ních ran; Střelba z útočné pušky M4 Hammerli - 25 
m,3x nástřel,10 soutěžních ran; Střelba z odstřelovací 
pušky CZ457- 50m, 2x nástřel, 3x soutěžní rána, vleže; 
Laserová střelba IPSC stage na pohyblivé terče, po-
čítač vyhodnotil koeficient zásahu.
Střelba proběhla v příjemném prostředí, za organizace 
členů brněnského klubu, držitelů zbrojního průkazu, kte-
ří řídili jednotlivé disciplíny. Občerstvení bylo zajištěno. 
Celkové výsledky: 1. místo KVV Brno (kol. Dr. Pavel 
Pazdera, kol. Pavel Suss, kol. Jan Straka); 2. místo poli-
cejní veteráni JMK; 3. místo KVV Prostějov (kol. Mi-
lan Vašek, kol. Jaroslav Kovář, kol. Miluše Rejkubová); 
4.místo KVV Chrudim 2; 5.místo 74. mpr Bučovice; 
6.místo KVV Chrudim 1; 7.místo KVV Holešov; Cel-
kovým vítězem jednotlivců se stal kol. Dr. Pavel Paz-
dera (Brno). Ceny předal vnuk plk. Kutína, Filip Kutín. 
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci memo-
riálu podíleli. 

Předseda brněnského klubu Jaroslav Foršt
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Padesát roků od tragické smrti československých parašutistů v Bulharsku
Vážení členové Klubu výsadkových veteránů Prostějov, 21. září letošního roku uplynulo již padesát let ode 
dne, kdy v Bulharsku, cca 40 km jižně od Sofie, v katastru obce Glbnik, tragicky zahynulo jedenáct českoslo-
venských parašutistů a jeden občan Bulharska, MUDr. Ljubomir Ivanov.

Pietní vzpomínka u pomníku, připomínajícím tragic-
kou událost, se letos uskutečnila v pondělí 26.září, za 
účasti oficiální delegace AČR, vedené brigádním gene-
rálem Ing. Janem Štěpánkem, velitelem 4. brn. Delega-
ci dále tvořili: pplk. Ing. Martin Kunstovný, VSDS osob-
ního štábu Velitelství pozemních sil; kpt. Libor Jiroušek, 
vedoucí starší trenér ASO Dukla Prostějov; nrtm. Josef 
Janas, 601.skss; kpt. Mgr. David Nováček, PV Praha 
– velitel skupiny; čestná jednotka ve složení: Luboš 
Krejza, Zdeněk Humeš, Jiří Chládek, Lukáš Koukola, 
Vojtěch Peschke, Věra Liszoková a Petr Bárta; Ing. Jiří 
Koudelka, plk.v.v., bývalý PO v BR s manželkou Gabri-
elou Koudelkovou; PaedDr. Jaroslav Šlambor, pplk.v.v., 
bývalý příslušník Dukly Prostějov;  o.z. Josef Pospíchal, 
syn por. in.memoriam Josefa Pospíchala, zahynulého 
člena ASD. Pietní akce se zúčastnili i velvyslanec ČR v 
BR pan PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Petr Vávra, zástupce 
vedoucího ZÚ ČR v BR a velvyslanec SR v BR pan Vasil 
Hřivna. Delegaci Armády Bulharské republiky vedl pan 

generál Javor Matejev, velitel společného velitelství 
speciálních operací Bulharské armády. Přítomni byli 
i členové rodiny bývalého starosty obce Glbnik pana 
Viktora Petrova (bohužel již zemřel) s jehož pomocí byl 
pomník na místě tragédie v roce 1995 vybudován – 
manželka Marianna, dcera Desislava a syn Milen. Tato 
rodina se o pomník starala po zrušení místa přidělence 
obrany na Velvyslanectví ČR v BR. Po hymnách České 
republiky, Slovenské republiky a Bulharské republiky 
položili oba přítomní generálové k pomníku se jmény 
zahynulých parašutistů věnce a vzpomněli tragickou 
událost. Celá pietní akce proběhla velmi důstojným 
způsobem a já bych chtěl vyjádřit radost nad faktem, 
že tradice pietních vzpomínek na „prostějovské kluky“ 
v dalekém Glbniku je i po těch dlouhých letech nadále 
udržovaná, což jistě potěší všechny ty, kteří zahynulé 
parašutisty znali. Čest jejich památce! 

Ing. Jiří Koudelka, plk. v. v.

Rámcový plán plán hlavních akcí KVV Prostějov na rok 2023
LEDEN  19.  Setkání desítkářů
 20.  Tradiční vepřové hody
ÚNOR  25. Výroční členská schůze KVV
BŘEZEN  17. Oslava MDŽ                                                              
DUBEN  ...... Divadelní představení                                                   
KVĚTEN  19. Přednáška s besedou na aktuální téma
ČERVEN 14.-16. Memoriály zakladatelů výs. 
  vojska a vynálezce padáků                     
 15. Memoriál ppor. Mauera                        
 18.  Zájezd do Prahy - Anthropoid                          
 24.  Pomoc při org. Pochodu velitele 22.vb 

ČERVENEC ...... ...... 
SRPEN 24. Zájezd do Bouzova a Loštic                                                
ZÁŘÍ 14. X. Memoriál plk. Františka 
  Mansfelda (soutěž ve střelbě)
ŘÍJEN   2. Oslava 76.výročí vzniku 
  Výsadkového vojska
 13. Výsadkové vinobraní                              
LISTOPAD 10. Den veteránů                                    
 11. Oslava dne veteránů ve Šmoulíkově
PROSINEC   8. Mikulášský večírek                           
 ...... Divadelní představení
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OPUSTILI  NAŠE ŘADY
24. 6. 2022 odešel člen KVV Hradec Králové Jaromír Žďárský ve věku 88 let; 29. 6. 2022 zemřel člen KVV Hradec Králo-
vé Josef Hampl ve věku 72 let; 1. 7. 2022 nás opustil člen KVV Olomouc Milan Kusý z Ostravy věku 86 let; 28. 7. 2022 
nás opustila Eva Plesarová ve věku nedožitých 91 let- organizátorka všech setkání výsadkářů na Starých Splavech; 7. 
8. 2022  odešla Anežka Kynclová - Zuberská dlouholetá, úspěšná reprezentantka ČSR ve věku nedožitých 86 letech;

11. 10. 2022 nám odešel do výsadkového nebe náš dlouholetý člen KVV Chrudim; Jiří Peterka ve věku 79let.

Vážení kolegové, s hlubokým zármutkem vám oznamuji že dnes 6.10.2022 v ranních hodinách odešel do výsad-
kového nebe ve věku 97 let ( 21.srpna 1925) desátník v.v. Augustin Černý po krátké nemoci a hlavně  steskem za 
odchodem jeho manželky s kterou prožil 65 let spokojeného manželství, kteří prožili celý svůj život v Oslavanech. V 
roce 1947 narukoval do armády, byl odeslán do Trebišova  na spojovací výcvik a odtud jako dobrovolník se přihlásil k 
pěšímu praporu 71. československých parašutistů do Zákup, kde byl jeho nadřízeným spojovací důstojník,  náš bývalý 
čestný předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše plk.v.v. Ing. Ivan Kutín, tehdy v hodnosti poručík. Provedl 
7 seskoků na padáku a do zálohy odešel v uvedené hodnosti, jako odborník na spojení výsadkového vojska. Nedají 
se zapomenout okamžiky, když jsem byl zvaný na jeho 85,90 a při jeho 95 měl slavnostní mši v oslavanském kostele, 
před kterým jsem na něho čekal, když mne Augustin spatřil z auta, tak při vystoupení se smál a nasadil si na hlavu 
červený baret a povídá mi, „tak  paragáne, jdeme na mši“, odložil francouzské hole, vzal hůlku, narovnal se a pevným 
krokem šel těch pár metrů do kostela a přitom mi povídal: ať vidí, jak jdou paragáni“. Takovou morální sílu měli naši 
předchůdci. Pro mne to byly slzy v očích. Měl, má tři vnuky, všichni tři  profesionální vojáci, byl na ně hrdý, a říkal: já 

jsem splnil doplnění armády.

Poslední rozloučení s F. Glatterem
Vážené kolegyně, kolegové, jak se blížil den posledního rozloučení s Františkem Glatterem, tak jsem stále intenzív-
něji pociťoval potřebu zúčastnit se spolu s kolegy F. Stavným a F. Chudým tohoto rozloučení s naším kolegou, příte-
lem, jedním ze zakladatelů Klubu vojenských výsadkářů SR. Vyjádřit úctu a naše poděkování osobnosti, která jako 
předseda Oblastního klubu vojenských výsadkárov v Žilině a viceprezident KVV SR po dobu 20 let vykonala obrovský 
kus práce ve výsadkovém veteránském hnutí v SR s přesahem i do ČR. Osobní vzpomínky na svého přítele a kolegu 
vyjádřil ve svém emotivním vystoupení na společném posezení účastníků pohřbu i náš expředseda KVV Prostějov 
kol. F. Stavný, které byly přijaty velice pozitivně nejen jeho rodinou, dcerou Světlanou, synem Borisem, ale i ostatními 
účastníky posledního rozloučení. Naší účastí spolu s kolegy KVV Zlín jsme nejen vyjádřili poslední poctu našemu ko-
legovi F.Glatterovi, ale i sami jsme intenzívně pociťovali, že sounáležitost výsadkových veteránů obou našich národů 

není frází, ale skutečnou realitou, hodnotou, kterou je nutné neustále chránit a dále rozvíjet.  Kol. J. Ondrejčák

ČEST JEJICH  PAMÁTCE!!!

50 let: Dušan Štěpán,  Erich Balicki; 55 let: Michal Mucha; 60 let: Ing. Rostislav Marušinec, Jana Houšťová; 65 let: 
Ing. Lubomír Baláš, František Klouda; 70 let: Hana Skácelová, Ing. Petr Novák, Alena Hoššová, Ing. Vladimír Jílek; 

75 let: Josef Gepprt, Ing.Karel Vingler; 80 let: Ing. Martin Vrtal, Václav Kameník, Dušan Hric, Miloslav Zapletal.

NAŠI  JUBILANTI  2022/2023

BLAHOPŘEJEME!!!

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

Kontaktní adresy:
Ing. Ondrej PÁLENÍK – předseda, email: palenikondrej@seznam.cz

František LEJSEK – místopředseda, tel.: 728 547 426, předseda redakční rady, email: fr.lejsek@seznam.cz
Bc.Iveta SKRBKOVÁ – členka výboru a redakční rady, tel.: 724 570 863, email: 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: www.kvvprostejov.cz
Uzávěrka Zpravodaje č. 90 je 31. 3. 2023


