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Úvodní slovo předsedy
Klubu výsadKových veteránů prostějov, z.s. 
Na začátku byla myšlenka, která ovlivnila vznik, další vývoj a rozvoj našeho klubu i  
celého hnutí výsadkových veteránů. Tuto myšlenku měli dva výsadkáři, funkcionáři 
22. vp SU, plk. Ing. Jiří  Hudský – velitel a pplk. PhDr. Josef  Váňa, kteří byli schopni 
dát dohromady a sdružit bývalé příslušníky VÚ 8280, vojenské důchodce, do určité 
organizace, která vyústila v založení našeho Klubu při VÚ 8280 Prostějov.

Jsme hrdi na to, že se nám dařilo v uplynulých 30 letech rozvíjet povědomí o výsad-
kovém vojsku, jeho válečných i poválečných tradicích a rozvíjet tím odkaz výsadká-
řů bojujících ve II. světové válce.

Jsme hrdi na to, že se nám dařilo obohacovat společenské, kulturní a sportovní vy-
žití členů KVV i našich příznivců. Dařilo se to díky vynikající práci všech bývalých 
předsedů a funkcionářů výborů našeho klubu, kteří považovali za čest pracovat pro 
naše výsadkové hnutí.

Jsme hrdi na to, že naše činnost inspirovala ke vzniku dalších klubů výsadkových ve-
teránů a tím přispěla ke vzniku a postupnému rozšíření výsadkového  veteránského  
hnutí v ČR i na Slovensku.

V současné době se ke hnutí výsadkových veteránů hlásí již více než 850 registro-
vaných členů a příznivců v ČR. Hnutí výsadkových veteránů má v současné době 
17 klubů v ČR, z nichž některé pracují s pevnou strukturou jako zapsané spolky. 
Mezi největší KVV patří  KVV Prostějov, Jindřichův Hradec, Holešov, Liberec, Praha, 
Chrudim, Olomouc a Zlín. Náš klub nadále velmi úzce spolupracuje s KVV ve Slo-
venské republice.

Děláme práci, která má smysl a zanecháváme tu nějakou stopu, která snad vydrží 
i potom, co se na nás  za  dvě,  tři  generace  zapomene. A to je přece docela pěk-
né životní poslání. Přeji našemu klubu i výsadkovému veteránskému hnutí dobré 
funkcionáře a aktivní členy, kteří budou v budoucnu nadále rozvíjet naše tradice, 
soudržnost a výsadkového ducha i hrdost na červený baret.

Ing. František Stavný
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Vážené kolegyně, kolegové.

Sborník, který vydal Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. u příležitosti 30. vý-
ročí jeho vzniku a SETKÁNÍ 2020 je vlastně kronikou jeho činnosti, je kronikou práce 
desítek a stovek našich členů, kteří se zapojili do rozvíjení výsadkových tradic, do 
upevňování kamarádství, přátelství a vzájemné spolupráce, do upevňování souná-
ležitosti výsadkářů všech generací. 

Sborník, který zpracoval J. Ondrejčák, má 3 části, které popisují 30 let naší bohaté 
klubové činnosti.

První část popisuje deset let činnosti klubu od svého vzniku do roku 2000 v původ-
ním znění a s humorným nádechem od autora L. Opletala. 

Druhá část autora M. Muchy za přispění podkladů kol. F. Lejska, J. Ondrejčáka, M. 
Zapletala a J. Struhára popisuje dalších 15 let činnosti klubu až do roku 2015.  

Třetí část autora J. Ondrejčáka, s využitím archivních materiálů KVV od kol. F. Stavné-
ho, F. Lejska, F. Chudého, J. Struhára, I. Skrbkové, V. Kameníka, M. Muchy, V. Hudské 
uveřejněných na webových stránkách nebo ve Zpravodaji, doplňuje obraz činnosti 
klubu od roku 2015 až do roku 2020. V  této práci jsou využity fotografie našeho 
klubového fotografa J. Kováře a V. Hurdálka.

Velice si vážíme těch, kteří stáli u zrodu našeho klubu i posléze celého hnutí vý-
sadkových veteránů. Ať to byli plk. Ing. Hudský a pplk. PhDr. Josef Váňa nebo první 
zvolený výbor ve složení kol. L. Opletal, J. Nemeth, V. Pecina, R. Běhalík, Masarovič, J. 
Pekárek, Vlk a V. Olejník. Velice si vážíme práce všech dosavadních předsedů našeho 
klubu a členů volených výborů, na kterých ležela tíha realizace naší činnosti. Připo-
meňme si ty naše kolegy, kteří aktivně pracovali ve výborech KVV, kteří považovali 
za čest pracovat ve prospěch výsadkového veteránského hnutí, kteří významně při-
spívali k naplňování jeho cílů.

Zleva: pplk. PhDr. Josef Váňa a plk. Ing. Jiří Hudský 
vytvořili zásadní podmínky pro vznik KVV Prostějov.
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předsedové Klubu výsadKových veteránů prostějov, z.s.

Pplk. Ladislav Opletal 
první předseda klubu v letech  

1990–1993 a 1994–1997.

Plk. v. v. Miroslav Řepka 
předseda klubu v letech 1997–2004.

Pplk. v. v. Josef Hrachovec 
předseda klubu v roku 1993–1994.

V letech 1990 - 1993 a 1994 - 1997 za řízení 
předsedy klubu L. Opletala pracovali členo-
vé výboru ve složení: kolegové J. Nemeth, V. 
Pecina, R. Běhalík, M. Masarovič, J. Pekárek, V. 
Olejník, B. Vlk, F. Bartko, K. Horálek, M. Řepka, 
F. Papoušek st., I. Verner, J. Hrachovec, M. Lo-
rencová, L. Jugas, M. Šimík, J. Ducký, Š. Borov-
ský, B. Jurnikl, J. Ondrejčák, B. Jahnová.

Členy výboru v tomto období byli: kol. F. Pa-
poušek st., L. Opletal, M. Řepka, K. Horálek, F. 
Bartko, M. Masarovič, M. Šimík, V. Olejník a R. 
Běhalík.

Za předsednictví KVV M. Řepky pracovali ve 
výboru KVV kolegové: J. Hrachovec, I. Verner, 
L. Jugas, B. Jahnová, F. Bartko, J. Ondrejčák, J. 
Starý sen., O. Hájek, F. Lejsek, L. Jugas, Š. Bo-
rovský, M. Šimík, F. Papoušek st., J. Čtverák, J. 
Šlambor.
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Pplk. v. v. Ing. Jindřich Čtverák 
předseda klubu v letech 2011–2015.

Za předsednictví KVV J. Čtveráka pracovali 
ve výboru KVV kolegové: F. Lejsek, F. Chudý, 
J. Ondrejčák, M. Mucha, L. Jugas, M. Zapletal, 
B. Jahnová, I. Skrbková, J. Kovář, M. Šmarda.

Za předsednictví KVV F. Stavného pracovali 
ve výboru KVV kolegové: F. Lejsek, F. Chudý, 
M. Zapletal, J. Ondrejčák, J. Kovář, M. Šmarda, 
J. Struhár, M. Mucha, I. Skrbková, J. Šlambor. 
Náhradníci kol. St. Lánský a F.Kroul.

Za předsednictví KVV J. Starého  pracovali ve 
výboru KVV kolegové: J. Čtverák, J. Hudský, 
R. Zapletal, F. Lejsek, Š. Borovský, L. Jugas, J. 
Ondrejčák, M. Zapletal, V. Jeremiáš, O. Hájek, 
B. Jahnová.

Plk. v. v. Ing. Jindřich Starý 
předseda klubu v letech 2004–2011.

Plk.v.v. Ing. František Stavný 
předseda klubu v letech 2015–2020.



I. část

10 let
Klubu výsadKových veteránů

přI vÚ 8280 prostějov
aneb letem naším důchodovým věkem

1990 - 2000
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taK to začalo a první roK čInnostI
Podnětem pro založení našeho klubu v roce 1990 byla Směrnice náměstka MO ČSR 
pro práci s vojenskými důchodci. Nezastupitelnou úlohu zde sehrál velitel VÚ 8280 
plk. Ing Jiří HUDSKÝ, který podnítil pplk. PhDr. VÁŇU, aby sezval prostějovské důchod-
ce a založil klub, který bude pod patronátem útvaru. Setkání se uskutečnilo na štábní 
učebně útvaru za účasti 39 osob a usneslo se založit Klub výsadkových důchodců. Byl 
zvolen výbor ve složení kolegové OPLETAL, NEMETH, PECINA, BĚHALÍK, MASAROVIČ, 
PEKÁREK, VLK a OLEJNÍK. Později jako pokladník byl do výboru kooptován kol. Horá-
lek. To bylo tehdy, když z podnětu kol. Vertetiče bylo usneseno vybírat příspěvky, aby-
chom měli prostředky na drobné výdaje. Byla stanovena částka 10,- Kč na osobu a rok.

Den konání tohoto setkání 27.10.1990 byl zároveň dnem slavnostní přísahy nových 
příslušníků útvaru, kterého se všichni účastníci setkání zúčastnili. Stalo se potom 
několikaletou tradicí, že výroční schůze klubu se konaly vždy v den přísahy nových 
povolanců. Nové povolance také někdo z našeho klubu vždy pozdravil.

Výbor začal aktivně pracovat, ale již 12. 12. 1990 musel do výboru kooptovat kol. 
BARTKA za zemřelého kol. VLKA.

Bylo stanoveno, že budeme usilovat o zapojení do naší činnosti všech vojáků z po-
volání, kteří odešli do důchodu od VÚ 8280, ale i všech, kteří odcházeli do důchodu 
od jiných VÚ, avšak byli dlouhodobě příslušníky výsadkových jednotek. Rozhodlo se 
navázat písemný styk i s těmi, kteří žijí mimo Prostějov a zvát je na některé naše akce.

To se stalo prioritou organizátorské činnosti výboru v prvním roce činnosti. Avšak po-
dle plánu, který byl zpracován na celý rok, se organizovala každý měsíc nějaká akce 
v součinnosti s VÚ 8280, s ASD, ale i samostatně. Byl například v květnu zorganizován 
zájezd pod názvem „rekognoskace doskokových ploch“ na jižní Moravu, účast na za-
bijačce u Gusty ROSTA již 9.4.1991 a střelecká soutěž ve střelbě z pistole a samopalu. 
Těchto akcí se již zúčastnily i některé manželky našich příslušníků. Také sport nezů-
stával stranou a tak jsme sehráli utkání v minikopané proti omladině štábu VÚ 8280.

Byly organizovány i besedy, na kterých se probíraly těžké i veselé zážitky z aktivní 
služby. Spoustu jich vyprávěli kol. OLEJNÍK i BĚHALÍK a přidávali se i další. (Každý 
s trochou do mlýna.) Přitom se vždy našla chvilka, abychom se seznámili s proble-
matikou ve výchově, výcviku a s činností velitelského sboru současných výsadkářů, 
o novotách v oblasti protichemické přípravy atd. O tom všem bude ještě podrob-
nější zmínka v další části.

Na první výroční schůzi 26.10.1991, při účasti 38 členů klubu, jsme přivítali i ze vzdá-
lených míst kol. NOVISEDLÁKA, BAŠTU, JANKŮ, MICHŇÁKA, CHLUPA a KUBÍČKA.

Předseda mohl v hodnocení konstatovat splnění plánovaných akcí při aktivní účasti 
členů klubu a činnost, která byla pro všechny zajímavá.
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To všechno v naší kronice o prvním roce činnosti zaznamenal kol. Olejník.

jaK jsme sI vládlI do roKu 1995
Je zajímavé, že řídící složka klubu z názvu výbor se postupně změnila na vládu. Ve 
společnosti naší republiky se začalo hemžit „prezidenty“ u všech možných organiza-
cí a skupin a tak někdo na výboru z „prče“ navrhl, že bychom měli mít také preziden-
ta a předsedu. A když prezidenta, tak ne výbor, ale vládu a když vládu, tak ministry. 
Tato legrácka se ujala a trvá víceméně dodnes.

Ve druhém roce činnosti 1991-92 se ve výboru jako nové tváře objevili kol.ŘEPKA, 
PAPOUŠEK a HRACHOVEC, který se stal kronikářem. Funkce ve výboru se vzdal kol. 
NEMETH a onemocněl kol. PECINA.

Ve třetím roce činnosti 1992-93 se členové výboru nezměnili. Dnem 1.1.1993 však 
došlo k  rozdělení ČSR na dva státy – Českou a Slovenskou republiku. Významné 
bylo, že jsme se rozhodli jako hymnu klubu ustanovit jednu z prvních výsadkových 
písní „Duní stroje vzduchem“.  Hymnou jsme potom zahajovali nebo končili všechny 
masovější akce.

Na čtvrté výroční schůzi dne 19.11.1993 jsme již volili prezidenta, kterým se stal kol. 
HRACHOVEC. Viceprezidentem byl ustanoven kol. PAPOUŠEK. Do dalších funkcí byli 
jmenováni kol. OPLETAL jako generální sekretář, ministr financí kol. HORÁLEK, mi-
nistrem propagandy kol. ŘEPKA, ministrem sociálních věcí kol. BARTKO, ministrem 
sportu kol. MASAROVIČ, ministrem kultury a zábavy kol. ŠIMÍK a kroniku opět pře-
vzal kol. OLEJNÍK. Ministrem bez portfeje byl ustanoven kol. BĚHALÍK. Čili členové 
vlády zůstali, jen byli doplněni o kol. ŠIMÍKA a funkce se trochu přeházely.

Významné bylo přejmenování klubu. Název Klub vysloužilých výsadkářů byl na ná-
vrh kol. BRABCE změněn na Klub výsadkových veteránů.

O další změně, ke které došlo, se zmiňuje kronikář. Kolega – to je pojmenování, které 
jsme si zvolili pro oficiální oslovování. Došli jsme k tomu, že se dost dobře neho-
dí používat přezdívek, kterými jsme se běžně častovali v činné službě. Například: 
ČÁREČKO, HADE, BURLAKU, ŽELEZNEJ DĚDKU, HOMBRE, CECKU, KŘEMÍLKU, DOJO, 
EŠUSE, BORO atd. Kol. OLEJNÍK oslovení KOLEGO zdůvodnil tím, že celý náš klubový 
život přesně naplňuje obsah tohoto pojmu.

Dne 17.9.1994 byla pátá výroční schůze, které se zúčastnilo 52 členů, kdy klub 
měl již z původních 32 členů celkem 149 členů z obou republik. Tehdy bylo roz-
hodnuto, že v roce 1995 zorganizujeme setkání všech bývalých výsadkářů v Pro-
stějově. Byla zvolena vláda ve složení: prezident – kol. OPLETAL, viceprezident 
– kol. ŘEPKA, generální sekretář – kol. VERNER, pověřenec pro styk s veřejností a 
mluvčí klubu – kol. PAPOUŠEK, ministrem financí – kol. HORÁLEK, referentem pro 
styk s jubilanty – kol. BARTKO, pro styk se ženami – kol. LORENCOVÁ, pro kulturu 
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a zábavu – kol. ŠIMÍK, pro sport – kol. HRACHOVEC a jako archivář – kol. DUCKÝ. 
Z  tohoto přehledu je zřejmé, že v  tomto pětiletí našeho klubu vládla „junta“ ve 
svém základě personálně skoro neměnná, jen byla vhodně doplňována o aktivní 
nové členy. Proto také vcelku úspěšně byly plněny, vždy na rok, plánované úkoly. 
Důležité bylo, že ke spolupráci a k zajišťování některých akcí vláda přitahovala dal-
ší členy klubu. Velmi aktivně přispíval kol. HUDSKÝ, BUKÁČEK, PILNÝ, BOROVSKÝ, 
ŠLAMBOR a další.

V roce 1994 jsme již pravidelně korespondovali se skupinami ve 12 místech, kde 
o našich zprávách dále informovali kol. POSPÍŠEK a SVOZIL ve Zlíně, DUBNÝ v Če-
ladné, KOUTECKÝ a SENDULSKÝ v Praze, SADÍLEK a VOJTĚCH v Liberci, CHYMČÁK 
a HAMPL v Hradci Králové, GALLÁT v Pardubicích, ŠVANDRLÍK v Táboře, BARTŮNĚK 
v Piešťanech, BUČKA v Žilině, ŠŤASTNÝ v B. Bystrici, FIALA v Košicích, FLAČAN a 
BIČAN v Prešově.

jaK jsme InformovalI o čInnostI
O akcích, které byly organizovány skoro každý měsíc, jsme informovali pozvánkami 
na tyto akce. Ty jsme v Prostějově roznášeli všem členům. Mimo Prostějov jsme po-
zvánky rozesílali poštou s využitím paušálu, který měl náš patronátní útvar.

Pozvánky byly většinou krátké, výstižné a mnohdy i trochu poetické či humorné. 
To byl také jeden z  důvodů, proč se našich akcí zúčastňovalo hodně členů a to i 
z míst mimo Prostějov. Skoro pravidelně dojížděli kolegové z Brna (zvláště BUKÁ-
ČEK, CHLUP, NEVÍM, ŠEDIVÝ) a z Olomouce (HANÁK).

Významným pokrokem v  informování našich členů bylo rozhodnutí o vydávání 
„Zpravodaje“ jako občasníku, informujícího souhrnně o naší činnosti. Podnět k vy-
dávání takového přehledu vzešel ze setkání kol. OPLETALA s kol. MIKOVINYM. První 
jednostránkové Zpravodaje, připravované kol. PAPOUŠKEM, shrnovaly informace o 
akcích klubu, agitovaly za podchycování dalších bývalých výsadkářů do naší čin-
nosti a evidence. Byly zpestřovány tlumočením pozdravů od členů ze všech kon-
čin Čech i Slovenska a o účasti mimoprostějovských členů na našich akcích. Tak již 
v prvním čísle jsme konstatovali naši radost z účasti na některých našich akcích kol. 
MICHŇÁKEM, BAŠTOU, JANKŮ, KUBÍČKEM, NOVISEDLÁKEM, SADÍLKEM, LUKÁŠKEM, 
LEVCEM, HANÁKEM, CHLUPEM, BUKÁČKEM, NEVÍMEM, ONDŘÍČKEM, ŠEDIVÝM.

Již v roce 1992 vyšla první tři čísla a na základě výzvy v nich jsme mohli zahájit 
zpracování alba členů klubu z fotografií, které jsme na zveřejněnou výzvu dostali. 
Byl to „džob“ kol. BARTKA, který mimo to plnil a dosud plní důležitý úkol. Zajišťuje 
totiž vytištění a distribuci blahopřání k narozeninám všem našim členům. To nás 
také sbližuje.
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o čem jsme besedovalI a proč jsme se scházelI
Cílem besed bylo přitáhnout k účasti na setkáních co největší počet veteránů. Proto 
také témata byla taková, aby každý k tomu mohl něco říci. Například v roce 1990 téma 
„Kdy jsem měl největší strach ze seskoků a jak jsem ho tlumil“. V roce 1991 bylo první 
setkání věnováno vzpomínkám: „Veselé a těžké zážitky ze cvičení“. Od velitele útvaru 
plk. HUDSKÉHO se účastníci dozvěděli o současné problematice výchovy a výcviku 
velitelského sboru. Současné úspěchy ASD s videoprogramem „Vzdušný balet“ na dal-
ším setkání představil pplk. ŠLAMBOR. Zájezd na jižní Moravu inspirovaný plk. HUD-
SKÝM měl velký úspěch stejně jako návštěva na „výsadkové základně“ u Gusty ROSTA 
ve Vrahovicích na vepřových hodech. Snažili jsme se i sportovat a tak jsme zorgani-
zovali nohejbalový turnaj, kde zvítězili kol. PEKÁREK s LORENCEM a střeleckou soutěž 
na Hamrech, které se zúčastnil i kol. BUČKA ze Žiliny. Vítězové stojí za zaznamenání: 
pistole a samopal kol. LORENC, pistole ženy kol. OPLETALOVÁ. Nezůstalo jen u střelby, 
ale veselo bylo při besedě u opékání buřtů a při veselém vzpomínání. To nebylo ještě 
všechno.  S nesmírnou drzostí jsme vyzvali mladíky ze štábu útvaru k utkání v miniko-
pané. Slavně jsme prohráli 11:1, ale potom jsme si hezky popovídali na klubu útvaru 
při občerstvení. Další beseda na téma „Na strasti a těžkosti vojenské základní služby se 
nezapomene“ byla opět plná vyprávění autentických zážitků.

První výroční jednání potom mohlo s uspokojením konstatovat, že naše činnost je 
úspěšná. Poděkovali jsme za podporu plk. HUDSKÉMU, který byl odvelen na vyš-
ší funkci a přivítali nového velitele útvaru pplk. Ing. SKÁCELA. V dalším období se 
ukázalo, že kol. SKÁCEL byl k naší činnosti stejně vstřícný jako kol. HUDSKÝ a taky 
v dalších letech jsme měli u VÚ 8280 nemalou podporu.

Ještě v  listopadu 1991 jsme zorganizovali opakování akce „Výběr doskokových 
ploch“ se zájezdem do vinného sklepa v  Bílovicích. Poprvé se tu představil kol. 
CHLUP s videokamerou. Již v lednu 1992 jsme pokračovali v úspěšných besedách, 
tentokrát na téma „Jak bys dělal své výsadkové řemeslo nyní“, „Co si myslíš o ge-
neracích co přišly po nás“. Na toto setkání přinesl kol. NEVÍM své první veršované 
postřehy o společenské situaci. Příklad jedné z nich:

Obezita nebude

Vyčítáno je též totalitě,
že jsme první v obezitě.

Za chvíli pod vlivem drahoty
budou na nás plandat kalhoty.

Do roku 1995 jsme těchto rýmovánek shromáždili 143 stránek. Tyto rýmované po-
střehy se potom staly skoro pravidelným čtením na našich besedách.

3. března 1999 jsme uskutečnili jedno z nejpovedenějších setkání v  tomto období. 
Téma „Moje hobby“ přilákalo 36 členů a přivítali jsme i kol. LUKÁŠKA, ŠEDIVÉHO, BU-
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KÁČKA, LEVCE, pí BUKÁČKOVOU a OLEJNÍKOVOU. Podruhé byla akce natáčena kol. 
CHLUPEM na video. Členové, jeden po druhém, představovali svoji zájmovou činnost 
i s praktickými ukázkami (ŘEPKA odznaky, LUKÁŠEK motýly, TRŽIL modely letounů, 
OPLETAL dřevoobrábění, BRABEC staré dokumenty, SMOLÍK a HORÁLEK myslivecké 
trofeje atd.). Dozvěděli jsme se tedy to, co jsme o svých přátelích ani nevěděli. Největší 
úspěch měl ale kol. BUKÁČEK, který přinesl ovoce zpracované na tekuto a slivovičku 
nechal kolovat. Kolega SADÍLEK dal na zajedení štangli libereckého salámu.

V dubnu 1992 hlavními tématy besedy byly přednáška pplk. VERNERA „Po stopách 
partyzánského hnutí na prostějovsku“ a informace kol. HEMERKY o změnách ve vy-
hlášce o provozu motorových vozidel. Informace o přijetí dvou nových významných 
členů, a sice kol. HRBKA a STARÉHO, byla aplaudována.

V květnu turistický výlet se soutěžemi absolvovalo 30 osob a přechod přes Kosíř se 
zakončením v Mánesově galerii si všichni pochvalovali.

30. června 1992, jako na každé předchozí i všech následujících besedách, byly 
v úvodu tlumočeny pozdravy, které KVV zaslali vzdálenější členové. Přednáška pplk. 
ŠLAMBORA o poznatcích „Mistrovství světa armád v  parašutismu“ ve Španělsku 
měla pozorné posluchače. Poprvé do besedy bylo zařazeno promítání videozázna-
mů z našich předchozích akcí.

15. září 1992 jsme slavně zvítězili v utkání minikopané nad družstvem OVS 3:1, když 
naše branky vsítil kol. PEKÁREK.

Druhá hodnotící schůze klubu dne 31. října za účasti 44 členů a velitele útvaru pplk. 
Ing. SKÁCELA konstatovala úspěšné splnění plánovaných úkolů za uplynulé období. 
Účastníci byli seznámeni s tím, že je právě připravována k odsunu jedna třetina ma-
teriálu výsadkové brigády pro obdobný útvar zřizovaný v SR v Žilině. Kol. BUČKA in-
formoval o vzniku obdobného klubu v SR v Žilině. Závěrem byla účast na slavnostní 
vojenské přísaze nováčků, které pozdravil jímavým projevem za klub kol. LUKÁŠEK.

Činnost klubu v roce 1992-93 byla zahájena pozvánkou, na které čteme: „Zveme Tě 
na vepřové hody u Gusty ROSTA. Speciality, dobré pivo, šraml. Odjezd 24. 11. 1992...“

„To není všechno. Zájezd za jiskrným mokem 19. 12. zajistil kol. BUKÁČEK. Degustace 
vína, družná zábava v lesáckém srubu v Archlebově“. „Na obou akcích účast krásněj-
ších poloviček se doporučuje.“ První akce, jinak velmi podařená, se stala významnou 
tím, že byl schválen návrh na zhotovení klubového odznaku KVV.

„Jiskrný mok“ v  Archlebově přilákal 39 účastníků. Bukáčkovci zajistili servírování 
guláše, který vlastní rukou vyrobil a přepravil kol. OLEJNÍK. Nakoupené dobré víno 
bylo skoro pro všechny předvánočním suvenýrem.
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31.12.1992 zemřela, po dlouhé nemoci, republika Československá ve věku 74 let.
                                                                                                           

Toto glosoval kol. NEVÍM:

Nějak bylo, nějak bude
Silvestra si oslavíme

v republice naposled,
společně si zazpíváme

zemský ráj to napohled. 

Nad Tatrů když bude blýskat
Mečiar oheň uhasí,

kdo mu bude oponovat
odešle ho do basy.

taK začínal roK 1993
Dne 26. ledna 1993 47 členů vyslechlo zástupce náčelníka OVS, který je seznámil 
s možnostmi vojenských důchodců. Byly prodávány nové odznaky KVV a zvolen pří-
pravný výbor k zajištění zájezdu do Prešova ve složení kol. ŘEPKA, OLEJNÍK, BOROV-
SKÝ, ŠIMÍK. Kol. TRŽIL v přednášce postrašil mimozemskými civilizacemi.

„Přijď si zavzpomínat na mladé časy v posádce PREŠOV“. Tak začínala pozvánka na 
16.2.1993 k  promítání výcvikových filmů zapůjčených kol. DUBNÝM. „Uvidíš důst. 
MAJIRSKÉHO, VOJTÍŠKA, MRÁZKA, TISOVSKÉHO, voj. ROSTA a další v  instrukčním 
filmu SESKOKY PADÁKEM“. To nebylo všechno. Účastníci promítání - bylo jich 30 – 
viděli i záběry z velké vojenské přehlídky v Prešově a ze zkoušek nových padáků.

Celkem 35 členů, mezi nimi i kol. LEVEC, KUBÍČEK, LUKÁŠEK, KLUST, POŽÁR a CHLUP 
se zúčastnili další besedy 19. 3. 1993. Na ní kol. ŠOLC hovořil o historii vojenských 
vzdušných výsadků a o osobě gen. PALEČKA. Kol. KOUTECKÝ nás seznámil se svojí 
činností vojenského atašé v cizině.

„Tvé okolí ti lichotí, jak dobře vypadáš. Jestli chceš znát jaká je skutečnost, přijď 20. 
4. do klubovny ASD. Budou se promítat videozáznamy z minulých akcí. Budeš se 
moci pousmát nad holou skutečností svého vzhledu“. Tato pozvánka přilákala 32 
účastníků. Porucha na videu však program besedy změnila.

Dne 13. 5. 1993, před hojnou účastí diváků, jsme dostali nakládačku 7:0 od družstva 
OVS v minikopané.

„Chceš-li hezky dožít až do smrti, musíš být nejen veselý, bezstarostný, spokojený, ale 
i ukojený chutnou a zdravě zpracovanou stravou“. To je z pozvánky na besedu 22. 6. 
1993, kde pí SPÁČILOVÁ předváděla prakticky přípravu jídel bez tuku a vody. 35 členů 
KVV s manželkami tak vehementně degustovalo, že se ani na všechny nedostalo.
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„Jistě víš, že Prostějovské pivo je nejlepší“. Slogan, který zval na exkurzi do pivova-
ru 20.7.1993. Akci zajistili kol. PISKA a NEMETH. Kol. BRABEC připravil čerstvý chléb, 
máslo a tvarůžky, ředitel pivovaru Ing. Vysloužil bečku piva a tak z akce nikdo neod-
cházel nespokojen.

Od jara se připravoval zájezd do Prešova. Den X nastal 13. 8. 1993. Odjelo 44 našich 
členů a v Prešově je přivítalo 33 bývalých výsadkářů ze Slovenska. Již první zastavení 
v Žilině, kde účastníky přivítal velitel výsadkového útvaru SR plk. Ing. TUČEK a kol. 
BUČKA, bylo malou slavností. „Pachatel se vrací na místo činu“ bylo heslo zájezdu. 
Setkání s bývalými spolubojovníky – např. kol. PALUŠKOU, JIRASEM, FIALOU, KOŽU-
CHEM, HOŘEJŠÍM, ČLOVIEČIKEM, BIČANEM, MYŠÁKEM, JAVNICKÝM, JIRKŮ a dalšími, 
také milým prostředím prešovských kasáren, vhánělo mnohým slzy do očí. Škoda, 
že návrat vinou defektu autobusu byl trochu komplikovaný. Nedostatky v evidenci 
výdajů a vyúčtování, které kritizoval kol. OLEJNÍK, mělo bohužel za následek jeho 
odchod z našich řad.

Skupina nejstarších výsadkářů svolala na den 5. září 1993 setkání paragánů do Sta-
rých Splavů. Jména jen některých organizátorů – HAMPL, MANSFELD, SVOZIL, PLE-
SAR – kteří zůstali v děravé paměti. Sešlo se nás hodně přes stovku. Setkání nejlépe 
charakterizuje verš z básně:

Všem veteránům výsadkového vojska ČSLA 

Co od té doby o sobě nevíme, 
to všechno po letech jistě si povíme.

Ať získal jsi titul – ba i pocty,
neb zůstal jsi čestný dělník prostý,

já Tebe, Ty zas mne, spatříš jistě rád,
zveme všechny paragány tam, 

kde žilo Tvé mládí a čeká Tvůj kamarád.

„Výroční besedu uskutečníme v září na Hamrech a to s netradičním programem.“ 
To bylo na pozvánce k výroční schůzi. Pečlivá příprava se vyplatila. 25. září 1993 se 
sešlo 54 účastníků. Ti v průběhu dopoledne soutěžili v hodu šipkou, střelbě ze vzdu-
chovky, házení RG na cíl, v „lovu ryb“, házení míčků na cíl a kopání míčem na branku.  
Seznam vítězů se však nezachoval. Za to se ví, že akce se zúčastnila delegace sloven-
ské armády – plk. Ing. STAVNÝ, plk. Ing. TUČEK, plk. PhDr. ŠVRLO. Z těch vzdáleněj-
ších pak kol. FILIP ze Stráže pod Ralskem, kol. OPLUŠTIL, FALT a MLČÁK. V předvečer 
tohoto setkání velitel ASD pplk. ŠLAMBOR při příležitosti 21. výročí tragické nehody 
odhalil pamětní monument v areálu ASD.

„Opět vepřové hody! Kde? U Gusty ROSTA. Kdy? V pátek 19. 11. 1993.“ „U Gusty, dle 
našeho gusta, je přece jenom pošušňáníčko.“ Tak se nás 47 opět svorně bavilo při 
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dobrém jídle, hudbě a tanci a pokusech na kole štěstí, které řídil kol. ŠIMÍK. Byli tu 
s  námi kol. KOUTECKÝ, ŠOLC, ŠVRLOVI, BUKÁČKOVI i STARÝCH. Měli jsme nového 
prezidenta kol. HRACHOVCE. Na video tenkrát natáčel kol. VERTETIČ.

V prosinci 1993 jsme přijali první „STANOVY“ našeho klubu a do vlády KVV byl koop-
tován kol. VERNER, který se stal kronikářem.

výpIs ze stanov Kvv přI vÚ 8280 prostějov
které byly opraveny a doplněny výborem KVV 7. 12. 1999

Klub výsadkových veteránů při VÚ 8280 Prostějov je zájmovou organizací sdružující dů-
stojníky a praporčíky v záloze, kteří vykonávali vojenskou službu u výsadkových jedno-
tek v ČSLA a ČA, občanské pracovníky (oprávněné osoby) a příznivce činnosti KVV.

Členství v KVV je dobrovolné. KVV je řízen a pracuje v souladu s čl. 24 Výnosu MO ČR 
č. 51 ze dne 4. října 1994.

I.  Cíle a úkoly klubu výsadkových veteránů

1. V souladu s mírovými a bojovými tradicemi výsadkových vojsk pokračovat v dal-
ším upevňování vzájemného kamarádství, přátelství a spolupráce veteránů České a 
Slovenské republiky. K tomu plně využívat současných zkušeností a výsledků výsad-
kových jednotek armády České republiky.

2. Průběžně obohacovat společenské, kulturní a sportovní vyžití členů KVV a jejich 
rodinných příslušníků.

3. Cestou „Zpravodaje“ zasíláním blahopřání k životním výročím členů KVV, vedením 
kroniky, pořizováním videozáznamů z jednotlivých akcí, aktivním stykem se všemi 
členy i účastí na posledním rozloučení se členy KVV trvale zabezpečovat pravidelný 
vnitřní život klubu.

II. Předměty činnosti

1. Permanentně svou činností přispívat k upevňování vzájemných vztahů členů KVV 
a zachovat trvalý vztah k armádě ČR a jejím výsadkovým jednotkám.

2. Dle možností organizovat a provádět přednášky, kulturní, diskusní a společenské 
večery, sportovní, branné, turistické a humanitární akce.

3. Setkávat se s významnými osobnostmi armádního a veřejného života.
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4. Pořádat exkurze, návštěvy, tematické zájezdy a účastnit se akcí pořádaných spo-
lečenskými organizacemi.

5. Organizovat a umožňovat činnost žen – členek klubu a manželek (partnerek) 
členů KVV.

6. Udělovat Zlatý odznak KVV při splnění stanovených podmínek.

III.  Práva a povinnosti členů klubu výsadkových veteránů

Práva:

Každý člen klubu výsadkových veteránů má právo:
	 •	 volit	a	být	volen	do	výboru	KVV
	 •	 využívat	všech	výhod	dle	zásad	MO	ČR
	 •	 zúčastňovat	se	všech	akcí	KVV
	 •	 zúčastňovat	se	všech	jednání	o	své	osobě
	 •	 navrhovat	a	doporučovat	výboru	KVV	formy	a	způsoby	zlepšení	činnosti
  ve všech oblastech práce klubu

Povinnosti:

Každý člen KVV má povinnost:
	 •	 podle	svých	možností	a	zdravotního	stavu	se	aktivně	zúčastňovat	akcí
  organizovaných klubem v průběhu roku
	 •	 upevňovat	přátelství	a	spolupráci	mezi	jednotlivými	členy	KVV	a	příslušníky	
  výsadkových jednotek ASD-para a orgány ÚVS
	 •	 prosazovat	vzájemnou	bratrskou	spolupráci	s Klubom	vojenských	výsadkárov
  Slovenské republiky a jeho členy
	 •	 v souladu	s organizačním	řádem	a	STANOVAMI	KVV	platit	stanovený	členský
  příspěvek na kalendářní rok

IV. Spolupráce

 V. Plánování

VI. Finanční hospodaření
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VII. Závěrečné ustanovení

1. Činnost KVV při VÚ 8280 Prostějov řídí výbor klubu. Jednotlivé členy výboru volí 
shromáždění členů a současně schvaluje jejich počet a délku funkčního období.

2. O ukončení členství v  KVV rozhoduje výbor KVV v  případech, že člen neplatí 
členské příspěvky a soustavně se nezúčastňuje akcí klubu bez přiměřených důvo-
dů nebo z důvodů hodných zřetele (např. páchání trestné činnosti, vlastní žádost 
apod.) Ukončení členství nebo vyloučení člena z KVV schvaluje shromáždění členů 
na výročním zasedání.

3. Klub výsadkových veteránů bude trvale využívat možností, vyplývajících z kom-
plexní péče o důchodce, stanovené výnosem MO ČR č. 51/94 a RMO č. 38/96.

4. Návrh na likvidaci Klubu výsadkových veteránů zpracovává výbor KVV a schvalují 
členové na svém shromáždění. Závěry předkládá výbor KVV veliteli VÚ 8280 Prostě-
jov a náčelníkovi ÚVS Prostějov.

Stanovy schváleny dne 7. prosince 1999 výborem KVV v Prostějově.

Dne 18.12.1993 jsme vyjeli za další zábavou. Tu připravili opět manželé Bukáčkovi 
v Archlebově. Tak jsme si mohli znovu zakoupit jiskrný mok, zatančit si s manželka-
mi kol. SKÁCELA, HUDSKÉHO,  OPLETALA, KOLÍNSKÉHO, OLEJNÍKA, ŠIMÍKA, VLASKA 
i SKRBKA a přivítat mezi sebou kol. ŠVANDRLÍKA a KUBÍČKA.

S novým rokem 1994 dostává naše kronika z  pera kol. Vernera nový „šmrnc“. Ka-
ligraficky krásně zpracovanými písmeny abecedy zhodnotil celý uplynulý rok života 
klubu, klady i nedostatky, smutek i naši radost.
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s novým roKem 1994
S novým rokem 1994, s novým prezidentem, s novým organizačním řádem a dalším 
Zpravodajem již č. 6,  jsme vykročili za plněním plánu činnosti.

Tak 30 účastníků na VIDEOSHOW v únoru byla pěkná účast. Sekvence z výročního 
zasedání, ze zabijačky u ROSTA a z akce „Pachatel se vrací na místo činu“ se setkaly 
s příznivým ohlasem.

Na posádkovém „výsadkovém plese“ nás bylo jen 11 párů, ale zato na námi orga-
nizované „Josefské trdlovačce“ se nás sešlo a sjelo tolik, že „bylo nabito“. Vítali jsme 
kol. BUČKU, Vlastu KURKU z Budějovic, JANKŮ s manželkou z Písku, SENDULSKÉHO 
z Prahy, s manželkami kol. STARÉHO, ŠEDIVÉHO, POŽÁRA a CHLUPA z Brna. Poprvé 
byla velká tombola dotována převážně příspěvky účastníků. S výhrami byla všeo-
becná spokojenost, jen kol. ŘEPKA litoval, že do tomboly nemohl jako výhru dát 
svoji manželku. S funkcí „baviče“ se dobře vypořádal kol. MORAVEC.

Již dost bylo radovánek, přejídání, popíjení, trdlování. V plánu máme vážnou akci 
– několik přednášek v jednom, plk. HUDSKÝ – „Perspektivy výsadkových jednotek“, 
kol. RYCHTARECH – „Kup si psa“, kol. TRŽIL – „O neuvěřitelném“, vše dne 12. 4. 1994 
v 16:30 hod. To je z pozvánky k akci, kde přes povětrnostní nepohodu se nás se-
šlo 25, včetně kol. KRIČFALUŠIHO z Olomouce. I když nás kol.TRŽIL strašil „marťany“, 
končili jsme úsměvně ze 116. stránky básně kol. NEVÍMA. Příklad ze dne 22. 4. 1994:

Privatizace

Všechno dobré chtějí zničit 
návratu se bojí 

kdekdo bude soukromničit 
ať to stojí co to stojí. 

Novodobí podnikavci 
oporou jsou vítězů

chovají se jako dravci
utržení z řetězu.

Ne všechno se nám podařilo. Na 8. 7. 1994 jsme z podnětu a osobní aktivní účasti 
kol. LUKÁŠKA připravovali pro děti či vnuky našich členů od 4 do 13 let, zábavné 
odpoledne. Přihlásilo se nám jen 12 dětí a tak akce byla odvolána.

Výbor se v té době  již zabýval přípravou zájezdu do Žiliny a organizováním prodejní 
výstavy vlastních prací ve prospěch dětského domova v Plumlově.

Setkání v Žilině se konalo na základě pozvání velitele výsadkového útvaru v Žilině 
plk. Ing. TUČEKA, CSc. Do Žiliny dne 28. 8. 1994 vyjelo 42 našich členů. Již v Rokytnici 
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u Přerova autobus definitivně „kiksnul“. Podařilo se zajistit náhradní autobus, který 
nás do Žiliny dopravil jen s  tříhodinovým zpožděním. Po asi 20minutovém blou-
dění, organizovaném kol. BĚHALÍKEM, nás dostihl kol. BUČKA a potom již všechno 
bylo „nej“. Společná večeře s následnou „družbou“, krátký spánek na kavalcích v ka-
sárnách, nástup útvaru s propůjčováním Gabčíkova jména, prohlídka muzea útva-
ru, slavnostní oběd, návštěva památníku SNP STREČNO, ukázky výcviku a seskoků, 
kotlíkový guláš u „vatry“. Vedle prostějováků se akce zúčastnili i kol. GALLÁT, MLČÁK, 
KADIDLO, SENDULSKÝ, KOŽÍŠEK a snad stovka „desantů“ z celého Slovenska.

Výroční schůze KVV 17. 9. 1994 byla napojena na účast účastníků na „Memoriálu 
Čs. výsadkářů“, který organizovalo naše ASD a prodejní akci našich výrobků ve pro-
spěch Dětského domova. Přivítali jsme mimo jiné nové vzdálené kolegy – KUTÍNA, 
MALÉHO, VOJTĚCHA, vedle těch pravidelných účastníků, manželů STAVNÝCH, SA-
DÍLKOVÝCH, BUKÁČKOVÝCH, kol. TUČEKA, MLČÁKA, POSPÍŠKA, KUBÍČKA, CHLUPA, 
KLUSTA a POŽÁRA. Na této výročce bylo rozhodnuto přijímat za členy KVV i man-
želky kolegů. U památníku zahynulých příslušníků ASD jsme uctili jejich památku. 
Zdařilá byla výstava fotografií. Výtěžek z prodejní výstavy prací ve prospěch Dětské-
ho domova v Plumlově byl 1 553,- Kč. Účast u vatry s opékáním buřtů ukončila tuto 
akci. Vatru, kde by se dal upálit i Jan Hus, připravil kol. VERNER.

Nejzávažnějším rozhodnutím bylo přijetí usnesení v  plánu práce na rok 1995, že 
v září zorganizujeme setkání výsadkových veteránů v Prostějově – Hamrech, jako 
společnou akci s VÚ 8280, kterému velel plk. Ing. SKÁCEL. V  té době jsme již na-
vázali kontakt s bývalým výsadkářem, inspektorem pozemního vojska gen. Karlem 
KUBOU, který přislíbil svoji podporu této akci a potom i svůj slib bezezbytku splnil.

pátý roK naší čInnostI
Začínali jsme v říjnu prozaicky – besedou. Dozvěděli jsme se o úspěších ASD v mi-
nulém roce od šéftrenéra ASD npor. VACHA, byla zhodnocena naše účast na akci 
v Žilině, pochválili jsme pplk.. ŘÍHU za úspěšné vystoupení reprezentantů armády 
v podání důstojníků VÚ 8280 na soutěži armádních družstev NATO v Itálii a vyslechli 
přednášku kol. TRŽILA o záhadách světa.

Výbor – vláda však již 25. 10. vyřešila a přijala rozhodnutí o programu a zajištění 
„Setkání 95“. Byl ustaven organizační výbor Setkání a stanoveny úkoly pro jednot-
livé skupiny. Zámysl byl upřesněn 13. 12. 1994 a potom již tento organizační výbor 
hodnotil a upřesňoval přípravu „Setkání 95“ na jednáních každý měsíc.

Kdo byli ti členové přípravného výboru? Tady předsedal kol. OPLETAL, jednatel kol. 
VERNER, organizační štáb řídil kol. ŘEPKA, ubytovací skupinu kol. BOROVSKÝ, dopra-
vu kol. BĚHALÍK, stravovací kol. DUCKÝ, propagační a dokumentační kol. PAPOUŠEK, 
finanční kol. HORÁLEK.
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Kupa starostí nám nebránila v  tom, abychom již 25. 11. opět nezorganizovali ob-
líbenou akci „Zabijačku u ROSTA“. Na základě předchozích dobrých referencí byla 
hospoda plná a vítali jsme zde celou řadu přespolních: ze Slovenska s manželkami 
přijeli kol. TUČEK, ŠVRLO, ŠŤASTNÝ, z Hradce Králové CHYMČÁK, KAPLAN, HAMPL, 
REJHON, z Prahy KOUTECKÝ, KUBA, SENDULSKÝ, ŠOLC, z Brna BUKÁČKOVCI, ONDŘÍ-
ČEK, ŠEDIVÝ, ze Sušice KURKOVI. Doprovodné akce, dobré jídlo, kouzelník RIMA-
NOVSKÝ, velká tombola a tanec. Končilo se až o půlnoci.

Koncem roku jsme měli v KVV registrováno již 161 kolegů a kolegyň.

Již v lednu 1995 byl vydán „Zpravodaj č. 9“, který obsáhle informoval o minulém, ale 
hlavně o budoucím. Toto číslo je již plně poznamenáno rukopisem „šéfredaktora“ 
kol. VERNERA. Dále byly organizovány akce v zaběhnutém rytmu. Tak 24. 1. 1995 
beseda s přednáškou kol. MLČÁKA a doprovodné zábavy – čtení veršů kol. NEVÍMA, 
sledována videa z minulých akcí a „velkou veteránskou lotynkou“.

V únoru účast na vojenské přísaze u útvaru a na výsadkovém plese. Organizační výbor 
„Setkání 95“ vydal pro prostějovské příslušníky KVV sběrné archy k akci: „Staň se hostite-
lem při setkání veteránů“. Byla to sbírka příspěvků na zajištění občerstvení našich hostů. 
Setkala se s porozuměním skoro všech členů KVV z Prostějova a vynesla tolik, že mohlo 
být všem účastníkům podáno zdarma občerstvení nejen večer u táboráků, ale zvlášť 
bohatě na společném zasedání. Byly také rozeslány „předběžné přihlášky na setkání“.

V  květnu jsme chtěli vytáhnout paty z  místností a věnovat se turistické činnosti. 
Nezájem o akci „Na čerstvém vzduchu“ ji zrušil.

V  červnu, červenci a srpnu intenzivně pracoval organizační štáb setkání. Bylo by 
velmi obsáhlé a asi nezáživné zde uvádět všechno, o čem se jednalo a jak se zajišťo-
valo co se dařilo i nedařilo. Dne 7. září 1995 se sešel aktiv, na kterém 43 kolegů bylo 
seznámeno se stavem příprav na „Setkání 95“ a zainteresováno celkem 35 kolegů 
k zajištění jednotlivých dílčích úkolů.

setKání výsadKových veteránů 22. a 23.9.1995 v prostějově
Hned v úvodu je možné říci, že to byla velká akce, která se podařila. Těch skoro 200 
bývalých výsadkářů a mnohých jejich manželek prožilo 2 dny v  družné zábavě a 
vzájemném poznávání. Stručně program – nástup účastníků a zahájení sborovým 
zpěvem hymny výsadkářů „Duní stroje vzduchem“. Uvítání kol. OPLETALEM a veli-
telem VÚ 8280 plk. Ing. SKÁCELEM. Ukázky výcviku výsadkářů, ukázky materiálů, 
seskoků z vrtulníků s bojovou činností. Vzpomínkový pietní akt u pomníku členů 
ASD zahynulých v  roce 1972. Prohlídka výstavy fotografií, tabla zemřelých kama-
rádů, kroniky KVV, promítání videozáznamů z akcí KVV ve výstavní místnosti. Večer 
zpěvu při harmonice, besedy a setkání v „občerstvovně“ kol. ROSTA a při popíjení 
červeného vínečka. Večerka a odpočinek na palandách. Budíček, zelňačka jako sní-
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daně a v kulturním domě, při stolech obložených pamlsky, slavnostní zasedání. Na 
tomto zasedání, po zahájení, se na řečništi vystřídali za kol. ŠOLCEM všichni, žijící bý-
valí velitelé mateřského útvaru. Bouřlivě byl aplaudován kol. ČERNOTA i kol. FIAČAN, 
který pozval na další setkání do Prešova. Z pléna se vystřídalo s pozdravy 30 kolegů. 
Zasedání bylo ukončeno výsadkovou hymnou zpívanou všemi účastníky.

Účastníci si odnesli nejen malý spisek „Almanach vzpomínek“ zpracovaný kol. OPLE-
TALEM a VERNEREM, různé suvenýry s emblémy výsadkového odznaku, veteránský 
výsadkový odznak, červené barety, ale hlavně nezapomenutelné dojmy ze vzájem-
ného setkání po mnoha letech.

Některé zajímavosti. První účastník setkání byl kol. Jarda VEČEŘA, který se hlásil již 
ve čtvrtek večer. Posledním byl Jarda JANKŮ z Písku, který přišel, když se účastníci 
rozcházeli ze slavnostního zasedání. Videozáznam prováděli kol. CHLUP a VERTETIČ. 
Večerku přijel zatroubit na mopedu pan KREJČÍ z Prostějova. Všechnu zásobu čer-
veného vína vyčepovali kol. SERMEK a JURNIKL u táboráků. Výskok z trenažeru si zo-
pakoval kol. HRBEK. Naše členky ke zhotovení „dobrůtek“ zorganizovala kol. LOREN-
COVÁ. Na tablu se jmény zemřelých bývalých výsadkářů jsme se skutečnou radostí 
škrtali jména kol. REZLERA a KAHÚNA, kteří se nečekaně na setkání dostavili. Akce 
se zúčastnilo i 6 bývalých nebo současných generálů – dříve výsadkářů – Josef MRÁ-
ZEK, Čestmír HRBEK, Jan KOZOJED, Karel KUBA, Pavel KRAJČOVIČ a Pavel GAVLAS. 
Poslední slovo na setkání měl kol. PAPOUŠEK, který ukončil slavnostní zasedání.

Organizátoři obdrželi po „Setkání“ mnoho dopisů, které převážně kladně hodnotily úsi-
lí pořadatelů i průběh setkání. Nejlépe to snad vyjádřil kol. Lad. MRÁZEK, když napsal:

Za to, co jste pro nás udělali,
za chvíle poučné i veselé,

Vám patří vřelý dík,
naši prostějovští přátelé!

Jako příloha „Zpravodaje č. 11“ bylo vydáno výborem KVV „Hodnocení setkání 1995“, 
které je velmi podrobné a vyčerpávající. Hodnotí se tam vše od zahájení činnosti pří-
pravného výboru až po ukončení setkání a to konkrétně a jmenovitě. Všichni, kteří 
něčím přispěli, jsou tam vyjmenováni.

K tomuto setkání lze dnes dodat, že všechny kladné ohlasy byly velmi milé, ale že 
se mýlili všichni ti, kteří prohlašovali „...nic takového se již podruhé nepodaří zorga-
nizovat“. Naopak bylo impulsem k dalším velkým akcím, které vždy přinesly něco 
nového. Ještě bude zmínka o setkání v Prešově, Chrudimi, Vyškově a Žilině.
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roK 1995 ještě neKončIl!
Po „sebrání smetany“ z úspěšného provedení „Setkání 95“ členové vlády KVV si uvě-
domili, že nemohou složit ruce v klín. Stali se „zaběhnutým kolektivem“, kde každý 
měl a znal svůj úkol a tak stačilo běžné projednání a příprava akcí běžela skoro au-
tomaticky.

Ne všechno se úplně dařilo. Přesto činnost byla pravidelná. Plán na rok nebyl dogma 
a tak akce se upřednostňovaly po měsících. Přispívalo k tomu i užší navázání kon-
taktů s OVS, kde byla možnost získání i finanční podpory na základě zásad péče o 
vojenské důchodce. „normativní výnos MO z 19. srpna 1994“.

První akcí po „Setkání“, jak by se dalo předpokládat, nebyla výroční členská schůze, 
ale šlo se za kulturou. Ještě v září milovníci břitkého slova, vtipu a zábavy se sešli 
na vystoupení skupiny kolem J.Šimka. V říjnu se opět riskovalo, že dojde k obola-
vění bránice na vystoupení baviče Felixe Holcmana. Do třetice v listopadu 1995 se 
cestovalo do Brna na světoznámý muzikál „Hello Dolly“. Tento zájezd byl spojen i s 
„exkurzí“ do předvánočních obchodů Brna. V  divadle nás čekali kolegové z  Brna, 
manželé KLUSTOVI, STAŘÍ, BUKÁČKOVI, KUTÍNOVI, ŠEDIVÍ a CHLUPOVI. Spolu s nimi 
„venkované“ z  prostějovska po delším hledání a pobíhání našli ty správné dveře, 
kterými trefili na správná místa v sále. Po výborném představení a usazení se v au-
tobusu na zpáteční cestu všichni obdrželi nařezanou klobásku s chlebem, kterou 
zájezdu věnoval kol. ROST. Kultuře ještě nebyl konec. Tak 4. 12. 1995 jsme se opět 
sešli na vystoupení „Moravanky“, kde se účastníci velmi dobře bavili.

Teprve potom, 7. 12. 1995, v „reprezentačním“ sále věhlasného pohostinství ve Vra-
novicích bylo zahájeno páté výroční posezení. Vedle 32 místních se jej zúčastnili i 
kol. ŠOLC, KOUTECKÝ, STARÝ, KAMENÍK a ČERVENKA s manželkou. Po oficiální části, 
kde byla zvolena „staronová vláda“ ve složení kol. OPLETAL, ŘEPKA, VERNER, JUGAS, 
PAPOUŠEK, JAHNOVÁ, HRACHOVEC, BARTKO, ŠIMÍK, BOROVSKÝ, JURNIKL, pokračo-
vala zábava s  tradičními akcemi. O zábavu se starali moderátoři kol. MORAVEC a 
HRACHOVEC a velkou tombolu kol. ŠIMÍK. Tím byla ukončena činnost KVV v roce 
významného „Setkání 95“.

Klubu přišlo 95 dopisů s ohlasy od účastníků z obou republik, Čech i Slovenska a 
57 vánočních a novoročních přání úspěšné činnosti do dalších let. Oblastní klub 
vojenských výsadkářů v Prešově ve svém periodiku „Veterán“ z 31. 12. 1995 věno-
val podstatnou část obsahu vzpomínkám na SETKÁNÍ 95, kde v závěru kol. NOVI-
SEDLÁK konstatoval: „Bolo velmi zaujímavé sledovať s akou úctou, ba až nehou a 
pozornosťou, sme pristupovali k sebe navzájom. Bola to ukážka našej opravdovej 
československej vzájomnosti“.



I. ČÁST: 10 LET KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PŘI VÚ 8280 PROSTĚJOV

23

změny ve vládách v dalším období
Bude vhodné odbočit a udělat přehled o tom kdy, kdo a co se změnilo ve složení vlá-
dy v druhém pětiletém období. Tak v roce 1996 došlo pouze k výměně kol. JURNIK-
LA za kol. ONDREJČÁKA a kol. LORENCOVOU nahradila kol. JAHNOVÁ. V roce 1997 
se vzdal funkce kol. OPLETAL. Na návrh kol. MLČÁKA byl však ověnčen doživotním 
titulem „čestný prezident“. Řízení vlády převzal kol. ŘEPKA. Také kol. PAPOUŠEK od-
mítl být volen a tak novými členy se stali kol. STARÝ a HÁJEK. V roce 1998 byla vláda 
volbou opět doplněna o kol. PAPOUŠKA na úkor kol. HRACHOVCE a doplněna o kol. 
LEJSKA, náhradníkem byl zvolen kol. HÁJEK. Před touto volbou bylo odhlasováno, 
že členové vlády se volí na dva roky a tak vláda ve stejném složení setrvá až do vý-
roční schůze v roce 2000.

roK 1996 – první ve druhém pětIletém období
Nic převratného se nezačalo díti a již v lednu opět jednala vláda. Za zmínku stojí, že 
v tomto roce byla pravidelná měsíční jednání vlády svolávána s předstihem jedné 
až jedné a půl hodiny před některou z plánovaných akcí v daném měsíci. Tato praxe 
se občas osvědčila již v minulém roce. Ubyl tak počet zvlášť svolávaných schůzí pro 
členy vlády.

Beseda „Video I.“ 18. 1. 1996 se záznamem kol. CHLUPA měla u 24 účastníků úspěch. 
Byla rozšířena  o seznámení se závěry z porady vojenských správ a důchodců a o 
„lotynku – všechno nebo nic“. V ní hlavní výhru získal kol. ŘEPKA.

Beseda „Video II.“ 13. 2. 1996 měla za účasti 25 členů hlavní program v promítání 
toho, co na „Setkání 95“ natočili kol. VERTETIČ a RIMANOVSKÝ.

Je nutné nezapomenout, že vláda v této době se zabývala otázkou, jak připomenout 
významné padesátileté výročí založení výsadkového vojska v ČSR, které připadalo na 
rok 1997. Bylo dohodnuto projednat s gen. KUBOU možnost organizování této oslavy 
ministerstvem obrany. Dne 6. 3. došlo k setkání s gen. KUBOU ve Vyškově. Ten přijal 
naše návrhy a slíbil vydat pokyny k naplánování akce. Proto již 25. 3. 1996 ve „Zpravo-
daji č. 12“ mohl být uveřejněn úvodník, který o tom, že se bude oslavovat, informoval.

Hodně nás mrzelo, že je nezájem našich žen o akce pořádané pro ně spolu s pracovnicí 
„domu armády“. S nezájmem se setkala jak přednáška „Fyzioterapie“, tak i v březnu or-
ganizovaná přednáška „Mamologické vyšetření žen“. Zkrachovala i snaha protáhnout 
trochu faldy ze zdravotních důvodů všem, kteří žijí jen „za pecí“. Na pozvánku „Volání 
divočiny“ dne 24. 2. 1996 se na sraz dostavili pouze hlavní organizátoři. Připravovanou 
akci na duben „Půjdeme na fialky“ vláda zrušila a doporučila členům účast na akci „Ve-
likonoční plavání na Stražisku“. Ne, aby sami plavali, ale jen se podívali na přemožitele 
kanálu „La Manche“ a dalších zimních plavců v akci. Účast nebyla kontrolována.
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Slušná účast byla 19.dubna v prostějovském divadle na Rosákově Videostopu. 

Hodně přípravy dalo zorganizovat turnaj v nohejbale v Leteckých kasárnách v Pro-
stějově. Nakonec se turnaje zúčastnilo jen 6 družstev. Zvítězilo družstvo OVS. Naši 
PEKÁREK – MASAROVIČ byli čtvrtí a HÁJEK – BIZDRA pátí. Nehrál se jen nohejbal, 
ale my jako pořadatelé jsme pro nováčky útvaru zorganizovali několik „legračních“ 
soutěží – jako běh v pytli, vejce na lžíci, cval trojnohý. Jen diváků bylo pomálu – slo-
vy jeden a to kol. BĚHALÍK.

Ne příliš našimi ženami navštívené akce, pro ně organizované v únoru a březnu nás 
neodradilo a snažili jsme se v dubnu nalákat je na přednášku Mgr. ZEMANA – „Jak žít 
se stresem“. V květnu potom na módní přehlídku. Nulová účast našich žen na těchto 
akcích nás přesvědčila, že pokoušet se ještě o něco pro ženy dělat je zbytečné.

V květnu jsme zakoupili vstupenky na divadelní představení „Šumař na svatbě“ a na 
koncertní vystoupení Ondřeje Havelky. 

Ještě jednou jsme se snažili realizovat náš záměr – vytáhnout lidi do přírody. Na 
25.května jsme připravili výlet „Po stopách zimních cestovatelů“. Protože ani závě-
rem avizovaný „čajový dýchánek“ nepřilákal žádného účastníka, konstatovali jsme, 
že aktivity tímto směrem ukončíme.

Od roku 1996 jsme využívali nabídek a ochoty našich členů z odloučených skupin, 
kteří pro nás organizovali obsah poznávacích zájezdů (Štramberk, Zrazené pevnosti, 
Jizerské pevnosti, Praha, Jižní Čechy). O všech bude ještě zmínka.

Po masivní agitaci se nám v červnu 1996 podařilo zajistit 40 účastníků k zájezdu do 
Beskyd. Museli nás však posílit manželé KLUSTOVI a BUKÁČKOVI. Větší část zájezdu 
nám zorganizoval a dělal průvodce „PADRE“ LUKÁŠEK ve svém štramberském rajo-
nu. Poutavě nás informoval o zvláštnostech okolo jeskyně ŠIPKY, o jeho činnosti na 
vytvoření rezervace pro motýla jasoně červenookého, zavedl nás do muzea Zdeňka 
Buriana, na vyhlídkovou věž TRÚBU, pozdravili jsme svatebčany ze skupiny historic-
kého šermu a navštívili i místní „indiány“ ve školní rezervaci, kde měli postavená svá 
„týpí“. V Kopřivnici v muzeu TATRY jsme obdivovali plechové veterány. Tam jsme se 
s obětavým průvodcem kol. LUKÁŠKEM rozloučili a odjeli do skanzenu v Rožnově 
pod Radhoštěm. Kdo tam byl ten ví, že je nač se tam dívat. Ztratil se nám tam však 
Joža MAJIRSKÝ, který veškeré úsilí věnoval sehnání ručně vyrobených brousků. Chy-
tila nás tam i pořádná bouřka. Tu jsme promočení přečkali a i Jožu jsme nakonec 
našli, takže celá tato expedice „Po stopách neandrtálce Ferdy“ dobře dopadla. 

Dostali jsme pozvánku na setkání příslušníků velitelské roty kpt. Geprta ve dnech 
28.–29. 6. Jako zástupce našeho KVV se zúčastnil kol. VERNER. Tato skupina superve-
teránů, vojáků základní služby z roku 1950, je velmi aktivní a za řízení kol. STRNADA 
se pravidelně, nejméně 1x ročně, schází.
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V srpnu, jako naši delegaci, odvezl kol. ŘEPKA skupinu gratulantů, kol. BĚHALÍKA a 
MAJIRSKÉHO, blahopřát kol. ČERNOTOVI k jeho osmdesátinám.

Schůzování vlády v  červenci a srpnu připravovalo hlavně výjezdní zasedání do Je-
seníků. Pečlivá příprava se vyplatila a tak 7.září v 07,00 hodin vyjížděla z Prostějova 
výprava 35 odvážlivců do deštivého dne. Déšť nevadil v prohlídce zámku Velké Losi-
ny a ruční papírny Velké Losiny. Třetí zastavení na NÁVRŠÍ, odkud jsme měli v úmyslu 
prohlédnout si celý masív Hrubého Jeseníku, skončilo krátkou procházkou ve vícemé-
ně neprůhledné mlze. Večerní zábava v Národním domě ve Starém Městě pod Sněž-
níkem řízená kol. PAPOUŠKEM a krátký noční odpočinek všechny připravil na další 
putování. Ráno vyjíždíme do mlhy na Ramzovou, kde cena 125,- Kč za jednu osobu 
za výjezd na ŠERÁK nás od této atrakce, kde bychom pro mlhu nic neviděli, odrazuje. 
Zklamání nás čekalo i u jeskyně NA POMEZÍ. Zde se ze vchodu valila „řeka vody“ a tak 
jeskyně byla uzavřena. Náhradní řešení – prohlídka Lázní Jeseník mělo teprve úspěch. 
Hodinová zastávka a prohlídka města Jeseníku přinesla opět zklamání – vodní tvrz, 
největší atrakce ve městě, byla zavřená. S vyhlídkou na dobrý oběd jsme vyjeli do nej-
výš položené osady ve Slezsku – na Rejvíz. Ručně vyřezávané židle v penzionu Rejvíz 
nás přiměly k obdivu nad řemeslnou zručností výrobců i k pousmání. Tak nás ani příliš 
nemrzelo, že počasí nám brání v procházce k mechovému jezírku. Dobrý gulášek nám 
ještě více spravil náladu a tak s očekáváním věcí příštích jsme vyjeli v doprovodu vtipů 
a vyprávění z kazety ANDREA Z KOŠIC k Bruntálu. Tady chceme nahradit neuskutečně-
né naplánované akce prohlídkou zámku. Máme štěstí! Dojeli jsme včas a tak jsme sérii 
zastavení ukončili úspěšnou prohlídkou tohoto stavebního skvostu. Přes nepřízeň po-
časí vládla s výletem všeobecná spokojenost.

Nyní byl před námi 18. říjen 1996, kdy jsme se opět setkali na výročním poseze-
ní. Protože naši enklávu přijeli posílit kolegové a kolegyně „přespolní“ a to ŠOLC, 
KOUTECKÝ, KRÁLÍK, SENDULSKÝ, KUTÍN, ŠEDIVÝ s  manželkou, BUKÁČEK, STROSS, 
VAVRAČ, GALLÁT, KOŽÍŠEK, MLČÁK, KAMENÍK, Josef ADÁMEK, PETRŽELA, GONČÁR, 
DVOŘÁK, BUČKA, ČERNÁK. Sešlo se nás 65 a tak „základna Gusty ROSTA“ praskala ve 
švech. Po obligátním úvodním programu s vyhodnocením činnosti a volbou členů 
vlády následovalo to pravé, nač se všichni těšili. Kolo štěstí, velká tombola, kde nej-
lepší prodejkyní losů se ukázala kol. STARÁ, soutěž v házení šipek organizovaná kol. 
ŘEPKOU a společné hlaholení, všechny uspokojilo.

V tomto roce kultura, to bylo naše. Proto jsme ještě 6. listopadu navštívili představení 
„Lásky zlatnice Leonety“, 20. listopadu vystoupení „Moravěnky“, 2. prosince koncert 
„Fešáků“ a ještě 4. prosince divadelní představení olomoučáků „Faust a Markétka“.

Dne 6. prosince 1996 jsme s radostí konstatovali, že se „pohly ledy“. V denním tisku 
se totiž objevila výzva MO ČR, koncipovaná kol. ŠOLCEM, aby se přihlásili bývalí vý-
sadkáři, kteří sloužili v Zákupech, Stráži po Ralskem a Mimoni.

Mohli jsme na to upozornit všechny, kteří se ten den zúčastnili na „mikulášské zabi-
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jačce“. Pro více než 40 účastníků dělal Mikuláše Gusta ROST a čerta syn kol. JAHNO-
VÉ. Z obvyklé zábavy tentokrát vyčníval závěr o šipkování, ve kterém exceloval kol. 
POŽÁR. Malý zájem byl o výsadkové kalendáře, které poslali kolegové z Žiliny. Cena 
neodpovídala úrovni.

Dne 12.12. vyšlo ještě třinácté číslo „Zpravodaje“. Od čísla 8 začaly „Zpravodaje“ na-
bírat dech. Ten do nich hustil generální sekretář, kronikář, šéfredaktor, tiskař a kdoví 
co ještě – kol. VERNER. Třináctka měla opět úctyhodný počet – 6 stran. Celá vláda 
„poklepávala po rameni“ kol. VERNEROVI jako největší ocenění. Teprve v roce 1999 
nám došlo, že vydávání pouze dvou čísel, i když velmi obsáhlých za rok, má i ne-
gativní vliv. Zmenšoval se totiž časově kontakt s našimi členy a informace o dění 
docházely pozdě. To zvláště od doby, kdy byla zrušena možnost rozesílat naše ma-
teriály přes útvarový paušál.

roK padesátého výročí založení výsadKového vojsKa 1997
Zahájili jsme kulturou. Bránice všem účastníkům mnohokrát polechtal Josef Dvořák 
se svojí skupinou umělců při vystoupení 8. 1. 1997.

To v lednu nebylo ještě všechno. Již 14. 1. jsme se sešli na VIDEO SHOW III, abychom 
zhlédli sestříhaná videa pořízená v minulém roce kol. SOLAŘEM. To, že z Mořic přije-
la kol. PROCHÁZKOVÁ a hostila všechny přítomné trubičkami, osladilo náš život. 24. 
ledna ti nejtancechtivější „trsali“ pak na posádkovém plese výsadkářů.

Za zmínku stojí výjezdní zasedání vlády dne 4. 2. do Dobrochova. Tam nás pozval 
„šéf podniku“ kol. STARÝ. Po prohlídce moderního závodu výbor projednal jmenovi-
tý seznam výsadkových veteránů, kterým by měla být udělena medaile k 50. výročí 
založení výsadkového vojska. Do příští tomboly, jako již několikrát předtím, kol. STA-
RÝ věnoval 40 kusů hodnotných cen.

„Zkazky starých zbrojnošů“ měla na programu beseda 25. 2. 1997. Sešlo se nás 28 
a téměř všichni přispěli svou troškou do mlýna. Někteří jako např. kol. BĚHALÍK a 
ROST i několikrát. Všechno na diktafon natočil kol. ŠIMÍK. Smutno nebylo, protože 
kol. ROST přinesl k degustaci své vyhlášené klobásky a slivovičku. 

„Besedy s občankami“ se 5. 3. 1997 zúčastnilo 12 občanských pracovnic vojenské 
správy VÚ 8280. Blahopřání k  MDŽ a seznámení s  posláním KVV a sociálními vý-
hodami vojenských důchodců bylo obsahem setkání. Příjemným vylepšením byly 
opět dobrotky naservírované kol. PROCHÁZKOVOU.

Od podlahy nám 10. 4. vyhrávala Moravanka. Této akce se zúčastnila i naše nejstarší 
členka kol. Elfrída PROKEŠOVÁ (86 let).

Velmi jsme si slibovali od besedy s Vladimírem MADĚROU, konstruktérem našich 
prvních padáků. Přijel za námi až z Velehradu a poutavě vyprávěl o starostech a 
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legráckách, které zažil při putování Evropou, v cizinecké legii a posléze v Anglii ve 
válečných letech. Byl vynikající, a proto tím více mrzelo, že se nás sešlo jen 16. Když 
nelitovali  dlouhé cesty kol. KUBÍČEK a MLČÁK, mohou litovat všichni Prostějováci, 
kteří nepřišli na toto setkání.

Kultura nás přitahuje a tak 28. 5. 1997 jsme byli opět v divadle, abychom obdivovali 
olomoucké herce v operetě „Mamzelle Nitouche“.

V minulosti jsme již uvažovali o tom, že bychom měli vyjet na „juchání“ do Strážnice. 
Akci jsme zorganizovali až 28. 6. 1997. Z Prostějova nás vyjelo 40 a přidali se k nám 
ještě manželé BUKÁČKOVI, ŠEDIVÝCH a kol. KUBÍČEK. Veselo bylo na jednotlivých 
vystoupeních, ale zvláště potom na závěr u lahodného vínečka ve sklípku v Petrově.

Naše činnost není zahleděna jen do nás samotných. S hrůzou jsme sledovali povod-
ňovou pohromu na Moravě. Uvědomovali jsme si problémy postižených a tak 17. 
7. jsme odhlasovali a pak realizovali poskytnout na povodňovou půjčku 1000,- Kč. 
Toto rozhodnutí se setkalo s porozuměním všech našich členů.

Pozvání tlumočené na Hamrech kol. FIAČANEM k setkání při příležitosti 50 let vý-
sadkového vojska do Prešova bylo realizováno 22. srpna 1997. Z Prostějova nás vyjel 
plný autobus. Byli jsme doplněni kol. SOLMOŠIM z Prahy, kol. KURKOVOU ze Sušice, 
kol. HRBKEM ze Šumavy, kol. KLUSTEM z Brna a kol. POSPÍŠKEM ze Zlína. Navigáto-
rem výpravy byl kol. ŠIMÍK, který informoval účastníky o všech zajímavostech po 
celé trase přesunu. Upřímné přivítání organizátory tohoto „stretnutia“ bylo před-
zvěstí krásných příštích chvil. Mimo nás dorazili do Prešova ještě manželé JUŘÍČKO-
VI z Prahy, manželé SADÍLKOVI z Liberce, BUKÁČKOVI z Brna, VALENTOVI z Tábora, 
kol. VRLÍK z  Prahy, kol. KAMENÍK z  Kamenice a kol. GALLÁT z  Pardubic. Prohlídka 
večerního Prešova, ráno 23. 8.  po snídani u útvaru nástup na nádvoří kasáren „po 
útvarech“, přivítání kol. NOVISEDLÁKEM, krásné přijetí u primátora města Prešova, 
bohatý oběd, slavnostní zasedání v kině KOSMOS a večer u ohňů na bývalé střelnici 
BORKUT se zpěvem a dobrým vínkem ukončilo tento den. Ráno 24. 8. patřilo indi-
viduálním prohlídkám Prešova, ale i návštěvě hřbitova a poklonění se památce kol. 
FIAČANA a POSPÍŠILA. Že se odjezd opozdil o čekání na manžele VLASKOVY nijak 
moc nepokazilo náladu a tak s vřelými díky organizátorům všichni spokojeně odjíž-
děli. Podrobné zhodnocení zájezdu je ve „Zpravodaji č. 15“. Toto střetnutí v porov-
nání se setkáním v Hamrech je možné hodnotit stejně kladně, ba navíc byly některé 
hezké „maličkosti“. Tak rozdávání „paraplacek“ u prezentace bylo prvním příjemným 
překvapením, spojení akce se 750. výročím založení Prešova a návštěva u primátora, 
pamětní listy a květiny účastníkům, výtečná strava a velká účast 208 kolegů – to byl 
krásný zážitek. Díky hlavním organizátorům kol. FIAČANOVI, BIČANOVI, HOŘEJŠÍMU, 
NOVISEDLÁKOVI, SEJKOVI, PLATKOVI, ŠAGÁTOVI a všem dalším vyjádřil za všechny 
účastníky svým dopisem kol. OPLETAL: „Vážení kolegové! Všichni jste byli moc milí 
a já smekám pomyslný klobouk a vystřihuji pomyslnou poklonu Vám všem, kteří 
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jste se přičinili o zajištění nezapomenutelného setkání u Vás v Prešově. Proto ještě 
jednou vřelý dík za všechno co jste udělali“.

Život šel dál a ve dnech 26.–27. září v Chrudimi proběhly oslavy 50. výročí vzniku 
výsadkového vojska a v roce 1987 založení praporu nesoucího historický název „71. 
prapor čs. parašutistů“. Organizátoři v čele s kol. ČEJKOU zajistili bohatý program. To, 
že k veteránům a nastoupenému útvaru promluvil MO ČR JUDr. Výborný, byl jejich 
první úspěch. To, že se akce zúčastnil kol. MANSFELD, neustále obklopený bývalými 
spolubojovníky, byl druhý trumf. Provedené praktické ukázky, výstavky výzbroje a 
techniky a celá organizace zajištěná ve spolupráci s velením 43. výs. mech. praporu 
setkání završovala. Co si účastníci z Chrudimi odnášeli snad trochu vystihne jen jed-
na sloka z dlouhé básně kol. L. MRÁZKA.

Dlouhá a tvrdá cesta 

A dnes jsou i další posádky,
kde odvážné mládí vítá,

jsou to jednotky rudých baretů,
naší armády nová elita.

Vážený kolego, Ministerstvo obrany ČR a GŠ AČR Vás co nejsrdečněji zvou na slav-
nostní vzpomínkovou akci při příležitosti 50. výročí založení pěšího praporu 71. 
“Československých parašutistů“, která se koná 3. října 1997 v areálu Posádkového 
domu armády ve Vyškově.

Tuto pozvánku obdrželi nejstarší příslušníci výsadkových jednotek na akci, kterou 
jak již bylo zmíněno, inspiroval v roce 1996 náš výbor KVV. Protektorem se stal gen. 
Ing. Karel KUBA a akci zajistili členové přípravného štábu kol. ŠOLC, KOUTECKÝ, RUS-
NÁK, MLČÁK, ŘEPKA, KLUST, ČERNÁK a další – aktivně sloužící příslušníci AČR v čele 
s gen. Ing. Jiřím ŠEDIVÝM.

Všichni účastníci si odnesli pamětní medaili „MEČE ARMÁDY HROT“, kterou k tomuto 
výročí vydalo MO ČR. Někteří z vyznamenaných měli tu čest převzít medaili z rukou 
našeho dlouholetého velitele kol. MANSFELDA. Celá akce byla popsána ve „Zpra-
vodaji č. 15“. K této akci patří i vzpomínka na kol. Josefa STEKLÉHO, plného elánu a 
humoru, se kterým jsme si potřásali rukama, abychom již za 14 dní byli překvapeni 
zprávou o jeho definitivním odchodu.

11. října 1997 vyjíždí ráno autobus se 49 účastníky z našeho KVV na zájezd do Tře-
bechovic pod Orebem, aby zhlédli světově pověstný betlém, zámek Opočno a přes 
byrokratický postoj pokladní ve frontě zámku i tuto zajímavost.

23. října 1997 jsme tleskali v KaSC Prostějov panu Šimkovi a paní Bubílkové, prota-
gonistům pořadu „S politiky netančím“.
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Po pečlivé přípravě vypuklo 28. listopadu výroční posezení s pokračováním „miku-
lášskou zábavou“. Účast 120 osob a zástupců VÚ 8280 – to byl důstojný rámec akce. 
V oficiální části bylo předáno 9 medailí „MEČE ARMÁDY HROT“ těm, kteří nebyli ve 
Vyškově. Na návrh kol. MLČÁKA byl čestným prezidentem KVV doživotně jmenován 
kol. OPLETAL.

Při následné mikulášské zábavě byly rozdány dárky všem účastníkům a to ovoce 
věnované kol. ŘEPKOU a klobásy od kolegy ROSTA. Byla losována velká tombola, do 
které nejhezčími cenami, jichž bylo přes 120, přispěli kol. TABARELIOVÁ, JURKOVÁ, 
BANAŠÍK (živého králíka), TESAŘ, ADÁMEK, SPÁČIL, RIMANOVSKÝ, KREJČÍ, RYCHTA-
RECH, STARÝ a další.

Ještě 15. prosince našich 26 členů se kolektivně zúčastnilo vystoupení KOZLOVKY.

Do konce roku 1997 našemu klubu došlo více než 70 přání k vánočním svátkům a do 
dalšího roku. To jsme již měli v evidenci 281 členů z celé republiky a ze Slovenska 23 
členů. Z této záplavy jsme měli ohromnou radost, vždyť všechna byla myšlená velmi 
upřímně. Snad nejlépe to vystihne úryvek z dopisu kol. ŘEDINY:
	 •	 v	novém	roce	hodně	štěstí	
	 •	 protože	je	krásné,
	 •	 a	stálé	zdraví	
	 •	 protože	je	vzácné!

co přInese, co vezme roK 1998
Již 29. ledna 1998 kolegové ŠULČÍK, OLEJNÍK, CHLUP a HEMERKA na setkání VI-
DEOSHOW – IV byli vyznamenáni medailí MEČE ARMÁDY HROT. Tyto medaile 
byly poslány i nemocnému kol. HORÁLKOVI a MIKOVI. Promítání videozáznamů 
z Prešova, Vyškova a zájezdu za betlémem bylo vlastním účelem setkání a mělo 
kladnou odezvu.

Schůzování výboru v únoru, březnu a dubnu připravovalo další akce. První z nich 24. 
dubna 1998 přivítalo 25 členů klubu na letišti v prostoru objektu FALKON. Byly promít-
nuty další videozáznamy a na závěr u vatry opékány buřtíky, které zajistil kol. STARÝ.

Výbor KVV v dubnu rozhodl o zřízení „Zlatého odznaku KVV“. Tímto odznakem bu-
dou výborem vyznamenáváni kolegové – výsadkoví veteráni. 
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směrnIce pro udělování zlatého odznaKu Kvv
Rozhodnutím výboru KVV při VÚ 8280 Prostějov, ze dne 7. 4. 1998 se zřizuje ZLATÝ 
ODZNAK KVV.

Odznak je proveden v  základní formě stávajícího klubového odznaku, zřízeného 
v roce 1995. Zlatý odznak má ve stužce červené barvy nápis „VETERÁN“ a věnec li-
pových ratolestí obkličujících odznak provedený ve zlaté barvě.

Zlatý odznak je zásadně neprodejný, nepřenosný a jeho udělení není podmíněno 
nárokováním nebo členstvím v KVV.

Uděluje se na základě zpracovaného návrhu a jeho schválením nadpoloviční větši-
nou členů výboru, po prověření splnění stanovených podmínek pro udělení. Výji-
mečně může být ZO udělen „In memoriam“.

ZO se zásadně předává osobně (buď prezidentem klubu nebo jím pověřeným funk-
cionářem) a to při slavnostních příležitostech nebo aktech kulturního či společen-
ského významu. Jeho udělení se zapisuje do kroniky klubu a zveřejňuje se v klubo-
vém tisku. ZO může být odebrán, dopustí-li se osoba vyznamenaná ZO takového 
činu, který hanobí pověst příslušníků výsadkových jednotek. S odznakem se vydává 
evidenční list s potřebnými údaji a ověřením prezidentem klubu.

ZO může být vyznamenána osoba, která splňuje tyto podmínky:
1. Aktivně působila ve výsadkových jednotkách a prováděla seskoky padákem.
2. Zasloužila se o výstavbu výsadkových jednotek v oblasti výcvikové, technické
 a organizační.
3.  Chovala se příkladně a svým chováním dělala vždy čest výsadkovým jednotkám.
4.  Aktivně se zapojuje (zapojovala) do činnosti některé skupiny výsadkových
 veteránů.

Vedením evidence o udělených ZO a obhospodařováním ZO se pověřuje viceprezi-
dent KVV, který o udělování zpracovává do výroční zprávy o činnosti KVV samostat-
nou pasáž.
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Počátkem května 1998 jsme opět spěchali za kulturou na vystoupení MORAVĚN-
KY a potom 23. května vyrazili na poznávací zájezd „Zrazené pevnosti“. 36 kolegyň 
a kolegů a 9 dětí absolvovalo prohlídku náchodského zámku, bývalých pevností 
Dobrošov a Březinka a Adršpašských skal. Krásné počasí umocnilo příjemné poci-
ty z této akce. Spolupořadatelem a průvodcem byl kol. HONEJSEK. „Sportovci“ 31. 
května spěchali do Olomouce na fotbalové utkání TJ SIGMA – AC SPARTA pod vede-
ním kol. ONDREJČÁKA.

Uctít památku statečného boje výsadkářů proti fašistům jsme vyjeli 18. června 1998. 
V Praze u chrámu jsme položili kytice květů i za kolegy z Oblastního klubu výsad-
kových veteránů z Prešova. Po vzpomínkové akci si nás rozebrali kolegové z Prahy 
– KOUTECKÝ, ŠOLC, VEIS, REZLER, MELICHÁREK, KOCMÁNEK a další, aby nás provedli 
Hradem, okolím Hradčan a Prahou. V závěru jsme večer zhlédli produkci „Zpívající 
fontány“ na výstavišti.

„S politiky netančím“ bylo vystoupení paní Bubílkové a pana Šimka, na kterém jsme 
se všichni dost nasmáli dne 22. 6. 1998.

Jen 20 nás vyjelo na třídenní zájezd s názvem „Zrazené pevnosti II. To jsme jeli do 
Liberce, kde se o nás přepečlivě starali hostitelé kol. VOJTĚCH, manželé SADÍLKOVI, 
kol. CHROMEK, BEDNAŘÍK, LOŽDINA, NAJMAN a PETRÁK. „Lodivodi“ Anička a Láďa 
SADÍLKOVI nás odvezli na „Výcvikovou základnu služebních psů“, kde jsme se nesta-
čili divit, co všechno se tito přátelé člověka naučí. Prohlídka hradu Grabštejna a po-
hádkového, kouzelného světa skla v libereckém zámku byly dalšími body výpravy. 
Potom přátelské posezení s kolegy z liberecké odbočky, na které přijel i kol. MANS-
FELD, zakončilo tento den putování. Příští den ráno se pečlivě připravená „průvod-
kyně“ Anička SADÍLKOVÁ opět ujala „kormidla“ a odvezla nás na hrad ve Frýdlantu 
v Čechách. Okolo „Obřího sudu“ jsme odtud přes lázně LIBVERTA přejeli na SNĚDA-
VU k pevnůstkám. Studené a deštivé mraky s větrem omezily čas naší prohlídky a 
tak jsme brzo ujížděli do Hejnic, abychom si prohlédli poutní místo s hrobkou s mu-
miemi. Celou dobu byl JEŠTĚD, náš další cíl, zahalen v mracích. Protože ani po další 
noci z tohoto hávu nevykoukl, vypravili jsme se do liberecké botanické a zoologické 
zahrady. JEŠTĚD zůstal i nadále kdesi v mlhách a tak jsme odjížděli z Liberce s cílem 
podívat se na zámek SYCHROV. Ten se ale stal pro nás nedostupným pro uzávěrky a 
objížďky, které nikam nevedly. Vyrazili jsme tedy domů – na Moravu. S pohnutím a 
s díky vzpomínáme na péči libereckých kolegů.

Náš útěk za kulturou byl i 3. listopadu na vystoupení Bolka Polívky, což byla posled-
ní akce před dalším výročním posezením dne 27. 11. 1998. Společenské místnosti 
v hotelu AVION byly k dispozici jen pro nás. Sešlo se nás 104, včetně delegace KVV 
SR z Žiliny a klubu z Liberce. Mimo to přijelo 25 našich „přespolních“ členů ze všech 
míst, kde máme naše členy v ČR. „Výročka“ vedle tradičního programu skládání účtů 
měla první změnu v tom, že se poprvé udělovaly ZLATÉ ODZNAKY KVV. Obdrželi 
je kol. OPLETAL, BUČKA a FIAČAN – ten „In memoriam“ a nepřítomným kol. ČER-
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NOTOVI a MANSFELDOVI byly předány dodatečně. Také vítězové celoroční soutěže 
„ŠIPKA LIGY“ dostali odměny, mezi ženami kol. BOROVSKÁ, mezi muži kol. VÁŇA. 
Třetí změnou bylo usnesení o zavedení dvouletého volebního období pro členy na-
šeho vládního kabinetu. Prezidentem byl opět zvolen kol. ŘEPKA, po roční přestávce 
kol. PAPOUŠEK a nově kol. LEJSEK. Jako náhradník kol. HÁJEK. Pokračováním byla 
„Kateřinská zábava“ plná pohody a bohaté tomboly. U ní bylo kuriozitou, že kol. PO-
ŽÁR, který do tomboly věnoval zlatou sošku BUDHY, tuto sošku při losování vyhrál 
zpátky. Zábava se líbila i naší nejstarší člence kol. PROKEŠOVÉ. Je třeba doplnit, že 
náš patron, velitel VÚ 8280 pplk. PAVEL, pro všechny naše hosty v sobotu dopoledne 
zorganizoval prohlídku ubytovacího prostoru a zařízení útvaru. 

Protože v prosinci již nebyla žádná celoklubová akce, vláda s radostí vzala na vědo-
mí založení Klubu výsadkových veteránů při VÚ 1837 Chrudim, o kterém informoval 
kol. BANAŠÍK.

devátý roK exIstence Kvv
Besedy s ukázkami kompletního, problematického padáku VTM-100 dne 26.ledna 
1999 se zúčastnilo 32 kolegů. Zájem o to, jak padák vypadá i v čem jsou zádrhele 
byl evidentní. To se pokusil kompletně vysvětlit kol. ZAPLETAL. Padák v celé kom-
pletaci nám předvedl pplk. FAFÍLEK. Účastníci zhlédli i videozáznamy z vojskových 
zkoušek. V diskuzi argumenty pro i proti padáku vznesli zvláště kol. KUBŮ, PAVLATA 
a FAFÍLEK. Tuto pasáž je možné doplnit zprávou ČTK ze 14. 6. 1999, kde se říká, že 
odborná komise MO doporučila, aby armáda používala, s jistými omezeními, padá-
ky VTP-100. Bylo konstatováno, že výrobce a dodavatel padáků splnil technické po-
žadavky, které armáda před lety stanovila. Naše otázka zní: „Je to konec problému 
okolo tohoto padáku?“

Dne 29. ledna 1999 na výroční členské schůzi liberecké pobočky naše delegace – 
kol. OPLETAL a STARÝ s manželkou předali Zlatý odznak KVV kol. MANSFELDOVI, což 
32 účastníků setkání dlouho aplaudovalo.

VIDEOSHOW VI. se konalo v Suzi-baru dne 16. 2. 1999 za velké účasti místních členů 
i 6 kolegů vedených kol. Přemkem SVOZILEM ze Zlína. 

Po účasti na vystoupení SPIRITUÁL KVINTETU dne 8. 3. 1999 následovalo setkání 
s autorem knihy „Červené barety“ kol. ŠOLCEM dne 9. 3. 1999. Toho i s doprovodem 
pozval velitel VÚ 8280 dopoledne na prohlídku kasáren a odpoledne na besedu o 
knize s příslušníky útvaru. Na naši besedu přišlo 34 místních kolegů a 14 „přespol-
ních“. Byla tu velká výprava ze Zlína v čele s kol. POSPÍŠKEM, kol. LUKÁŠEK, KAMENÍK, 
MLČÁK, BENEŠ, DOSTÁL, VLČEK a manželé BUREŠOVI. S akcí byli spokojeni všichni 
účastníci i protagonista večera kol. ŠOLC.
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Březen 18. se nám zapsal tím, že byla založena další skupina KVV v Jeseníku čítající 
15 členů. Byl tam zvolen výbor v čele s kol. ŠAŠVATOU a členy kol. ŽURKOU a kol. 
BOBULOVOU.

Setkání slovenských a českých veteránů ve dnech 28. a 29. 1999 v Žilině se zúčastni-
la početná skupina našich kolegů. Jako již tradičně přátelská atmosféra, bezchybná 
organizace při společném vzpomínání i sledování soutěže hlídek a příkladné mate-
riální zabezpečení plně uspokojilo všechny účastníky.

Úzká spolupráce s  patronátním útvarem, která byla obnovena příchodem pplk. 
PAVLA na velitelskou funkci, se odráží v pravidelných pozváních našich zástupců na 
akce útvaru. Nejen účast na přísahách nováčků, ale i na slavnostních nástupech při 
příležitostech celoarmádního významu jako např. 2. 4. 1999 při začleňování speciál-
ní roty do sil NATO, nebo 26.4. při začlenění průzkumné roty do mírových sil KFOR. 
Zde nás zpravidla reprezentují kol. ŘEPKA a VERNER.

Zdánlivé nicnedělání v  červnu, červenci a srpnu vyplňovaly výborové schůze za-
měřené k přípravě, organizaci a náboru na třídenní zájezd, který vypukl 27. srpna 
1999. Hlavním garantem přípravy ve výboru byl kol. VERNER. Získal ke spoluprá-
ci kol. HRBKA, OPLUŠTILA a VALENTU. Z Prostějova vyjelo 36 účastníků, kteří byli 
v průběhu cesty doplněni 10 účastníky z jiných míst. Zastávek byla celá řada. První 
v Sezimově Ústí ve vile a u hrobu Dr. Ed. Beneše, další v Českých Budějovicích na vý-
stavě „Země živitelka“. Zotavovna PSTRUH byla cílem pro ubytování a organizování 
večera s písní při harmonice. Ráno výlet k Plešnému jezeru, exkurze v elektrárně Lip-
no, projížďka na parníku po Lipně, candrbál na PSTRUHU. Třetí den prohlídka zámku 
Český Krumlov a kláštera Zlatá Koruna, prohlídka města a zámku a společná veče-
ře „U rybářů“ v Táboře. Tato organizačně velmi náročná akce byla všemi účastníky 
kladně hodnocena. To všechno díky péči, kterou akci věnovali zvláště kol. VERNER 
a HRBEK. Díra, kterou akce udělala do pokladny klubu, byla dána náročností akce.

Na přebor velitele posádky ve střelbě ze samopalu a pistole dne 19. 10. 1999 byla 
vyslána na poslední chvíli grupa pod vedením kol. OPLETALA ve složení kol. ZAPLE-
TAL, PETRUŠKA a SPÁČIL. Vedli si velmi zdatně. Vždyť mezi 15 družstvy se umístili na 
3. místě ve střelbě z pistole a samopalu a získali jeden z pohárů velitele posádky. Je 
škoda, že se o akci nevědělo alespoň se 14 denním předstihem, náš klub mohl na 
soutěž vyslat alespoň 2-3 družstva. Snad příště.

Tradiční akce, výroční sezení, se tentokrát konalo 27. 11. 1999 v restauraci HANÁ. 
Ze 105 účastníků bylo 42 mimoprostějovských. Přijely kolektivní výpravy ze Zlína a 
Hradce Králové, jednotlivci ze Žiliny, Liberce, Prahy, Chrudimi, Havlíčkova Brodu, Pís-
ku a celé řady dalších míst. Toto výroční jednání se opět neslo ve znamení špatného 
ozvučení místnosti, ale i tím, že byl udělen Zlatý odznak KVV kol. KOUTECKÉMU za 
jeho dlouhodobou organizátorskou činnost v pražském klubu výsadkářů. Bohatá 
tombola dotovaná stovkou cen od našich členů, kde zvláště lákaly lahve slivovice 
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od členů zlínské odbočky, ale i další hodnotné ceny, byla vyvrcholením programu. 
To, že jsme se opět mohli pozdravit a popovídat si s milými kolegy bylo největším 
přínosem celé akce. 

jubIlejní desátý roK čInnostI Kvv
Výbor již v  prosinci1999 rozhodl o složení přípravného výboru pro SETKÁNÍ při 
příležitosti výročí 40 let příchodu výsadkářů do Prostějova. Předsedou se auto-
maticky stal prezident KVV kol. ŘEPKA. Na jednání výboru 11. 1. 2000 byly vydá-
ny úkoly členům přípravného výboru. Kolega ŘEPKA převzal řízení organizačního 
odboru, kde vedoucím organizační sekce byl určen kol. VERNER a vedoucím pro-
pagační sekce kol. VÁŇA. Organizační sekce byla rozdělena na skupiny. Finanč-
ní skupinu bude řídit kol. JUGAS, programovou kol. HRACHOVEC, spojovací kol. 
MORAVEC, pořadatelskou kol. LEJSEK, zdravotní kol. ŠIMÍKOVÁ, hostitelskou kol. 
LORENCOVÁ, prezentační opět kol. JUGAS. V organizační sekci v jednotlivých sku-
pinách se budou podílet na úkolech i kol. TYŠLIC, HURDÁLEK, JAHNOVÁ, KOŘÍN-
KOVÁ, SERMEK, KROPÁČEK, HELIA, RYCHTÁRECH, STEINER, ŠIMÍK, HERČÍK, LUŽNÁ, 
MASAROVIČ. V propagační sekci se budou ve skupinách na plnění úkolů podílet 
kol. PAPOUŠEK, HÁJEK, ŠLAMBOR, ONDREJČÁK, STARÝ. Materiální odbor byl dán 
na bedra kol. OPLETALOVI. Stravovací sekci bude řídit kol. SPÁČIL za podstatného 
přispění VÚ 8280 (pplk. GRULICHA). Ubytovací sekci, tak jako před pěti lety dostal 
na starost kol. BOROVSKÝ, který za pomocníky má k dispozici kol. BIZDRU, KŘIVÁN-
KA, ČTVERÁKA, MĚSÍCE, SKRBKA, PETRUŠKU, PEKÁRKA, RIMANOVSKÉHO, TRŽILA, 
ŠTĚPÁNA, ZAPLETALA, VLASKA a JEREMIÁŠE. Důležitou dopravní sekci bude řídit 
kol. Bartko se spolupracovníky kol. VEJVAREM, EHLEM a FAJMONEM.

Podaří se všem sekcím splnit beze zbytku úkoly ke spokojenosti všech účastníků? To 
ukáže vlastní setkání.

V lednu 2000 byla organizována beseda nad fotografiemi. Na mnohých fotografi-
ích z „pravěku“ existence výsadkových jednotek bylo plno dohadování a „protáčení 
mozkových závitů“ účastníků, aby se upřesnilo o koho vlastně jde. Jednalo se o vý-
běr fotografií pro výstavku na SETKÁNÍ 2000.

V únoru si přišla řada kolegů obnovit vzpomínky. Promítaly se totiž videozáznamy, 
které byly pořizovány v letech 1995-1996. Jejich výběr provedl kol. STARÝ a bylo se 
na co dívat. Uvědomili jsme si, že někteří z nás stále nestárnou !?!

Protože příprava tohoto spisku do tisku si vyžádá svůj čas, další akce v tomto roce 
uvedeme jen jak je máme v plánu činnosti. Náš plán nikdy nebyl dogma a tak je 
zcela možné, že uděláme něco navíc nebo jinak. V  každém případě prioritní akci 
„Setkání 2000“ snad budete osobně přítomni a odnesete si opět pohlazení u srdce.

Ještě poznámka – jak jste se dočetli, převážná část naší činnosti je zdokumentována 
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na videozáznamech. V případě Vaší potřeby a přání Vám můžeme udělat požadova-
nou část kopií a za malý peníz poslat.

co budeme dělat v dalších měsících roKu 2000
V březnu, pro naše ženy, které snad nepohrdnou tím, že jim chceme popřát k MDŽ, 
budeme organizovat „čaj o páté“. V  dubnu plánujeme „večer družby“. To bychom 
chtěli pobesedovat s velitelem naší jednotky v KOSOVU s panem pplk. KLINOVSKÝM 
a potom využít moderního střeleckého trenažéru k malé soutěži ve střelbě s elek-
tronikou ze samopalu a pistole. V květnu pod titulem „na hrdiny nezapomínáme“ 
zorganizujeme vycházku na Malé Hradisko, kde bychom chtěli uklidit a upravit par-
tyzánský bunkr. V červnu snad vyjde zájezd do Prahy s účastí na pietním aktu 18.6. 
v Resslově ulici. V červenci budeme brigádničit na VVZ HAMRY, abychom připravili 
prostor na setkání 2000. V srpnu nás čeká vycházka do parku v Čechách pod Kosí-
řem, s účastí na představení „Život na panském sídle“. V září intenzivní příprava a 
provedení „SETKÁNÍ 2000“. V říjnu budeme za sebou uklízet a až do prosince chce-
me využít nabídek kulturních akcí. Výroční sezení asi necháme až na leden 2001.

za deset let jsme se muselI rozloučIt 
Plány, předsevzetí a najednou nic. Jaký jsi byl člověče, vzpomínáme.
1990 kol. VLK
1991 kol. PECINA, kol. A. ROSTOVÁ
1992 kol. HERAL, kol. LORENC
1993 kol. NYÁRY, kol. TOMAN, kol. HANÁK, kol. HOLOUBEK, kol. KRIČFALUŠI, 
  kol. JEŘÁBEK, kol. MICHŇÁK, kol. ČEJPA, kol. DOŘIČÁK, kol. KLOUČEK
1996 kol. KURKA, kol. HURT, kol. VESELÝ, kol. KOUTECKÁ, kol. KOLÍNSKÁ,
   kol. PLZÁK, kol. PALUŠKA, kol. VYSKOČIL, kol. KORDAČ, kol. SVOBODA, 
  kol. JIRAS, kol. KLEMENT, kol. Josef ADÁMEK, kol. KUČERA, kol. HUF, 
  kol. BLAŽO, kol. FIAČAN, kol. KOLÍNSKÝ,  kol. HANTÁK, kol. STEKLÝ,
  kol. HOŠŤÁLEK
1998 kol. KOSPRT, kol. NEVÍM, kol. ŘEDINA, kol. ŠVÁB, kol. VONDRA, kol. REPASKÝ, 
  kol. HORÁK, kol. SENDULSKÝ, kol. MUŽATKO
1999 kol. NOVISEDLÁK, kol. DEMENTJEV, kol. BRABEC, kol. HLOUŠEK,
   kol. BĚHALÍK, kol. SABADOŠ
2000 kol. RAK, kol. ADÁMEK, kol. Josef MRÁZEK, kol. HORÁLKOVÁ, kol. BOROVSKÁ

Kdo byl milován, nebude zapomenut...
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KolIK nás vlastně je?
Stále se k nám hlásí další veteráni a tak současné počty našich členů svědčí o tom, že 
touha bývalých výsadkářů zařadit se do našich kolektivů stále přitahuje.

Jaké jsou současné počty. V porovnání s počty k 1. 12. 1996 jsou zajímavé. Tehdy 
měl KVV v evidenci 273 členů, z toho 31 žen. V Prostějově bylo evidováno 67 členů 
a 22 členek, v České republice 154 mužů a 7 žen, ve Slovenské republice 21 členů a 
2 členky.

V  evidenci k  31. 12. 1999 bylo v  našem klubu celkem 349 evidovaných členů a 
k tomu ve skupinách, u nás neevidovaných, 133 členů. K naší aktivitě se tedy hlásí 
482 osob. Počty členů po jednotlivých skupinách: (v závorce jsou uvedeni členové 
skupin u nás neevidováni).

PRAHA – 53, BRNO – 16, HRADEC KRÁLOVÉ – 14 (+5), LIBEREC – 26 (+10), PÍSEK – 9, 
PARDUBICE – 5, CHRUDIM – 4 (+38), HOLEŠOV – 7, ZLÍN – 4 (+31), TÁBOR – 6, SLA-
TIŇANY – 3, JESENÍK – 2 (+24), PLZEŇ – 1 (+25), PROSTĚJOV – 96, SLOVENSKO – 22, 
roztroušeno v 67 městech 81.



II. část

15 let  Klubu výsadKových 
veteránů prostějov

2000–2015
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Vážení přátelé, kolegové, výsadkáři, 

dostává se Vám do rukou bulletin, který byl zpracován, aby Vám nastínil a trochu zhod-

notil posledních 15 let činnosti Klubu výsadkových veteránů Prostějov. Navazuje na prv-

ní bulletin „10 let KVV AČR a SR“ vydaný v roce 2000 v Prostějově, který skutečně podrob-

ně mapuje činnost našeho KVV v období let 1990-2000. 

Již čtvrt století působí ve společnosti organizace, která sdružuje bývalé vojenské výsad-

káře a případně jejich rodinné příslušníky. Tato nezisková organizace si za těch 25 let 

vybudovala nejen své místo ve společnosti, ale i své jméno. V současné době sdružuje 

více jak 200 členů. Vyvíjí aktivity pro svoje členy jak na poli sportovním a kulturním, tak 

i společenském, pietním a prezentačním. Pravidelně organizované střelecké, sportovní, 

společenské akce se již staly tradicí a jsou velice oblíbené mezi členy. 

Bulletin by Vás měl provést 15 a v některých případech 25 lety naší činnosti. Za tu dobu 

se podařila spousta věcí, vybudovala a upevnila se spousta přátelství a společnost nás 

začala vážně vnímat a brát. Dnes máme ve společnosti své postavení a troufám si říct, 

že i určitou úlohu. Naším cílem je rozvíjet a budovat tradice výsadkových jednotek, spo-

lupracovat s ostatními sdruženími a spolky a vytvářet tak prostor pro příjemná, přátel-

ská setkání s výměnou zkušeností. 

Za dobu činnosti klubu odešla do výsadkového nebe spousta významných osobností 

našeho vojenského výsadkového života. Nikdy na ně nezapomeneme a navždy zůsta-

nou v našich srdcích i vzpomínkách. 

Členská základna klubu výsadkových veteránů Prostějov, stejně jako ve většině klubů 

bohužel stárne. Zdraví a sil ubývá, ale chuti a elánu do práce a činnosti ne. Je potře-

ba oslovit širokou veřejnost a zaujmout svými aktivitami nové členy, lidi, kteří ukončili 

aktivní službu u výsadkových jednotek, lidi, kteří najdou smysl ve sdružování v naší or-

ganizaci, které naplní setkávání s ostatními. Vždyť od roku 1960, kdy přišly výsadkové 

jednotky z Prešova na Moravu, prošlo mateřským útvarem VÚ 8280 tisíce vojáků – vý-

sadkářů. A my víme, že v každém z nich tluče to výsadkové srdíčko. U někoho více, u 

někoho méně. Možná o nás ani neví. Zde platí ovšem staré pravidlo – „Jednou výsadkář, 

navždy výsadkář“. 

předseda KVV Prostějov 

pplk. v.v. Ing. Jindřich Čtverák
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1. z hIstorIe setKání 
My, výsadkoví veteráni, se scházíme v České republice každých 5 let na velkém se-
tkání výsadkových veteránů. Letošní setkání bude již páté. K tomu bychom mohli 
přiřadit i dvě setkání v letech 2007 a 2012 na Slovensku v Žilině. Na základě zájmu 
ze strany příslušníků a členů klubů výsadkových veteránů České a Slovenské repub-
liky je frekvence setkání tedy častější. Z atmosféry všech setkání, vzájemného part-
nerství a spolupráce můžeme naprosto přesvědčivě říci, že pro výsadkáře rozdělení 
Československa 1. 1. 1993 neexistuje. Je to jen otázka právní a geopolitická. Můžeme 
konstatovat, že toto přátelství mezi našimi národy stále přetrvává a je velmi pevné. 
Ba co víc, služba v ČSLA v mnoha případech propojila naše rodiny, kulturu i tradice. 
Máme být právem na co hrdi. Poohlédněme se trochu do historie těchto setkání, na 
některé střípky či příběhy, které vyprávěli samotní aktéři a účastníci těchto setkání.

PAMATUJETE SE NA PRVNÍ SETKÁNÍ V ROCE 1995 (21. – 23. ZÁřÍ)? 

Pak jistě vzpomenete na to, že: 

Prvním účastníkem S-95 – a tedy prvním účastníkem všech dosavadních SETKÁNÍ 
byl kolega Jarda Večeřa z Prahy (sloužil v Zákupech v letech 1949-50), který se do-
stavil na Posádkovou správu Prostějov o den dříve, již 20. 9. 

Absolutně posledním účastníkem S-95 byl kol. Jarda Janků z Písku? Ten – díky ne-
přízni osudu a ČSD dorazil do Žárovic 23. 9. v okamžiku, kdy jsme skončili slavnostní 
zasedání a rozjížděli se domů.

Přihlášku z nejvzdálenějšího místa – ze Švýcarska – poslal Štefan Janáček, který však 
nakonec z rodinných důvodů nemohl přijet, ale za několik dnů navštívil kamarády 
na Slovensku.

Nejstarším účastníkem byl kolega Josef Černota, který litoval, že se toho - dosud ojedi-
nělého shromáždění výsadkářů - nedožili všichni ti, co zakládali výsadkové jednotky. 

Organizátoři předpokládali účast asi 200 osob, nakonec však bylo účastníků přes 300. 

Improvizovaná občerstvovna Gusty Rosta v jednom srubu praskala ve švech a do-
konce se jednu chvíli potýkala s nedostatkem potravin a nápojů – což bylo prompt-
ně během noci napraveno.

Nejvážnější újmu utrpěl již zmiňovaný Jarda Večeřa, kterému nějaký nezodpovědný 
opilec rozšlápl zuby (klapáky), když šel Jarda v sobotu v noci spát do srubu. Odmě-
nou mu byl obrovský potlesk při jeho proslovu na nedělním zasedání v Žárovicích 
a to nejen pro obsah, ale zejména pro velmi zvláštní a zajímavý zvuk jeho projevu. 

Na setkání se sjelo 6 výsadkových generálů – kolegové Česťa Hrbek, Jan Kozojed, 
Karel Kuba, Pavel Krajčovič, Pavel Gavlas a Josef Mrázek.
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Večerku – skladbu Il silenzio – přijel zatroubit na křídlovku pan Krejčí na mopedu z 
Prostějova.

Zákusky na slavnostní zasedání napekla děvčata z tehdejší Dámské sekce – kole-
gyně Lorencová, Řepková, Kosprtová, Čábelová, Horálková, Vernerová, Papoušková, 
Opletalová, Zapletalová a Lišková. 

Před Setkáním probíhala v Prostějově akce „Hostitel“, jejímž účelem bylo shromáždit 
více finančních prostředků. Kolegové, kteří finančně přispěli, jsou zapsáni v klubové 
Kronice stejně jako výše jmenované kolegyně, které se podílely na významném vy-
lepšení hodovní tabule v Žárovicích.

Almanach Vzpomínky, sestavený kolegy Mlčákem, Opletalem a Vernerem ze vzpo-
mínek spolubojovníků, byl vydán nákladem 300 výtisků, po kterých se jen zaprášilo. 

setKání 2000 (24. – 26. srpna) 
Podnětem pro uskutečnění Setkání 2000 bylo to, že na rok 2000 připadá 40. výročí 
příchodu výsadkářů do Prostějova a 10. výročí založení našeho klubu. Při té příle-
žitosti jsme chtěli umožnit co největšímu počtu výsadkových veteránů společně 
zavzpomínat, vzájemně přiblížit činnost  jednotlivých skupin v obou republikách, 
dát o sobě vědět širší veřejnosti, prohloubit vztahy mezi výsadkovými veterány, zo-
becnit zkušenosti z práce jednotlivých sekcí a společně vzpomenout těch, co již na-
vždy opustili naše řady. Seznámit se současným Prostějovem a nakonec i bilancovat 
desetileté období existence klubu. 

CO řEKLI úČASTNÍCI PřED ZAhÁJENÍM SETKÁNÍ 2000 

Kol. HRBEK: „Zavzpomínám s kamarády, co jsme spolu prožili u VJ.“ 

Kol. JUŘÍČEK: „Těším se na kamarády, pět let je dlouhá doba co jsme se neviděli.“ 

Kol. GALLÁT: „Od roku 1948 jsem byl aktivním výsadkářem, nyní v říjnu mi bude 75 
let a účastním se všech setkání. To mě drží při životě.“ 

Kol. POSPÍŠEK: „Těším se na kamarády, se kterými jsem prožil život u VJ.“ 

Kol. CHYMČÁK: „Chci poznat to, co je v armádě nového, zvláště u VJ.“ 

Kol. KOUTECKÝ: „Chci pohovořit s kamarády a poznat co je nového u VJ.“ 

Kol. VOJTĚCH: „Začínal jsem u VJ, znal jsem mnoho zakladatelů včetně generála Pa-
lečka a řadu dalších. Těším se na kamarády.“ 

Kol. MUDRÝ:  „Svojí účastí chceme potvrdit přátelství mezi Čechy a Slováky, bývalými 
výsadkáři.“ 
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V PRůběhU A PO SETKÁNÍ 2000 řEKLI: 

Kol. HRBEK: „Setkání mě nezklamalo, organizátorům patří dík.“ 

Kol. JUŘÍČEK: „Setkání splnilo své cíle a poslání na 100 %, těším se na Setkání opět 
za pět let.“ 

Kol. GALLÁT: „Jsem s průběhem Setkání plně spokojen, mělo to vše, co výsadkáři 
dovedou připravit a provést.“ 

Plk. TROJAN: „Setkání výsadkových veteránů bylo něco ojedinělého, bylo to setká-
ní lidí, kteří položili základy výsadkových jednotek a organizační výbor splnil úkoly 
beze zbytku.“ 

Kol. ČESALOVÁ: „Jsem velice poctěna, že jsem se mohla Setkání VV zúčastnit. Žiji již 
21 let bez svého muže, bývalého velitele 72. Vpr v Košicích, ale s vámi jsem se cítila 
velice dobře. Škoda, že se toho můj manžel nedočkal. Děkuji za vše.“ 

Kol. LORENCOVÁ: „Ženy splnily své úkoly velice dobře, napekly více než se čekalo. 
2873 zákusků bylo na stolech při slavnostním shromáždění, z toho jedna třetina ze 
sponzorských darů. Poděkování patří všem ženám, které na toto Setkání přispěly.“ 

Kol. HUBÁČKOVÁ: „Jsem velice spokojená nejen já, ale všechny ženy ze Zlína. Setkání 
bylo bezvadné.“ 

STřÍPKy Z DISKUZE NA ZÁVěREČNéM SLAVNOSTNÍM ShROMÁžDěNÍ 

V sále, kde jsme den před tímto shromážděním tleskali vystoupení Moravěnky, bylo 
připraveno 300 míst. Stoly byly obtěžkány výzdobou, ale i sladkým pohoštěním ve 
formě talířků s cukrovím, které připravila organizátorka Máša LORENCOVÁ s našimi 
ženami. Někteří kolegové předčasně odjeli a tak asi 50 židlí bylo neobsazených. 

Prezident klubu kol. ŘEPKA přivítal přítomné. V prvé řadě členy delegace Klubu vý-
sadkářů ze Slovenska, starostu města pana Ing. Jana TESAŘE, dále velitele 6. Spe-
ciální brigády plk. Ing. Josefa TROJANA, zástupce velitele 11. brigády vojenského 
zpravodajství pplk. Ing. KOLÁŘE, předsedu klubů vojenských výsadkářů Slovenska 
kol. MÚDREHO, bývalé velitele VÚ 8280 kol. JUŘÍČKA, HRBKA, STAVNÉHO, STARÉHO, 
HUDSKÉHO a jmenovitě bývalé vzorné výsadkáře. 

Při zpívané hymně „Duní stroje vzduchem“ byla jako překvapení odhalena stará zá-
stava 22. Banskobystrické výsadkové brigády SNP. 

Kolega ŘEPKA – připomněl založení KVV před 10 lety i to, že hranice mezi Českou a 
Slovenskou republikou nás nerozdělily. Poděkoval všem, kteří se přičinili o znovuob-
jevení představené zástavy. 

plk. TROJAN: „Chtěli jsme vám ukázat jak žijí a pracují dnešní výsadkáři.“ 
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Pplk.. KOLÁŘ „11. Brigáda úzce spolupracuje s 6. speciální brigádou. 

Ing. TESAŘ „Obdivuji se tomu, že se staří výsadkáři dokážete scházet. Ve své práci 
vytrvejte.“ 

Kol. MÚDRY předal pozdravy od kol. ČERŇÁKA a žilinského útvaru. Seznámil nás s 
tím, že v Žilině organizují i seskoky výsadkových veteránů. 

Kol. JUŘÍČEK „Hrdost na výsadkové vojsko se rodila z těžké a odpovědné práce a to 
nás nyní spojuje.“ Potleskem byla přijata jeho obdivná slova nad provedenými ukáz-
kami příslušníky 6. speciální brigády. 

Kol. STAVNÝ zauvažoval, zda v republice existuje klub na bázi příslušnosti k druhu 
vojska, mimo nás a letců. 

Kol. HUDSKÝ „Ti, kteří vytvořili tradice našich výsadkových jednotek mají zásluhu na 
tom, že výsadkáři i nyní vzorně plní všechny zadané úkoly.“

Kol. GLAUBIC ročník 1921, jeden ze zakladatelů 2. paradesantní brigády v Jefremově, 
popřál hodně úspěchů všem a vyslovil přání zúčastnit se každého dalšího setkání. 

Kol. VERNER přečetl pozdravný dopis od kol. Mansfelda, v němž bylo zdůrazněno, že 
výsledkem vysokých morálních kvalit našich příslušníků vždy byla vzorná reprezen-
tace výsadkových jednotek v bojové přípravě i na sportovním poli. 

Kol. JANÁČEK vzpomněl, že v letech 1958-60 kdy sloužil, byla celá výsadková škola 
vzorná i zásluhou výborných velitelských kádrů. 

Kol. KOUTECKÝ v klubu mají řadu členů, kteří stáli u zakládání výsadkových jedno-
tek, spisovatele i básníky. Přečetl báseň Vladimíra MRÁZKA – Dlouhá a tvrdá cesta, 
kterou uveřejňujeme. 

Kol. VOJTĚCH za 5 let existence KVV v Liberci ze čtyř zakládajících členů se rozrostli 
na současných 46. Jejich 5 členů letos, po 35 letech, provedlo seskoky padákem. 

Kol. VANDERKA vzdal hold zástavě 22. Výsadkové brigády a vzpomněl překvapující-
ho vystoupení jednotek brigády, když na vševojskovém taktickém cvičení Varšavské 
smlouvy výsadkáři provedli dravou zteč pod rozvinutou zástavou 22. výsadkové bri-
gády, nesenou důstojníkem STÁRKEM. 

Kol. HOŘEJŠÍ z Prešova se stěhují poslední výsadkáři – průzkumníci do Bardějova. 

Kol. ČEJKA s největší pravděpodobností v roce 2002 bude v Chrudimi organizováno 
setkání výsadkových veteránů. 

Kol. GALLÁT „Obětovali jsme celé naše mládí výsadkové službě ve prospěch naší 
vlasti, na úkor péče o rodinu.“ 

Kol. SVOZIL „Předsedou jsem já, krkem, který hýbe celou naší 46člennou skupinou ve 
Zlíně je kol. POSPÍŠEK. Naše pravidelná setkání vždycky přizdobíme koštem slivovice.“ 
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Kol. CHYMČÁK vzpomněl toho, že sportovní parašutismus dosahoval světových 
výsledků. Jako příklad uvedl jejich člena kol. KAPLANA, mistra sportu a světového 
rekordmana ve skupinovém seskoku. 

Kol. JANKŮ upozornil, že v roce 1997 jsme zapomněli na 40. výročí založení legen-
dární Klinderovy roty, která byla historickým základem jednotek speciálního určení. 

Kol. BUKÁČEK připomněl minulá naše setkání a zdůraznil, že v naší činnosti se jako 
červená nit táhne přátelství s našimi kolegy ze Slovenské republiky. 

Kol. BUČKA minutu se ohrazoval nad tím, že má povoleno hovořit jen 5 minut. Po-
tom mimo jiné vzpomněl jedné akce sportovců výsadkářů, kteří běželi 265 km do 
Prahy se zdravicí k prezidentovi republiky. 

Kol. ŠIPOŠ ředitel krizového managmentu SR dal věcný dar, ozdobnou dýku, naše-
mu klubu a naopak byl obdarován publikací „Prostějov“. 

Kol. ŠVANDRLÍK seznámil s tím, že je jich v Táboře pouze 5, ale že o sobě vědí a že se 
účastní akcí v klubu vojáků v záloze, kterých je asi 400. 

Kol. STUDNIČKA vzpomněl na velitele 7. výsadkového průzkumného pluku pplk. 
ŠTĚTINU.  

Kol. TESAŘ za velmi agilní 37členný klub v Plzni přednesl zdravici. 

Kol. BANAŠÍK tlumočil pozdravy od kol. JEDLIČKOVÉ, MACHKOVÉ a všech členů 
chrudimského klubu. 

Byly přečteny pozdravné a zároveň omluvné dopisy od kol. ČERNOTY a SKÁCELA. 

Bylo přečteno a schváleno odeslání pozdravných dopisů kol. ČERNOTOVI a MANS-
FELDOVI. 

Toto shromáždění a tím celé Setkání bylo ukončeno krátkým závěrem kol. ŘEPKY a 
společně zazpívanou hymnou výsadkářů. 

NěKTERé STATISTICKé úDAJE ZE SETKÁNÍ 2000 

Předběžně bylo přihlášeno 274 osob, prezentováno do 25.8.11.00 hod. 263 osob. 
Bez prezentace na dobu 1-2 dny se zúčastnilo 49 osob. Do stanoveného termínu 
přihlášek nesložilo vklad 91 kolegů. Přihlášených na stravu, kterou předem neza-
platili a potom se na Setkání nedostavili, bylo 18 (to jsme museli uhradit z našeho 
fondu), ale i 28 kolegů vklad zaplatilo a nedostavilo se. Ve dnech 24. a 25. 8. 2000 
bylo pořadateli ubytováno 206 účastníků. Z toho větší část ve srubovém táboře Ha-
mry. Tam se však k naší škodě ztratily 4 soupravy univerzálních přikrývek (spacáků). 
Na Hamrech se 25.8. rožnila dvě prasátka, ze kterých bylo účastníkům servírováno 
596 chutných porcí. V přilehlém stanu bylo naplněno 560 kelímků červeného nebo 
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bílého vína k zapití. Proto také tržba v občerstvovnách kol. SPÁČILA byla menší a 
zůstalo snad 200 porcí párků připravených k prodeji. V tombole bylo 89 cen, z toho 
účastníky bylo věnováno 48, převážně těch nejhodnotnějších. Při vyhlašování taže-
ných čísel přišel o hlas kol. OPLETAL. 

Účastníci se prezentovali ze všech věkových kategorií, byly zastoupeny všechny 
hodnosti od vojínů po generály, velitele družstev až velitele brigád. Příslušníky 2. 
paradesantní brigády reprezentoval kol. GRAUBIC. Z bývalých vynikajících sportov-
ců – parašutistů – byli uvítáni kol. KAPLAN a ZÁMEČNÍK. Obdiv si vysloužily jedny z 
prvních parašutistek – kol. VÁŇOVÁ a RYBINOVÁ i výsadkáři kol. KACARA, KOLLÁR, 
JANÁČEK, PODMANICKÝ a možná i další. 

setKání 2005 (24. – 26. červen)

Nástup účastníků SETKÁNÍ 2005 na střelnici Hamry

VÍTE, žE...

Nácvik Setkání 2005 uskutečnili dne 28. května 2005 vojáci bývalé 2. roty 71. výsad-
kového praporu z ročníku 1969–1970? Iniciátorem tohoto setkání byl kolega Bohu-
mil Strnad z Rumburka. Podařilo se mu shromáždit 33 adres bývalých spolubojovní-
ků, z nichž většina se dostavila na zahájení srazu v hotelu Avion v Prostějově. Pozvali 
též své bývalé velitele – Jana Gottfrieda, Zdeňka Fafílka a Ivana Vernera. Podívali se 
do kasáren, poseděli v hospůdce a v dobrém zavzpomínali na léta malin nezralých...
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Na SETKÁNÍ 2005 poslalo závaznou přihlášku 356 zájemců, z nichž se prezentovalo 
pouze 312 (jistě ze závažných důvodů nemohli někteří přijet). Naopak se ale 32 re-
gistrovalo bez předchozí přihlášky, takže oficiálně se zúčastnily 344 osoby a 7 hostů 
– tedy „úředně“ to bylo 351 osob...

Z oficiálně prezentovaných 344 osob bylo 68 žen a 276 mužů... 

SETKÁNÍ 2005 se zúčastnilo 18,02 % zahraničních účastníků? Ano, tak velký podíl 
měla účast 62 kolegyň a kolegů ze Slovenska... Pro nás však morálně zahraniční ni-
kdy nebudou. 

Z Prostějova se zúčastnilo celkem 71 osob, z toho 57 členů KVV, což je z celkového 
počtu 112 registrovaných 50,89 % (46 mužů dělá 55,42 % z 83 registrovaných v klu-
bu a 11 žen z 29 registrovaných kolegyň je 37,93 %). Dále se z Prostějova přišlo mezi 
nás podívat ještě 14 příznivců – 10 žen a 4 muži... 

Na SETKÁNÍ byli i účastníci na tzv. „divokou kartu“? Bylo to 57 přátel výsadkových 
veteránů, kteří se nepřihlásili, neprezentovali se, ale byli přítomni některých akcí. 
Tento počet vychází z poznatků členů organizačního výboru a výboru KVV. Je tedy 
pravděpodobné, že počet účastníků SETKÁNÍ 2005 byl 408-418 osob... 

Zabezpečení našeho SETKÁNÍ vzal na svá bedra plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník se svým 
– či „naším“ útvarem 8280. Ale víte také, že zajištění činnosti na UVZ Hamry – uby-
tování, stravování, provoz všech zařízení atd. měl na starosti kpt. Víťa Kopal se svou 
zabezpečovací skupinou?

Bylo během SETKÁNÍ podáno celkem 2041 jídel? A že je ve vynikající kvalitě (i kvan-
titě) pro nás připravil se svým kuchařským a číšnickým „orchestrem“ prap. Pepa Vo-
tava... 

Během 48 hodin trvání akcí SETKÁNÍ 2005 bylo pro účastníky připraveno, vydáno (a 
jimi též vypito!) 1200 litrů chlazeného čaje... 

Zásluhu na hladkém průběhu různých akcí (od přípravy SETKÁNÍ, přípravy místností 
tradic, kulturních vystoupení a dalších) měl prap. Marek Sekanina... 

Tentokrát byl posledním prezentovaným účastníkem SETKÁNÍ 2005 kolega Zdeněk 
Králík z Prahy, který se prezenční komisi zapsal v neděli 26. června 2005 v 09,15 ho-
din v KaSC v Prostějově... 

K připravovanému Setkání 2005 nám náš legendární velitel zaslal zdravici, se kterou 
vás prostřednictvím této publikace musíme seznámit. 

Vážení výsadkáři - veteráni výsadkového vojska 22. banskobystrické brigády Slovenské-
ho národního povstání! 

Srdečně Vás všechny zdravím a přeji prožít pěkné chvíle mezi kamarády během setkání. 
Velmi mě těší iniciativa Klubu výsadkářů veteránů Prostějov v přípravě a zabezpečení 
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Setkání 2005. Velmi také oceňuji pomoc velitele posádky i představitelů města Prostějov. 

Vaše vojenské kamarádství a výsadkářská soudržnost přežívá roky a je stále ojedinělý 
jev v Armádě České republiky. Udržujte tuto tradici i nadále, dokud to zdraví bude do-
volovat! Je to i projev vlastenectví a trvalé odpovědnosti výsadkářů veteránů vůči České 
republice. Dokazuje to, že v době služby u výsadkové brigády jste byli oprávněně „na 
hrotu meče armády“, tak jak 22. výsadková brigáda byla roky v Československé lidové 
armádě hodnocena. 

Přeji Vám, aby výsadkářská hrdost a soudržnost vydržela i v budoucnu co nejdéle. Ať 
všem účastníkům Setkání 2005 slouží zdraví. 

V Mimoni dne 20. června 2005
Mansfeld František, plk.v.v.

Kolegové měli na co vzpomínat...
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Vážení kolegové, 

dovolte nám, abychom co nejsrdečněji poděkovali všem organizátorům celonárodního 

setkání výsadkových VETERÁNŮ 2005, které se konalo v Prostějově ve dnech 24. 6.–26. 

6. 2005. Jsme ohromeni rozsahem a perfektní organizací celého setkání, které nemělo 

žádné nedostatky. Už od našeho příjezdu na nádraží v Prostějově a odvozem do kasá-

ren, přes prezentaci, prohlídku místností tradic, předání Pamětních listů až po ubyto-

vání na střelnici Hamry, jsme byli okouzleni milým přijetím a pozorností ke každému 

účastníkovi setkání. 

Dále děkujeme touto cestou všem vojákům z povolání, kteří zabezpečovali stravu, uby-

tování, přípravu táboráků a všechno potřebné pro toto setkání. Velmi krásný zážitek 

také máme z vystoupení cimbálovky „ONDRÁŠ“, se kterou jsme si také i my společně se 

všemi účastníky s chutí zazpívali. 

Náš velký dík patří oběma velitelům útvaru za provedené ukázky výcviku, výzbroje, se-

skoků a bojové činnosti výsadkářů. Na tomto celorepublikovém setkání KVV jsme byli 

poprvé a jsme velmi šťastni, že jsme zde zažili všeobjímající atmosféru radosti, pocit přá-

telství a štěstí, že patříme k velké výsadkářské rodině. 

Celková slavnostní atmosféra se odrazila na samotném Slavnostním zasedání veteránů 

v Kulturním domě, kde jsme měli možnost důstojně se rozloučit se všemi přítomnými, 

včetně představitelů města, armády a celého výboru KVV. Bylo to opravdu to nejkrás-

nější, co jsme kdy v životě zažili. Slzy dojetí, za které jsme se nemuseli stydět, byly toho 

důkazem. 

Ještě jednou z celého srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci setkání KVV 

2005 včetně žen z „Dámského klubu“, které se postaraly o sladké pohoštění přítomných 

účastníků a jejich další pomoc při organizaci. Do další činnosti Vám přejeme hodně 

zdraví, síly a elánu a tímto dopisem Vám všem ještě jednou děkujeme za nevšední zá-

žitky. Již nyní se těšíme na příští setkání, kterého se chceme zúčastnit, pokud budeme 

naživu. 

Vaši kol. Zdeněk Melichar, Vlasta Melicharová, 

Uh.Hradiště
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setKání 2010 (15. – 17. září) 
Vážení přátelé – veteráni, 

uplynulo dlouhých pět let od posledního našeho SETKÁNÍ. Během té doby jsme 
ztratili mnoho našich přátel, kolegů a spolubojovníků, z nichž mnozí byli legendou 
výsadkového vojska, legendou boje za osvobození naší vlasti na západní i východ-
ním frontě, ve Slovenském národním povstání i v domácím odboji. Odešla do vý-
sadkového nebe i většina těch, co stáli u zrodu poválečných výsadkových jednotek 
a byli jejich prvními příslušníky. Odešli ti, co formovali naše vzájemné vztahy, hrdost 
k výsadkovému vojsku a naši soudržnost. Odešli však i naši vrstevníci, mnohdy mno-
hem mladší než jsme my sami, se kterými jsme u výsadkových jednotek i v našich 
klubech prožili krásné a neopakovatelné roky našeho života, a na které nezapome-
neme, tak jako nemůžeme zapomenout na gen. Palečka, gen. Krzáka a plk. Černotu.

Na fotografii zleva: M. Sklenka, J. Starý, 
plk. Ing. R. Kopřiva, M. Pišťák, 
genpor. Ing. Ondrej Páleník MBA, 
pplk. Ing. K. Řehka, plk. v. v. A. Múdry, 
plk. PhDr. E. Stehlík, nprap. M. Sekanina, 
starosta města Prostějov Ing. J. Tesař.

SETKÁNÍ, tak jak naši akci od samého počátku nazýváme, se stává tradicí, ve které 
bychom chtěli i nadále pokračovat. Vaše účast a zejména názory, hodnocení a vzpo-
mínky na současné i předchozí SETKÁNÍ, které jsme za poslední dva večery vyslech-
li, nás přesvědčují. Dovoluji si tvrdit, a můžeme být právem hrdi na to, že není jiného 
druhu vojska, který by v takové míře jako my - výsadkáři, dokázal udržovat tradice, 
přátelství a aktivní spolupráci. Je škoda, že zdravotní stav i jiné vážné důvody ne-
umožnily účast na našem SETKÁNÍ řadě našich členů, snad za všechny mi dovolte 
jmenovat Františka Mansfelda, Vlastu Galláta, Milana Juříčka a Čestmíra Hrbka, naše 
kolegy a přátele, které většina z nás měla možnost osobně poznat.

Jsme si vědomi toho, že náš prostějovský klub má pro organizaci a provedení takové 
akce, jakou naše SETKÁNÍ bezesporu je, proti ostatním klubům velice příznivé pod-
mínky. Pokud bychom neměli podporu velitelů a příslušníků 601. skss, která je na-
ším mateřským útvarem a která navazuje s hrdostí na tradice 22. vb, o čemž se mohli 
všichni přesvědčit po prezenci v síni tradic a při návštěvě Městského muzea, těžko 
bychom mohli o takové akci vůbec uvažovat. Právě při prohlídce síně tradic mohl 
každý z nás, kdo měl to štěstí sloužit u 22. vb, 22. vp a dalších útvarů vycházejících z 
jejich tradic, najít své místo a to nejen ve vzpomínkách. 
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Genpor. Ing. Ondrej Páleník, MBA, brig. gen. Ing. Milan Kovanda, pplk. Ing. Karel 
Řehka a nprap. Marek Sekanina se o naše SETKÁNÍ 2010 postarali s takovou vstříc-
ností a velkorysostí, že na nás, organizátorech, nezůstaly téměř žádné povinnosti. 

Výraznou podporu máme i u představitelů našeho města, starosty Ing. Jana Tesaře 
a místostarosty Miroslava Pišťáka, a to jak v morální, tak i ve finanční podpoře naší 
klubové činnosti. Díky tomu můžeme organizovat řadu kulturních a společenských 
akcí pro naše členy. Určitě je to dáno i tím, že tradice výsadkového vojska trvají v 
našem městě již 50 let. Bylo to v roce 1960, kdy 22. vb se svým legendárním velite-
lem plk. Františkem Mansfeldem byla přemístěna z Prešova do Prostějova. Oněch 
50 let je dlouhá doba, a za tu dobu je mezi námi mnoho členů našich klubů z České 
a Slovenské republiky, kteří jsou více či méně s naším krásným městem svázáni a to 
nejen ve vzpomínkách. 

Vážení přátelé-veteráni chtěl jsem tímto víceméně oslovit ty, kteří se nemohli zú-
častnit SETKÁNÍ 2010. Mám za to, že toto SETKÁNÍ splnilo svůj cíl. 

kol. Jindřich Starý

První zleva kol. O.Hájek se zástavou KVV Prostějov
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SETKÁNÍ 2010 – SOUNÁLEžITOST 

Každé Setkání srovnávám s tím minulým a předminulým a ještě úplně prvním, a vždyc-
ky je dávám do souvislosti s lidmi, kteří se v tom angažovali. Vzpomínám na generála Pá-
leníka v době, kdy byl velitelem. Když jsme za ním přišli s kol. Opletalem řekl: „Já považuji 
podporu činnosti výsadkových veteránů za jednu ze svých priorit“. To jsem od žádného 
jiného velitele brigády, respektive 601. skss neslyšel a nemohu na to zapomenout. 

Když se připravovalo 50. výročí výsadkového vojska, řekli jsme si na výboru (to jsem 
byl ještě předsedou-prezidentem), že s tím musíme něco udělat. Nic se nedělo, žád-
ná myšlenka, žádný podnět k tomu. Co tedy? Musíme začít u brigády. Tak jsme se 
sebrali s Láďou Opletalem a šli za  pplk. Arnoštem, který byl tehdy, bohudík krátce, 
velitelem (1995-1997). „Pane podplukovníku, v příštím roce bude padesáté výročí 
vzniku výsadkového vojska. Chtěli bychom se do toho jako veteráni angažovat a 
předpokládáme, že i útvar“, seznámili jsme velitele se záměrem. A on nám na to řekl: 
„Mě žádné nějaké výročí vzniku výsadkového vojska nezajímá!“ A bylo to. Jako bych 
dostal palicí do hlavy. Tak to máme nechat? Co si počneme? 

Naštěstí byl v té době generálním inspektorem armády a dokonce členem pražského 
KVV generál Karel Kuba. Tak jsme se na něj obrátili a on nám řekl: V těchto dnech končí 
příprava na příští rok, naštěstí to mohu ještě zahrnout do plánu. Nakonec to byla ob-
rovská akce, i finančně náročná, která by bez generála Kuby nikdy nemohla vzniknout. 

Vzpomínám na Setkání, bylo tuším druhé, tenkrát jsme celou organizaci museli 
kompletně připravit my veteráni. Nebylo to ani tak neochotou velitele, tehdy to byl 
plk. Josef Trojan, vázaly ho jakési idiotské předpisy. „Samozřejmě, pomohu Vám, vy-
jdu Vám vstříc, ale mám svázané ruce“, řekl nám. Nejen, že nám nemohl například 
poskytnout autobusy, ale když jsme jeli například během příprav na Hamry, náš člen 
nesměl jet v autě s vojáky. Ale ukázky výcviku a techniky, ubytování a stravování, to 
bylo v pořádku. Musím říct, že od té doby už máme nejlepší vztahy a podmínky, že 
spolupracovat se všemi veliteli je pro nás radost. Tvrdím, že v celé republice a taky 
na Slovensku, nemá takové podmínky jako Prostějov nikdo jiný. To je nejlepší důkaz 
sounáležitosti nás všech, kteří nosíme červené barety, bez rozdílu věku, hodností a 
funkcí, tak jak to mezi výsadkáři vždy bývalo a bude. 

Vyprávění kol. Miroslava Řepky zaznamenala D. Minkewitzová.

Aby VLAJKA ZNOVU VLÁLA 

Vysoko na věži prostějovské radnice po tři dny 15.-17. září 2010 vlála vlajka a lidé 
na ulicích města se ptali mužů a žen v červených baretech, nevojenské ústroji a roz-
hodně nevojenského věku, co že se to děje. Odpověď byla, že se jedná o SETKÁNÍ 
výsadkářů - veteránů ze všech koutů obou našich republik. A že je to už padesát let, 
kdy do Prostějova přišlo výsadkové vojsko? Tak dávno už to je? 
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V ulicích města jsme se objevili jen krátce, když nás přivezli na slavnostní zasedání v 
městském divadle. Potěšilo nás tam mnoho krásných slov, která pohladila duši. Bo-
hužel někdejší velitel výsadkové brigády plk. František Mansfeld, který sem brigádu 
před půlstoletím stěhoval, tam s námi nebyl, nemohl slyšet poslední hold, který mu 
vzdal místostarosta města Miroslav Pišťák. Řekl, že město zůstává na plk. Mansfelda, 
který se už za svého života stal legendou, hrdé, protože vybudoval jednotku, která 
patřila a patří k nejlepším na světě. 

Hlavní část SETKÁNÍ se však jako obvykle konala na UVZ Hamry – ukázky seskoků i 
slaňování i všech druhů techniky, kterými je dnes 601.skss vyzbrojena, včetně po-
tápěčské. Za pět let od posledního SETKÁNÍ se objevily mnohé až úctu vzbuzující 
technické prostředky pro plnění úkolů speciálů. Kolegy, kteří mnoho let svého ži-
vota věnovali sportovním disciplínám nadchnul přístroj, kterému stačí zadat, kam 
přesně vás má padák dopravit. I když je ta přesnost otázkou pouhých několika udi-
vujících desítek metrů, je pravda, že na elektronickou nulu by přeci jen nestačil. 

Večery byly jako obvykle u ohňů, hořely a hřály čtyři a kapely hrály dvě, jeden večer 
bylo chladněji, druhý s trochou deště, bylo co jíst i pít a nemělo to žádnou chybu. 
Veliké díky Prostějovákům: vojákům, veteránům, a nezapomeňme - i jejich ženám! 

A co musíme my. Musíme udělat vše a ze všech sil pro to, abychom přežili příštích 
pět let a abychom se zase dočkali vlajky na prostějovské radnici, která bude vlát na 
počest výsadkových veteránů. 

kol. Daga Minkewitzová



30 LET KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PROSTĚJOV 1990–2020

52

VZPOMÍNKA NA SETKÁNÍ 2010 

Setkání KVV České a Slovenské republiky ve dnech 15. – 17. září 2010 v Prostějově v 
nás zanechalo plno nádherných pocitů vděčnosti a úcty ke všem, kteří se podíleli na 
organizaci a zabezpečení celé akce na UVZ Hamry. 

Velmi si ceníme práce předsedy KVV Prostějov kol. Jindřicha Starého, který spolu s 
výborem KVV toto setkání organizoval. Také si vážíme pomoci starosty a místosta-
rosty města Prostějova, kteří rovněž přispěli ke zdárnému průběhu tohoto setkání. 
Samozřejmě největší díl a poděkování patří brig. gen. Ing. Milanu Kovandovi a nové-
mu veliteli útvaru pplk. Ing. Karlu Řehkovi a všem těm, kteří se podíleli na zabezpe-
čování stravy, ubytování, příprav táboráků a v neposlední řadě i řidičům autobusů, 
kteří nás bezpečně vozili Prostějov – Hamry a zpět. 

Bylo to naše druhé setkání, na které vzpomínáme s láskou a jsme hrdí, že patříme do 
velké výsadkové rodiny. Velikou zásluhu na tom má plk. František Mansfeld, který by 
měl jistě velikou radost, kdyby nás všechny viděl těšit se z tohoto setkání. On sám má 
morální zásluhu na výchově elitních vojáků, protože sám prožil tvrdý výcvik výsadkáře 
v r. 1947 ve Stráži pod Ralskem a z toho vycházel po celou dobu svého velení v Prešově 
a Prostějově. Zanechal za sebou stopy, je opravdu legendou a vzorem do budoucna. 

Líbila se nám místnost tradic, která vypovídá o úctě a vážnosti ke všem, kteří zasvě-
tili svůj život výsadkovému vojsku. 

Slavnostní nástup, ukázky bojové techniky, výzbroj, výstroj, seskoky s ukázkou bo-
jové činnosti – to vše v nás zanechalo hluboký dojem, úctu a hrdost k nositelům 
červených baretů, sounáležitosti jednoho k druhému. 

Setkání výsadkových veteránů 2010 se opět vydařilo, viděli jsme zářící tváře, úsmě-
vy a objetí. Nikdo se necítil být starý, pociťujeme pocit přátelství, hrdost a lásku ke 
zbrani – jsme  výsadkáři! 

Tyto zážitky obohacují náš život, zestárli jsme o dalších 5 let. Neopustila nás však 
chuť a elán znovu se setkat, prožít chvíle radosti a spokojenosti, kterou si navzájem 
dáváme se všemi kolegy a kamarády.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za nádhernou atmosféru na Slavnostním shro-
máždění v Národním domě. Strhující a společně zazpívaná hymna výsadkářů byla 
tím nejdůstojnějším zakončením celého setkání. Slzy dojetí, za které jsem se nikdy 
nestyděl byly důkazem, že Setkání veteránů 2010 mělo a má svůj význam. 

Končíme náš dopis s přáním pevného zdraví všem organizátorům. Patří Vám naše 
poděkování za nezištnou práci a vynaložené úsilí na tak náročnou akci. 

Děkujeme za hezké a nezapomenutelné chvíle prožité na Setkání výsadkových ve-
teránů v Prostějově. 

kol. Z. Melichar s manželkou



II. ČÁST: 15 LET KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PROSTĚJOV

53

2. společensKé aKce Klubu
Klub výsadkových veteránů Prostějov pořádá již mnoho let pro svoje členy, dá se říci 
již tradiční společenská setkání. Takovým prvním významným setkáním členů, které 
má velký ohlas, o které je velký zájem a má vysokou účast, je „Výsadková zabijačka“. 

Tradičním místem tohoto setkání se stala restaurace „U Tří bříz“. Tato akce probíhá 
pravidelně v únoru. Je již tradicí, že k dobrým zabijačkovým pochutinám jako je 
prdelačka, jitrnice, jelita, ovar či škvarky hraje harmonika a široký repertoár lidových 
písní kolegy Sommera dodává celému setkání výbornou atmosféru a zábavu. Tato 
akce se v letošním roce konala již po dvacáté třetí. Je na místě poděkovat organi-
zátorům této akce v minulosti a to především kolegům Gustavu Rostovi, Františku 
Lejskovi, Ladislavu Jugasovi a Miloši Zapletalovi.

Kol. Ladislav Opletal se svojí manželkou na výsadkové zabijačce

Další, rovněž tradiční společenskou akcí, která je věnována především ženám je „ve-
čírek MDŽ“. Pátek kolem data 8.3. si zájemci rovněž již dopředu rezervují. Členové 
klubu se svými partnerkami se vždy sejdou ve všem známé restauraci „U Tří bříz“, 
kde jsou ženám za jejich práci a činnost rozdány kytičky. K poslechu a tanci hraje po-
slední roky Karel Weisser z Hanušovic. Hrou na klávesy a svým charizmatickým zpě-
vem připomíná přítomným písničky jejich mládí. Pro mnohé jsou to nezapomenu-
telné okamžiky, kdy ledacos v mládí prožili. Celý večírek se nese ve velmi příjemné 
atmosféře. Při skleničce lahodného moku nechybí ani dobrá večeře. Večírek MDŽ se 
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letos pořádal již po patnácté. Za přípravu a organizaci této akce je potřeba poděko-
vat hlavním organizátorům, kterými v minulosti byli: kolegové František Papoušek, 
Miroslav Řepka, Jindřich Starý sen., Otakar Hájek a Jaroslav Ondrejčák.

Bývalý velitel, kol. František Stavný se svojí manželkou na večírku MDŽ

Třetí významnou společenskou akcí je podzimní „Výsadkové vinobraní“. O toto se-
tkání je rovněž veliký zájem. V minulosti se akce konala na Plumlovské přehradě v 
restauraci „Na panelu“. Pro malou kapacitu sálu a vysoký zájem z řad členů klubu 
se akce přesunula v roce 2010 do Dětkovic do společenského sálu, kde tak po-
slední roky výsadkové vinobraní probíhá. Ženy většinou něco sladkého či slaného 
napečou a tak to tam vypadá jak na pořádné svatbě. Ovoce a hroznové víno na 
stolech dodává vinobraní skvělou atmosféru. Každý účastník je přivítán sklenič-
kou slivovice. Nikdy nesmí chybět i vynikající vojenský guláš s čerstvým chlebem. 
Poslední roky hraje na akci kapela ve stylu folk - country. Výsadkové vinobraní se 
v loňském roce konalo po třinácté. První vinobraní proběhlo 4. 10. 2002, Manželé 
Staří tenkrát ozdobili vchod do místa konání výpěstky ze svého „vinohradu“. Na 
vzniku, organizaci a zabezpečení této akce mají největší podíl tito příslušníci KVV 
Prostějov: kolegové Štefan Borovský, František Bartko, manželé Jugasovi, Fran-
tišek Lejsek, manželé Marie a Jindřich Staří, manželé Věra a Jiří Hudští, manželé 
Hýblovi a Chovancovi.
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Country kapela, 
která hraje poslední roky 
na výsadkovém vinobraní

5.prosince 2013 zorganizoval klub poprvé a zatím jen jednou pro členy „Mikuláš-
ský večírek“. Taneční zábava s příchodem čerta, Mikuláše a anděla a rozdávání 
dárků měla úspěch. Doufejme, že v této aktivitě budeme pokračovat i v dalších 
letech. Vše je o zájmu lidí. Zde mají na celé akci největší podíl kolega Michal Mu-
cha a Iveta Skrbková.

Na fotografii zleva F. Lejsek,  
I. Skrbková a M. Mucha

Poslední a troufáme si říci nejvýznamnější společenskou akcí je „Výroční shromáž-
dění“. Je vyvrcholením celoroční práce. Pravidelně se koná poslední listopadovou 
sobotu. Na výroční schůzi přijíždějí i členové ostatních klubů České a Slovenské re-
publiky. Samotnému shromáždění předchází porada předsedů všech klubů, kde se 
dolaďuje činnost a koncepce práce klubů. Celé shromáždění má slavnostní atmo-
sféru. Kromě výroční zprávy, která je v podstatě zprávou o činnosti klubu, výsledků 
hospodaření a různých voleb, jsou zde odměňováni a oceňováni hosté a členové 
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za svoji činnost pro klub anebo při významných životních jubileích. Za těch 25 let 
se akce měnila a vyvíjela. Začínala v prostorách restaurace Haná. Kapacita sálu však 
rovněž nepostačovala a tak se konání výročního shromáždění od roku 2008 přesu-
nulo do nádherných secesních prostor Přednáškového sálu a přilehlých salonků Ná-
rodního domu v Prostějově. Po slavnostní části se podává večeře a po večeři je volná 
zábava. Některé roky hrála hudba k tanci a poslechu. Uvidíme, jaký bude zájem do 
budoucna. Vždy však probíhala bohatá tombola.

Předsednictvo na výročním 
shromáždění v roce 2014. 
Zleva: kol. F. Lejsek, J. Čtverák, 
primátor M. Pišťák, gen. Ing. 
M. Kovanda, J. Tuček, pplk.
Ing. K. Řehka, plk. Ing. Kula, 
pplk. Ing. R. Sabela

3. zájezdy a Kulturní představení 
Prostějovští výsadkoví veteráni mají ve své náplni i pořádání kulturních a sportov-
ních akcí. Za těch 15 let své činnosti uskutečnili nespočet zájezdů spojených s po-
znáváním různých krajů a památek, ale navštívili i nepřeberné množství divadel-
ních představení. Psát o všech představeních by nebylo určitě záživné, ale zážitky 
a dojmy ze všech těchto akcí jsou tak hluboké, že u mnohých z nás při vzpomínce 
na prožitou událost doznívají pocity ještě v současné době. Přesto nám dovolte 
vzpomenout aspoň navštívená místa a divadelní představení. Věřím, že u mnohých 
vyvolají a evokují krásné vzpomínky a emoce. Mezi významnější zájezdy je potřeba 
vzpomenout výlet v roce 2003 do Prešova a Bardějova a zájezd na Pálavu, kde jsme 
rovněž poznávali krásy Jižní Moravy návštěvou zámku Lednice a vinného sklepa v 
Čejkovicích. 

V dubnu 2006 uspořádal klub zájezd na Macochu a v květnu téhož roku zájezd na 
Baťův kanál. Oba výlety se vydařily. V letech 2007 a 2008 se někteří naši členové 
zúčastnili přátelského setkání ve Zlíně na Kasárnách.

V roce 2008 jsme se rozhodli uspořádat zájezd na severní Moravu. Byl to zájezd na 
Dlouhé Stráně – přečerpávací stanici a návštěvu pivovaru v Hanušovicích. 

V roce 2009 jsme navštívili jadernou elektrárnu Dukovany a Muzeum pivovarnictví 
v Dalešicích. 
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V roce 2010 to byl zájezd po pamětihodnostech Jižní Moravy – Mohyla míru u Slav-
kova, zámky Milotice u Kyjova a Buchlovice a hrad Buchlov. Překonání vysokého 
kopce, 60 schodů a další schodiště si budou všichni pamatovat. 

V roce 2011 klub uspořádal zájezd do rodiště Leoše Janáčka Hukvald – rodný dům a 
zříceninu hradu. Nechyběla ani návštěva technického muzea v Kopřivnici, kde jsou 
opravdové automobilové skvosty. Začátkem května klub navštívil památník Lidice, 
kde právě probíhala výstava. Na podzim téhož roku se konal zájezd do Brna na di-
vadelní představení světoznámé operety „Netopýr“ od Franze Lehára, která byla v 
moderním pojetí, kde netopýra nahradil Batman.

Zájezd do Lidic 2011

V roce 2012 jsme uspořádali zájezd do Brna do Mahenova divadla na rozvernou 
komedii J. B. Moliera „Škola žen“. V červnu téhož roku měli možnost členové klubu 
zhlédnout díky iniciativě senátorky Boženy Sekaninové i senát parlamentu České re-
publiky. Na podzim klub uspořádal zájezd do Mladé Boleslavi, kde vzniklo Muzeum 
„Výsadkáři 8280“. Toto muzeum zřídil Klub vojenské historie 8280 a 1.PTS Táborník 
Mladá Boleslav. Výstava pěkně vystihuje historické období od vzniku 22. výsadkové 
brigády až po dnešní speciální jednotku AČR. 
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V dubnu 2013 jsme v prostějovském Městském divadle navštívili koncert pražské 
zpěvačky z Karlínského divadla Pavly Břínkové a měsíc nato skvělé divadelní před-
stavení humoru Felixe Holzmanna v pořadu „Včera dnes a zítra .....“ v podání Da-
vida Šíra a Miroslava Reile. Prostějovské divadlo jsme navštívili ještě na podzim v 
rámci divadelní přehlídky „Aplaus“ a to představení „Tichý Tarzan“ a „Shakespeare“. 
V září téhož roku klub uspořádal opět zájezd po pamětihodnostech jižní Moravy 
s výjezdem do rakouského Wachau a 3,5 hodinovou vyhlídkovou plavbou po Du-
naji. Pasohlávky a příjemné posezení ve sklípku spojené s ochutnávkou vín celý 
zájezd ukončilo.

Zájezd do Wachau 2013

Rok 2014 byl plný kulturních zážitků. Na jaře jsme měli možnost v prostějovském 
Městském divadle zhlédnout divadelní představení pražského divadla Kalich „Sbo-
hem zůstávám“. Velcí čeští herci jako je Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček 
či Jiří Dulava příjemně diváky pobavili v komedii plné legrace, zvratů, někdy i čer-
ného humoru. Dalším kulturním zážitkem byla návštěva divadelního představení 
„Lucerna“ Aloise Jiráska v klasickém nastudování Slováckého divadla z Uherského 
Hradiště a hudbou známého Jiřího Pavlici. Pohlazením po duši byl vánoční koncert 
orchestru Václava Hybše s Věrou Martinovou a jejich hosty. Nestárnoucí melodie 
světoznámých autorů, včetně lidových vánočních koled, příjemně naladily na nej-
krásnější svátky v roce. Poslední kulturní akcí v Městském divadle v Prostějově byl 
šansonový koncert české Edith Piaf Radky Fišarové, která skvěle zazpívala jak fran-
couzské, tak i české šansony, dokonce i z vlastní tvorby. 

V tomto roce ještě klub ve spolupráci s KVV Liberec, především jeho předsedou Ja-
roslavem Chromkem uspořádal v srpnu zájezd na krojované hody do obce Rohatec. 
Nejsou hody jako hody. Mohli jsme obdivovat jak nádherné místní kroje ve slav-
nostním hodovém průvodu, tak i lidové tradice a zvyky a seznámit se tak s historií 
i současností obce. Při zpáteční cestě jsme zavítali do památkové rezervace Petrov 
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– Plže, kde na nás v jednom z 80 - ti bílomodrých vinných sklepů budovaných od 15. 
století čekalo drobné občerstvení s ochutnávkou vín. 

21.4.2015 měli členové klubu možnost zhlédnout exkluzivní divadelní představení 
hry „Můj báječný rozvod“, kde brilantním hereckým výkonem ztvárnila několik rolí v 
jedné osobě Eliška Balzerová. Úctyhodný herecký výkon byl náležitě oceněn bouř-
livým potleskem. 

Nezapomenutelnými zážitky byly pro členy klubu bezesporu ojedinělé koncerty 
operních pěvců pod širým nebem. V létě 2014 to byl na náměstí T. G. Masaryka v 
Prostějově koncert operního velikána, maltského tenoristy Josepha Calleji a v červ-
nu 2015 na Horním náměstí v Olomouci koncert barytonisty Ildebranda D´Árcan-
gela a sopranistky Simony Houda Šaturové. Ani déšť neodradil diváky od tohoto 
překrásného zážitku. Zde patří velké poděkování za poskytnutí vstupenek na oba 
operní koncerty PhDr. Josefu Váňovi. 

Jsme přesvědčeni, že je vhodné zde zmínit a poděkovat za přípravu, organizaci 
a zabezpečení všech zájezdů především těmto kolegům a kolegyním – Jindřichu 
Starému sen. a jeho manželce Marii, Františku Papouškovi st., Štefanu Borovskému, 
Ladislavu Jugasovi a jeho manželce Haně, Františku Lejskovi, Jindřichu Čtverákovi a 
Máši Lorencové, Jaroslavu Ondrejčákovi, Nesmíme zapomenout ani na kolegy Šimí-
ka, Františka Bartka a manžele Čábelovy.

4. sportovní aKce Klubu 
Jak již bylo výše zmíněno, Klub výsadkových veteránů Prostějov pořádá a zúčast-
ňuje se velkého množství sportovních akcí. Lze otevřeně říci, že úspěchy na poli 
sportovním nejsou malé. A rozhodně lze konstatovat, že výsledky jasně říkají, že vý-
sadkoví veteráni ještě do starého železa nepatří. Členové našeho klubu - závodníci 
zdobili v mnoha případech stupně vítězů na předních místech. O sportovní setkání 
různého typu je ze strany členů klubů výsadkových veteránů ČR a SR vysoký zájem. 
Určitě by stálo za to vzpomenout tato setkání i úspěchy našich prostějovských zá-
vodníků v nějakém uceleném přehledu. Přece jen se toho za těch 15 let uskutečnilo 
opravdu hodně. Z níže uvedených tabulek a informací bude aspoň znát, co všechno 
se podařilo uspořádat.

Historie Memoriálu zakladatelů čs. výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. R. 
Krzáka a plk. J. Černoty, od r. 2009 i vynálezce padáku Š. Baniče. 

První náznak, že by bylo dobré se pokusit uspořádat nějakou formou vzpomínku na 
zakladatele čs. výsadkového vojska vznikl při besedách, které se uskutečnily v rámci 
jednání při Mezinárodním semináři k 60. výročí ukončení bojové činnosti skupiny 
čs. výsadkářů ANTHROPOID. Tento seminář uspořádal v červnu 2002 KVV Praha pod 
záštitou NGŠ AČR gen. J. Šedivého. Uskutečnil se za účasti delegací ze Slovenska, 
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Anglie, Ruské federace a Polska. Hlavními propagátory tohoto projektu byli Jiří Šolc, 
Karel Kuba a tehdejší předseda KVV Praha V. Koutecký. V roce 2003 podnikl před-
seda KVV Praha J. Hanák kroky k tomu, aby se uskutečnil nultý ročník memoriálu. 
Provedení tohoto nultého ročníku bylo zahrnuto do plánu KVV Praha na rok 2004 a 
NGŠ AČR generál J. Štefka vyslovil souhlas s provedením seskoků. Celé materiální a 
organizační zajištění leželo na bedrech kol. Hanáka a kol. Suchomelové.

V roce 2005 uspořádal KVV Praha 1. ročník „Memoriálu zakladatelů výsadkového 
vojska“. Tento sportovní víceboj nastartoval šňůru těchto memoriálů. Postupně se 
měnili pořadatelé a organizátoři a vyvíjela se i pravidla. Měnily se i disciplíny. V pro-
pozicích bylo stanoveno, že klub, jehož družstvo zvítězí, zajistí organizaci dalšího 
ročníku memoriálu. V dalších letech se memoriál a jeho provedení domlouvalo vždy 
na poradách předsedů KVV při výročním shromáždění v Prostějově. V roce 2009 se 
poprvé uskutečnil memoriál ve Slovenské republice ve Smolenicích a od té doby byl 
doplněn i název memoriálu o jméno vynálezce padáku Štefana Baniče. K dnešnímu 
dni máme za sebou 11 ročníků. Tabulka níže ukazuje místa setkání a další informace.

Ještě větší historií má každoroční cestní běh “Memoriál Jozefa Gabčíka“ jehož zakla-
dateli byli  v roce 1994 naši slovenští kolegové, mezi jinými kol. Jozef Tuček “odcho-
vanec 22. výsadkové brigády“ a MUDr. Ján Hanák. Jsme rádi, že sportovními úspě-
chy na tomto memoriálu se ve svých věkových kategoriích pyšní i naši kolegové J. 
Tuček a např. v roce 2003 i kol. B. Petruška.

Družstvo KVV Prostějov v sestavě kol. R. Zapletal, M. Řepka a J. Ondrejčák 
na 1. místě Memoriálu zakladatelů VV v roce 2008.
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Ročník Datum Místo Umístění KVV Prostějov (složení družstva) 
1. 2005 Praha 1. místo celkově (Jindřich Starý, Marie Stará) 
2. 8. – 10. 9. 2006 Magdalenský Mlýn 1. místo (Vít Hélia, Vladimír Hurdálek)

3. 14. – 15. 9. 2007 Chrudim 3. místo v orientačním závodě 4. místo celkově 
(Vít Hélia, Vladimír Hurdálek)

4. 5. – 6. 9. 2008 Liberec 1. místo (Rudolf Zapletal, Jaroslav Ondrejčák, Miroslav Řepka)
5. 2009 Smolenice 3. místo (Josef Hýbl, Rudolf Zapletal, Jindřich Starý sen.) 

6. 21. – 23. 7. 2010 Brno 1. místo (Rudolf Zapletal, Bohumil Petruška, Miroslav 
Řepka) (Jindřich Starý sen., Jaroslav Ondrejčák, Marie Stará)

7. 1. 7. 2011 Liberec 10. místo (Rudolf Zapletal, Jindřich Starý sen., Jiří Hudský) 
nejstarší družstvo – plukovnická hlídka 212 let

8. 12 – 13. 7. 2012 Žilina 1. místo (František Chudý, Jaroslav Moravec, Jaroslav Ondrejčák) 
s náskokem 36 bodů

9. 28. – 29. 8. 2013 Chrudim 5. místo (František Chudý, Milan Chovanec, Jaroslav Kovář)

10. 27. – 29. 8. 2014 Jindřichův Hradec 2. místo (Michal Mucha, Jozef Struhár, Jaromír Spáčil), 
4.místo (František Chudý, Milan Chovanec, Jaroslav Kovář) 

11. 2. – 4. 7. 2015 Smolenice 2. místo (František Chudý, Jozef Struhár, Jaroslav Kovář) 

Družstvo KVV Prostějov  
J. Kovář, F. Chudý a J. Struhár 
na 2. místě Memoriálu 
zakladatelů VV v roce 2015

SETKÁNÍ VýSADKOVýCh VETERÁNů A SPORTOVNÍCh PARAšUTISTů

Ročník Datum Počet 
družstev

Umístění KVV 
Prostějov Složení družstva 

1. 23. – 25. 7. 2008 30 4. – 5. Darina Jurníčková, Jaroslav Jurníček, Josef Hýbl, 
Jindřich Čtverák 

2. 2009 18 1. Jindřich Starý jun., Jaroslav Ondrejčák, Ivana Kořínková 
3. 10. – 12. 10. 2011 18 1. Jindřich Starý jun., Josef Hýbl, Jiří Hudský 
4. 2. – 4. 10. 2012 18 1. Jindřich Starý jun, Jozef Struhár, Vladislav Holík 
5. 28. – 30. 9. 2013 18 2. Jindřich Starý jun, Jozef Struhár, Vladislav Holík 
6. 17. – 19. 9. 2014 11 3. Milan Chovanec, Jozef Struhár, Vladislav Holík 
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MEMORIÁL PLK. FRANTIšKA MANSFELDA – STřELNICE VRAhOVICE

Ročník Datum
Počet 

střílejících
Umístění KVV 

Prostějov
Složení družstva 

1. 18.5.2012 108 2. místo (Michal Andrejco, Antonín Křivánek, Jaroslav Ondrejčák)
2. 17.5.2013 143 3. místo (Rudolf Zapletal, František Chudý, Jana Zapletalová)
3. 16.5.2014 155 1. místo (Rudolf Zapletal, Jaroslav Ondrejčák, František Chudý) 
4. 22.5.2015 141 4. místo (Vladislav Holík, Petr Němec, Miroslav Řepka) 

František Mansfeld ml. 
a Věra Mansfeldová

STřELECKý TROJbOJ – STřELNICE DObROTICE hOLEšOV

Ročník Datum Počet 
družstev

Umístění KVV 
Prostějov Složení družstva 

1. 22.8.2009 9 2. místo Bohumil Petruška, Jaroslav Ondrejčák, Rudolf Zapletal 
2. 16.7.2010 12 2. místo Bohumil Petruška, Jaroslav Ondrejčák, Rudolf Zapletal 

3. 15.7.2011 20
1. místo, 
3. místo

Bohumil Petruška, Rudolf Zapletal, Ladislav Dvořák
František Chudý, Jaroslav Ondrejčák, Michal Mucha

4. 15.6.2012 23 2. místo Jaroslav Ondrejčák, Antonín Křivánek, Vladislav Holík 
5. 14.6.2013 28 4. místo Antonín Křivánek, Rudolf Zapletal, Bohumil Petruška 
6. 13.6.2014 25 12. místo Rudolf Zapletal, Bohumil Petruška, Antonín Křivánek
7. 12.6.2015 20 3. místo František Chudý, Vladislav Holík, Marie Řehořová 
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Naše střelecká jednička Rudolf Zapletal

Klub uspořádal dvakrát sjíždění řeky Moravy na raftech. Tato akce byla rovněž veli-
ce úspěšná. Bylo to v červenci 2011 a srpnu 2012. Pro mnohé členy to byl neopako-
vatelný zážitek. Někteří byli na vodě poprvé.

Společné foto před vyplutím
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5. vzpomínKové a pIetní aKce Klubu
Členové KVV Prostějov společně s ostatními členy jiných klubů se pravidelně zúčast-
ňují pietních vzpomínek a aktů, které jsou spojeny s výsadkovou historií. Vzdávají tak 
hold a čest všem, kteří položili své životy při osvobozování Československa za druhé 
světové války nebo se významným způsobem podíleli na vzniku a rozvoji výsadkové-
ho vojska a budování tradic výsadkových jednotek. Těch vzpomínkových a pietních 
akcí či akcí, kde byly odhalovány pomníky a pamětní desky, bylo za posledních 15 let 
opravdu hodně. Připomeňme si aspoň ty „významnější“ momenty a události.

Pravidelně každý rok 18. června si všichni výsadkáři připomínají událost, kdy v Praze 
v Resslově ulici v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje zahynuli výsadkáři, kteří byli 
vysazeni na území protektorátu Čechy a Morava a kteří spáchali atentát na tehdej-
šího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tato akce má nesmírný společenský 
význam. Je důležité si neustále připomínat, že existovali lidé, kteří byli ochotni za 
svobodu svého národa položit i svůj život. Je potřeba si jich vážit a vzdávat jim čest.

Zástupci KVV Prostějov kol. J. Starý sen., J. Čtverák a F. Chudý při kladení věnců 
v Resslově ulici v Praze

9.6.2006 se naši členové zúčastnili odhalení pomníku vynálezce padáku Štefana Ba-
niče ve Smolenicích. Je dobře, že tento památník vznikl. Budoucí generace si tak 
mohou připomenout, že před sto lety žil krajan, který vynalezl padák.
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Odhalení pomníku
vynálezce padáku Štefana 
Baniče ve Smolenicích

Pamětní deska 
7. výsadkového pluku 
zvláštního určení v Holešově

22.8.2008 byla v Holešově na policejní škole odhalena pamětní deska 7. pluku 
zvláštního určení, který zde byl dislokován v letech 1960 – 1969. Ani zde nechyběli 
příslušníci našeho klubu. Někteří z nich u tohoto pluku sloužili (František Lejsek, Ja-
roslav Stross a další...) Tento pluk má rozhodně své pevné místo ve výsadkové histo-
rii, i když mu je historie v minulosti ubírala.

6.10.2010 se konal v Liberci pohřeb legendárního velitele plk. Františka Mansfelda. 
S touto osobností výsadkových jednotek se na poslední cestě do výsadkového nebe 
přišli rozloučit snad všichni zástupci výsadkových jednotek ze všech koutů České i 
Slovenské republiky, včetně generality. Nechyběli samozřejmě ani zástupci KVV Pro-
stějov, zástupci vojenského zpravodajství v čele s generálem Ondrejem Páleníkem, 
stejně tak i velení 601. skss, pokračovatelé VÚ 8280. 

4.4.2014 uspořádal KVV Písek pietní vzpomínku u příležitosti 100. výročí narození a 
10. výročí úmrtí dalšího zakladatele výsadkových vojsk, generála Rudolfa Severína 
Krzáka. Vzpomínkového aktu se osobně zúčastnili i syn a dcera. Občanské sdružení 
Červené barety iniciovalo výrobu pamětní mince generála Krzáka, která byla předá-
na i jeho potomkům.
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Pamětní mince vydaná Červenými barety 
v kolekci osobností výs. vojska a výs. jednotek

Pamětní odznak na počest
zpravodajské skupiny STAS

11.5.2014 se konal v kostele Velkého Újezdu pietní akt a zároveň křest knihy Marti-
na Vaňourka o Jaroslavu Švarcovi, výsadkáři západního odboje, který se skupinou 
TIN seskočil na okupované území a zahynul spolu s Gabčíkem, Kubišem a dalšími v 
kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 18.6.1942. Jeho úkolem 
bylo odstranit jednoho z největších českých kolaborantů, bývalého důstojníka čes-
koslovenské armády a poté kolaborujícího představitele protektorátní vlády Ema-
nuela Moravce.

16.10.2014 uspořádal v součinnosti s kluby výsadkových veteránů ČR starosta obce 
Louny pietní vzpomínku u příležitosti 70. výročí zasazení paradesantního výsad-
ku Jan Kozina. Obec Louny se o památníky padlých ruských a československých 
výsadkářů pravidelně stará a pietní místa udržuje. Přítomen byl osobně i pan Josef 
Sztacho, příslušník partyzánské brigády Jan Kozina a autor odznaku, který byl v mi-
nulosti vydán. K připomenutí si této události a se souhlasem autora pana Sztacha, 
byla iniciována občanským sdružením Červené barety výroba pamětního odznaku 
na stuze a odznaku na šroub.

20.2.2015 se uskutečnila za podpory KVV Jindřichův Hradec pietní vzpomínka na 
činnost tříčlenné zpravodajské skupiny STAS, která seskočila jako východní vý-
sadek v roce 1945 na území protektorátu u obce Heřmaneč u Jindřichova Hrad-
ce. Dnes ještě žije 94 letý plk. Jan Velík, příslušník této skupiny, nositel nejvyššího 
státního vyznamenání řádu Bílého lva a jeden z posledních žijících výsadkářů, kte-
ří seskočili na okupované území za druhé světové války. K 70. výročí činnosti této 
skupiny byla občanským sdružením Červené barety iniciována výroba originálního 
pamětního odznaku na sponu.
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V lednu se koná vždy v Brně na Městském hřbitově pod taktovkou Krajského vo-
jenského velitelství Ostrava pietní vzpomínka u hrobu pplk. Josefa Otiska, člena 
paraskupiny Wolfram, který byl vysazen na území protektorátu Čechy a Morava. Ani 
zde nechybí zástupci výsadkových veteránů a výsadkových jednotek.

12. března se pravidelně každý rok koná díky iniciativě KVV Plzeň pietní vzpomínka u 
hrobu zakladatele výsadkových vojsk a prvního jejího velitele, generála Karla Palečka. 
V roce 2015 byla účast na tomto aktu nejvyšší v historii. Tato akce bývala doprovázena 
návštěvou a exkurzí plzeňského pivovaru. Je dobře, že tomuto člověku, který pro vý-
sadkáře udělal mnoho a byl přezdíván jako „táta Palec“, se vzdává čest a nezůstane v 
zapomnění. Za utrpení a bezpráví, které musel nést v letech po osvobození své vlasti po 
únoru 1948, si tento český vlastenec a výsadkový velikán zaslouží určitě naši pozornost.

Velitelé 102. průzkumného praporu generála 
Karla Palečka. Zprava pplk. v zál. Jindřich Starý jun., 
pplk. René Sabela a plk. Pavel Andráško
u pomníku gen. Palečka.

Koncem dubna se pravidelně koná v Ořechově na Jihlavsku u památníku věnované-
ho parašutistovi Adolfu Opálkovi a všem obětem boje proti fašismu v letech 1939 – 
1945 pietní akt. Pietní vzpomínky se zúčastňují rovněž zástupci klubů výsadkových 
veteránů. V letošním roce si připomenuli 73. výročí seskoku parašutistické skupiny 
Out Distance a 100. výročí narození velitele výsadku Adolfa Opálky.

Čestná stráž 
u památníku Adolfa Opálky
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Začátkem září se již pravidelně v Zákupech a ve Stráži pod Ralskem scházejí rovněž 
osobnosti výsadkových jednotek, aby si zde připomenuli vznik prvního výsadkové-
ho praporu v roce 1947. Tenkrát zde zazněl poprvé v životě z úst generála Palečka 
rozkaz.č.1 určený všem budoucím výsadkářům. Jeho obsah a význam je svým způ-
sobem platný i v dnešní době.

6. orGanIzačnní struKtura, práce výboru, stanovy 
V souladu se směrnicí náměstka MO ČSR pro práci s vojenskými důchodci a na pod-
nět pplk. PhDr. Josefa Váni, vznikl pod patronátem VÚ 8280, kde sehrál svoji neza-
stupitelnou úlohu tehdejší velitel plk. Ing. Jiří Hudský, klub výsadkových důchodců. 
Zakládajících členů bylo 39. Bylo to 27. 10. 1990. 

Za posledních 15 let došlo k mnoha změnám a transformacím. Klub se rozvíjel, jeho 
činnost vyvíjela a náplň bohatla. Dnes má své pevné místo v životě vysloužilých 
výsadkářů, ale i ve společnosti. Ve společnosti najdeme jen málo organizací, které 
vyvíjejí tak velkou a prospěšnou činnost. 

Od roku 2000 pracoval výkonný výbor klubu výsadkových veteránů Prostějov od počtu 
9 do 11. Tyto počty se měnily skoro každý rok. V tomto roce byl předsedou Miroslav Ře-
pka, členy výboru: Ivan Verner, Ladislav Jugas, František Bartko, Štefan Borovský, Božena 
Jahnová, Milan Šimík, Jindřich Starý (sen.), Jaroslav Ondrejčák, a František Papoušek. 

V roce 2001 odešli Ivan Verner a Milan Šimík a přibyli Jindřich Čtverák a Jaroslav 
Šlambor. Předsedou redakční rady Zpravodaje po odchodu kolegy Vernera se stal 
kolega Jindřich Čtverák. V roce 2002 odešli Jaroslav Ondrejčák a Jaroslav Šlambor a 
přibyl do výboru František Lejsek.

V roce 2004 došlo ke změně předsedy. Byl zvolen Jindřich Starý (sen.). Místopředse-
dou klubu se stal kolega Jindřich Čtverák Z výboru odešli Miroslav Řepka, František 
Bartko a František Papoušek st. Novými členy se stali Jiří Hudský, Rudolf Zapletal, 
Viktor Jeremiáš, nový předseda klubu Jindřich Starý (sen.) dal podnět k výrobě zá-
stavy klubu. Od té doby má klub svoji vlastní zástavu, ke které se hrdě hlásí.

Fotografie zástavy KVV Prostějov
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V roce 2006 přibyl Miloš Zapletal a stal se pokladníkem. V roce 2008 odešli Jiří Hud-
ský, Štefan Borovský a Viktor Jeremiáš. Přibyl opět Jaroslav Ondrejčák. V roce 2011 
odešel Jindřich Starý (sen.) a Rudolf Zapletal a přibyl František Chudý a Michal Mu-
cha. Předsedou byl zvolen Jindřich Čtverák. Místopředsedou klubu a zároveň před-
sedou redakční rady Zpravodaje se stal kolega František Lejsek. V roce 2013 odešla 
Božena Jahnová a přibyla do výboru Iveta Skrbková. K 1.12. byl výbor doplněn o 
Jaroslava Kováře a Milana Šmardu. V roce 2015 odešel Ladislav Jugas, přibyl Jozef 
Struhár.

Tučně zabarveni jsou současní členové výboru. 

V roce 2000 měl klub 103 členů. Za posledních 15 let se počty průběžně navyšovaly. 
K 1.1.2015 se členská základna ustálila na počtu 202 osob. Z toho 149 členů je z 
Prostějova a okolí. 53 členů je pak mimo Prostějov. Mladší ročníky přibývají. Je to 
podmíněno ukončením činné služby a odchodem do výsluhového důchodu. Větši-
na z nich má bohužel ale ještě pracovní či rodinné povinnosti, takže aktivní zapojení 
do práce klubu je zatím velmi nízké. 

V roce 2013 byly Stanovy klubu doplněny a na výročním shromáždění schváleny o 
„Organizační řád KVV“, který doposud pro práci klubu chyběl. V něm jsou mimo jiné 
stanoveny kompetence samotných členů výboru. Byl zpracován nový typ „Přihlášky 
za člena KVV“ a byly upřesněny podmínky jak a komu udělovat pamětní odznaky a 
medaile klubu. Bylo odsouhlaseno udělení „Čestného členství“.

KLUb UDěLUJE CELKEM TřI OCENěNÍ: 

a) Pamětní medaili KVV 

Může být vyznamenána osoba, která aktivně působila ve výsadkových jednotkách, 
aktivně působila při rozvíjení výsadkových tradic, při upevňování kamarádství dru-
hů ve zbrani, aktivně se podílela na rozvíjení klubové činnosti - může být udělena 
registrovaným členům KVV Prostějov a rovněž registrovaným členům místních klu-
bů a to jmenovitě při příležitosti kulatých narozenin těchto členů (končící 0, 5), a to 
pouze jedenkrát a za mimořádné zásluhy. 

V mimořádných případech bude udělena medaile i nečlenům KVV jako projev uzná-
ní a poděkování za pomoc a spolupráci s KVV. V těchto případech bude o udělení 
medaile rozhodovat výbor KVV Prostějov. 

Medaile i s průkazkou bude zajišťovat KVV Prostějov a předávat je bude místním 
KVV na jejich žádost za finanční úhradu. Evidencí vydaných medailí je pověřen člen 
výboru KVV Prostějov. 

b) medaile za zásluhy KVV 

Ve výjimečných případech může být vyznamenána osoba, která nepůsobila ve vý-
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sadkových jednotkách, ale významně rozvíjí vztahy mezi AČR a civilním obyvatel-
stvem, nebo významně přispívá k rozvoji vnitřní klubové činnosti. 

Může být udělena i regionálnímu klubu VV s právem nosit ji na praporu klubu, 
za aktivní činnost při rozvíjení výsadkových tradic a spolupatřičnosti výsadkářů 
všech generací. 

Uděluje se na základě zpracovaného návrhu a jeho schválením nadpoloviční větši-
nou členů výboru KVV Prostějov po prověření splnění stanovených podmínek pro 
udělení. Výjimečně může být medaile za zásluhy udělena „In memoriam“. 

Medaile se zásadně předává osobně (buď předsedou klubu nebo jím pověřeným 
funkcionářem) a to při slavnostních příležitostech nebo aktech kulturního či spole-
čenského významu. Její udělení se zapisuje do Kroniky klubu a zveřejňuje v klubo-
vém časopisu Zpravodaj. 

Vedením evidence o udělených medailích za zásluhy a jejich obhospodařováním 
je pověřen člen výboru, který o udělení zpracovává samostatnou pasáž do výroční 
zprávy o činnosti KVV. 

c) zlatý odznaK KVV 

Může jím být vyznamenána osoba, která splňuje tyto podmínky: 

	 •	 aktivně	působila	ve	výsadkových	jednotkách	a	prováděla	seskoky	padákem	
	 •	 zasloužila	se	o	výstavbu	výsadkových	jednotek	v	oblasti	výcvikové,	technické	
  a organizační 
	 •	 chovala	se	příkladně	a	svým	chováním	dělala	vždy	čest	výsadkovým	jednotkám	
	 •	 aktivně	se	zapojuje	(zapojovala)	do	činnosti	některého	klubu	výsadkových		
  veteránů

Odznak je proveden v základní formě stávajícího klubového odznaku zřízeného v roce 
1995. Zlatý odznak má ve stužce červené barvy nápis „VETERÁN“ a věnec lipových rato-
lestí obkličujících odznak provedený ve zlaté barvě. Zlatý odznak je zásadně neprodej-
ný, nepřenosný a jeho udělení není podmíněno nárokováním nebo členstvím v KVV. 

Uděluje se na základě zpracovaného návrhu a jeho schválením nadpoloviční větši-
nou členů výboru, po prověření splnění stanovených podmínek pro udělení. Výji-
mečně může být ZO udělen „In memoriam“. 

Zlatý odznak se zásadně předává osobně předsedou klubu nebo jím pověřeným 
funkcionářem, a to při slavnostních příležitostech nebo aktech kulturního či spole-
čenského významu. Jeho udělení se zapisuje do kroniky klubu a zveřejňuje se v klu-
bovém tisku. ZO může být odebrán, dopustí-li se osoba vyznamenaná ZO takového 
činu, který hanobí pověst příslušníků výsadkových jednotek. S odznakem se vydává 
evidenční list s potřebnými údaji a ověřením předsedou klubu. Vedením evidence o 
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udělených Zlatých odznacích je pověřen předseda klubu, který o udělení zpracová-
vá samostatnou pasáž do výroční zprávy o činnosti KVV. 

Velkou oporou klubu jsou tzv. „desítkáři“. Jsou to lidé, kteří ve svém volném čase, 
dobrovolně a bezúplatně pomáhají předávat členům Zpravodaje a informují členy 
klubu, kteří bydlí v jejich rajonu o činnostech a akcích klubu. Bez jejich práce by 
činnost a informovanost klubu byla velmi obtížná. Zde by bylo dobré vzpomenout 
a vyzvednout tyto kolegy a kolegyně: Otakar Hájek, Jindřich Starý sen., Ladislav Ju-
gas, Jaroslav Ondrejčák, František Lejsek, Iveta Skrbková, Michal Mucha, Miroslav 
Majerech. Někteří již bohužel odešli do výsadkového nebe a nejsou mezi námi. 

Velkým zlomovým informačním momentem bylo vytvoření webových stránek klubu. 
Činnost klubu se dozvíte na těchto stránkách - http://kvvprostejov.wgz.cz/  Největší 
podíl na správě a aktualizaci stránek má jejich administrátor kol. Jaroslav Ondrejčák. 

Vedle internetových stránek vychází zhruba 3 x do roka občasník - Zpravodaj klu-
bu výsadkových veteránů Prostějov. O tyto noviny je mezi členy klubů velký zájem. 
Členové se tak mohou dozvědět o činnosti klubu, o plánovaných a uskutečněných 
akcích. O událostech, které se staly v dávné historii a souvisí s výsadkovým světem. 
Přispívají sem v podstatě všichni, kteří chtějí něco zajímavého sdělit a je jedno jestli 
je to z historie nebo současnosti. Je možné si jej stáhnout v elektronické podobě na 
webových stránkách klubu. K dnešnímu dni vyšlo již 66 čísel. 

7. spolupráce s červenýmI barety 

V lednu 2013 vzniklo na teritoriu Prostějova nové občanské sdružení s názvem „Čer-
vené barety“. Po počátečních nepochopeních vzniku tohoto sdružení a vyjasnění si 
pozic vznikla dokonalá spolupráce a partnerství. Občanské sdružení „Červené bare-
ty“ oslovuje širokou veřejnost a formou sportovních, prezentačních a sběratelských 
akcí šíří tradice a historii výsadkových jednotek do celé společnosti. Navštěvují 
druhoválečné a výsadkové veterány a informují širokou veřejnost o těchto lidech a 
uskutečněných akcích. 

Za tímto sdružením stojí tři naši členové – Jindřich Starý jun., Michal Mucha a Klára Ro-
thová. Jsou přesvědčeni o tom, že v dnešní společnosti se vytrácí zájem o národní his-
torii. Lidé přestávají být na něco hrdí a pyšní. Nehledají vzory a své hrdiny a přitom jich 
český i slovenský národ má opravdu hodně. Proto je i nutné udržovat a šířit tradice a 
seznamovat společnost s historií. Ne však falzifikovanou, ale takovou, jaká opravdu byla. 

Největším jejich projektem je pochod „Po stopách 22. výsadkové brigády“. Náš klub 
výsadkových veteránů je partnerem tohoto projektu a podílí se na organizaci po-
chodu. Každý ročník je pojmenován po jiném veliteli, který velel VÚ 8280 s působ-
ností v Prostějově. Do dnešního dne se uskutečnily již 3 ročníky. Účast se pohybuje 
okolo 900 pochodníků. Akce se koná pravidelně poslední sobotu v červnu. Pochod 
je organizován pod záštitou 601. skss. Podrobnější informace o sdružení a jejich ak-
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tivitách najdete na jejich webových stránkách – www.cervenebarety.cz nebo www.
pochod22vb.cz.

8. závěrečné slovo 
Bez pevného a upřímného přátelství mezi bratrskými národy Čechů a Slováků, bez 
výsadkové cti a výsadkové hrdosti, bez opravdového vojenského kamarádství, kde 
již dnes není rozdílu mezi hodnostmi a funkcemi a bez podpory našich životních 
partnerů, kteří to s námi neměli lehké, by nikdy nevznikla myšlenka vytvořit kluby 
výsadkových veteránů. Jsme rádi, že jsme mohli v životě sloužit u výsadkových jed-
notek a jsme hrdi na službu u tohoto vojska. Díky vzniku a činnosti klubů výsadko-
vých veteránů se náš život podstatně obohatil a naplnil. 

Rádi bychom poděkovali touto cestou i všem partnerům a sponzorům, kteří nám 
pomohli materiálně, finančně i lidsky zorganizovat všechny tyto akce. Neradi by-
chom na někoho zapomněli, ale určitě je na místě vzpomenout město Prostějov v 
čele s primátorem Miroslavem Pišťákem, které nás každoročně finančně podporuje. 
Jednoznačně musíme poděkovat 601. skupině speciálních sil, 102. průzkumnému 
praporu a ASO Dukla Prostějov, prostějovským útvarům, které nás materiálně a lid-
sky vždy podržely a podpořily naše aktivity. Jsme si vědomi, že bez jejich pomoci 
bychom nebyli schopni uskutečňovat tak vysoké množství akcí a na takové úrovni. 

Poděkování patří i mnoha sponzorům a partnerům, kteří finančně zabezpečovali 
naše sportovní a kulturní akce. 



III. část

období čInnostI 
Kvv prostějov, z.s.

2015–2020
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1. setKání 2015 a setKání žIlIna 2017
Ve dnech 20. – 22. 8.2015 jsme uspořádali ve spolupráci s 601.skss tzv. „SETKÁNÍ 
2015“ na UVZ Hamry. Je to SETKÁNÍ, které se opakuje po pěti letech. Toto SETKÁ-
NÍ bylo o to významnější, že se uskutečnilo v době po 25 letech založení našeho 
klubu. Již od čtvrtka 20. srpna se sjížděli do Prostějova výsadkoví veteráni České a 
Slovenské republiky. Po prezentaci, předání účastnického balíčku s upomínkovými 
předměty a prohlídce síně tradic odjeli veteráni autobusy na učebně výcvikovou 
základnu 601. skss Hamry, kde byli ubytováni. Po uvítacím guláši je čekalo u tábo-
rového ohně příjemné překvapení v podobě vystoupení folklórního VUS ONDRÁŠ.

Slavnostní nástup proběhl tradičně na střelnici Hamry. Výsadkoví veteráni nastoupili 
se svými prapory a zástavami. Přítomni byli i někteří bývalí velitelé VÚ 8280, stejně tak i 
předsedové KVV Prostějov.

Na fotografii zleva kol. M.Juříček, F.Stavný, J.Hudský, vel.601.skss plk.gšt. Ing. M.Kovan-
da, J.Starý, M.Řepka, J.Tuček a J.Čtverák.
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Klub v tomto roce slaví 25 let své existence a činnosti. Ředitel Ředitelství speciálních 
sil Karel Řehka, který zastupoval Generální štáb, předal účastníkům setkání pozdrav 
bývalého NGŠ AČR a rovněž bývalého velitele tohoto útvaru arm. gen. Petra Pavla. 
Přečetl i pozdravný dopis současného NGŠ genpor. Josefa Bečváře.

Na fotografii zprava: F. Lejsek, L. Jugas, P. Valenta, J. Čtverák, P. Čejka. Medaile předává 
plk. Ing. K. Řehka

Překvapením pro mnohé bylo dekorování 21 veteránů Čestným odznakem Armády 
České republiky za zásluhy III. stupně, za „rozvoj výsadkových tradic a spolupráci s 
AČR“ a to: KVV Prostějov, z.s., dále jednotliví členové KVV Prostějov – kolegové M. 
Řepka, J. Starý (senior), F. Stavný, Š. Borovský, J. Čtverák, L. Jugas, F. Lejsek, F. Chudý, 
M. Zapletal, F. Bartko, O. Hájek, V. Jeremiáš, J. Hrachovec, kol. P. Čejka - KVV Jindři-
chův Hradec, kol. J. Čermák – KVV Chrudim,  D. Hric – KVV Holešov, M. Jeřábek – KVV 
Plzeň, P. Valenta – KVV Písek, A. Honejsek. 

Tento čestný odznak obdržel také primátor města Prostějov Miroslav Pišťák. Po ná-
stupu připravili příslušníci 601. skss dynamickou ukázku různých způsobů zasazení 
a vyzvednutí skupin (seskok padákem, slanění, vyzvednutí spec. skupiny na laně). 
Stejně tak probíhala i statická ukázka výzbroje materiálu a techniky tohoto elitního 
útvaru. Odpoledne následovala prohlídka památek města Prostějov a večer opět 
posezení u táborového ohně s country kapelou. Sobotní zakončení proběhlo slav-
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nostním shromážděním ve Společenském domě v Prostějově. Zakončení setkání 
proběhlo v kasárnách položením kytičky u pietního místa a slavnostním obědem. 
Poděkování patří nejen organizátorům, tedy prostějovskému KVV, ale především 
601. skss bez jejichž přispění a pomoci by setkání neproběhlo a Statutárnímu městu 
Prostějov za finanční pomoc. 

VÍTE, žE?

Setkání 2015 se ve dnech 20. – 22.8.2015 zúčastnilo 228 výsadkových veteránů z 
klubů výsadkových veteránů Prostějov, Praha, Liberec, Olomouc, Hradec Králové, 
Zlín, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec, Plzeň, Holešov, Brno, Luštěnice, Chrudim a Pra-
ha západ;

Setkání 2015 se zúčastnili i výsadkoví veteráni ze Slovenské republiky a to z Bratisla-
vy, Banské Bystrice, Prešova, Trenčína a Žiliny;

Nejstarším účastníkem Setkání 2015 ve věku 91 let byl Bohumil Škop z KVV Hradec 
Králové. Jak nám sdělil na slavnostním shromáždění - dne 1. 10. 1947 jako branec - dob-
rovolník narukoval k výsadkářům do výcvikového střediska v Zákupech u České Lípy;

Na slavnostním nástupu  poprvé zazněla nová orchestrální úprava výsadkové hym-
ny „Duní stroje vzduchem“ v podání Posádkové hudby Olomouc.
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Celý průběh SETKÁNÍ 2015 je zdokumentován na 541 fotografiích a 2 hodinách vi-
deozáznamu, za což patří poděkování kol. Arestovi, Kovářovi, Ondrejčákovi, Mucho-
vi, R. Váňovi, V. Hurdálkovi a kolegům ze 601. skss.

Zájemci si mohli objednat dárkové balení „SETKÁNÍ 2015“ s výše uvedeným počtem 
fotografií a videozáznamem.

V rámci videozáznamu vedl M. Mucha zajímavé rozhovory s osobnostmi veterán-
ského hnutí a to kol. Řepkou, Starým, Chromkem, Čejkou, Stavným, Forštem a Ti-
murou, v nichž: 

Kol. Řepka ocenil práci organizátorů všech Setkání, spolupráci vedení klubu s ve-
dením města Prostějov Ing.Tesařem, Pišťákem s velením VÚ 8280 zejména, plk. Ing.
Skácelem, plk. Ing. Trojanem, plk. gšt. Ing. Páleníkem. Ocenil, že stávající výbor neza-
pomněl na ty členy výboru KVV, kteří v něm v minulosti aktivně pracovali a dnes byli 
oceněni  „Čestným odznakem AČR, Za zásluhy III. stupně“, jako kol. Borovský, Bartko.

Kol. Starý sen. ocenil spolupráci KVV ČR a SR, která má již svou tradici. Zdůraznil, že 
ne každý klub si může dovolit veliké a náročné akce, musí se vycházet z konkrét-
ních lidských i materiálních podmínek. Limitující je nejen počet členů, ale i věk a 
zdravotní stav.

Kol. Chromek vzpomínal na první setkání 1995, kterého se zúčastnili 4 kolegové z Li-
berce, které bezprostředně inspiroval tehdejší předseda KVV Prostějov kol. Opletal 
k založení svého klubu. A tak tito 4 „apoštolové“ do 3 měsíců založili KVV Liberec. 
Zpočátku to nebylo lehké, protože bývalí výsadkáři pocházeli z různých jednotek, 
výcvikových středisek a jak podotkl, nebyli dva členové klubu, kteří by spolu slou-
žili. Co si nejvíc váží, že se jim podařilo v klubu postupně vytvořit pěkné neformální 
mezilidské vztahy.

Kol. Čejka poutavě povyprávěl příběh jeho vztahu k J. S. Krzákovi včetně vzniku ná-
zvu KVV Jindřichův Hradec se jménem J. S. Krzáka.

Kol. Stavný popsal svoji vojenskou dráhu od počátku v Bratislavě, kde absolvoval 1 
seskok, dále v době svého působení v Prostějově a kdy se postupně přes zařazení v 
armádě SR opět vrátil do Prostějova.

Kol. Foršt objasnil, jak se původně dostal k IDETU, který se pravidelně koná v Brně  a 
na kterém se aktivně KVV Brno účastní.

Kol. Timura popsal příběh Š. Baniče od myšlenky postavit mu  pomník až po jeho 
realizaci v roce 1996.

J. Vertetics na setkání prezentoval kolekci fotografií na DVD „Vzpomínka na léta mi-
nulá – 22. vb“.
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Předsednictvo slavnostního shromáždění zleva – M. Mucha, F. Chudý, F. Lejsek, J. Čtve-
rák, M. Pišťák, velení 601. skss, J. Starý, J. Tuček, F. Stavný.

Nejhlubším a nejsilnějším zážitkem na slavnostním shromáždění v závěrečném dni 
SETKÁNÍ bylo téměř 15minutové vystoupení 91letého veterána kol. Škopa z  KVV 
Hradce Králové, po jehož projevu všichni v sále vstali a dlouze tleskali.

Foto účastníků setkání před pietním místem 601. sk. spec.sil.
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Na zabezpečení celé akce SETKÁNÍ 2015 se nejvíce podíleli kol. F. Lejsek, F. Chudý, 
J. Ondrejčák, J. Kovář, M. Mucha, Čtverák, M. Řepka, manželé Jugasovi, M. Stará, D. 
Lejsková, O. Hájek, J. Struhár, I. Skrbková, M. Šmarda, M. Zapletal J. Aresta a F. Kroul.

Tak jako KVV Prostějov v ČR, tak i na Slovensku organizovali setkání výsadkových 
veteránů kolegové ze slovenských KVV. Konala se vždy po pěti letech, vždy za účas-
ti nejen slovenských, ale i českých výsadkových veteránů. Připomínáme, že v roce 
2007 a 2012 proběhla SETKÁNÍ pokaždé v Žilině.

Fotografie členů 
KVV Prostějov 
ze Setkání Žilina 2012.

setKání žIlIna 2017
Řada významných akcí k 70. výročí založení výsadkových vojsk pokračovala akcemi 
na Slovensku. Pět roků uplynulo jako voda a kolegové ze Slovenska nás pozvali opět 
do Žiliny. S pomocí 601. skss se podařilo uspořádat zájezd, kterého se zúčastnilo 
39 kolegyň a kolegů z našeho klubu. Mimo nás jsme poskytli přepravu i klubům z 
Holešova, Chrudimi a Olomouce. Šedivé nádvoří žilinského 5. PŠU se zabarvilo uni-
formami, prapory a červenými barety. To nastupovali veteráni výsadkových vojsk z 
České a Slovenské republiky v počtu 235 účastníků.

Vážnost tomuto setkání dodala přítomnost takových osobností  jako byli zástupce 
NGŠ ASR genmjr. Ing. Miroslav Kocián, primátor města Žiliny a z čestných hostů náš 
kolega Miroslav Pišťák. 

Následovaly projevy a zdravice hostů a předání vyznamenání MO SR řadě přítom-
ných. Z našeho klubu byl tímto oceněním dekorován kol. Miroslav Řepka a kol. Mi-
roslav Pišťák. 

Po slavnostní přehlídce a odnesení zástav jsme si prohlédli Síň Slávy 5.PŠU. Příslušní-
ci 5. PŠU připravili pro přítomné ukázky ze své činnosti a materiálního zabezpečení.  
Je patrné, že se kolegové na Slovensku nemají za co stydět. Po ukázkách se účastníci 
přesunuli k pomníku gen. Gabčíka, kde zástupci našeho klubu kol. Stavný, Starý a 
Chudý položili kytici květů k uctění památky jeho hrdinského činu.
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Společný nástup 
účastníků SETKÁNÍ 2017

Kolegové F. Stavný a F. Bartko v družném rozhovoru s genmjr. Jánom Iľanovským.

Po prohlídce Budatínského hradu nás v odpoledních hodinách kolego-
vé z žilinského klubu provezli krajem Váhu, hradu Strečno, kolem Liptov-
ské Mary až k panoramatu Vysokých Tater do prostoru bojů o Liptovský Mi-
kuláš, kde nás přivítal poslední žijící příslušník 2. pb genmjr. Ján Iľanovský. 
S pocitem hluboké úcty a s pietní vzpomínkou  položili zástupci našeho klubu v čele 
s kol. Stavným kytici květů na památník hrdinů padlých při osvobozování naší vlasti 
a okolí Liptovského Mikuláše. V prostorách památníku jsou pochováni a spí zde svůj 
spánek tisíce příslušníků Československého 1. as a Rudé armády. Čest jejich památce.
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Jak konstatovali kolegové Jaroslav Chromek z KVV Liberec, Jaroslav Moravec i Mi-
roslav Řepka právě návštěva vojenského hřbitova na Háji-Nicovô a celý pietní akt 
zanechal v jejich vědomí i srdcích hluboký prožitek. Účastník pravidelných výstupů 
na Slemä kolega Miroslav Řepka přiznal, že je na tomto pietním místě poprvé a hlu-
boký dojem v něm zanechala péče o místo posledního odpočinku příslušníků 2. čs. 
pb, kteří tragicky zahynuli na Slemä.

Foto členů KVV Prostějov 
na vojenském hřbitově 
na Háji - Nicovô

Ve večerních hodinách pro nás kamarádi připravili společenské posezení v obci Strá-
ňavy, kde při vystoupení folklorní hudby, zpěvu a vystoupení sólistů, při kvalitním 
gulášku a opečené slanince, probíhaly živé besedy a vzpomínky ,,starých zbrojnošů“. 

Poslední den pro účastníky setkání byly připraveny velice hodnotné přednášky o 
historii klubu k podílu Slovenské povstalecké a Československé armády při bojích 
proti fašismu a Slovenském národním povstání. Obsah těchto informací, z  nichž 
některé nebyly doposud veřejně publikovány, které přednášel plk. v. v. Drotár,  byl 
velice kladně hodnocen jak odbornou veřejností tak i naprostými laiky. 

S velkým zájmem byl zhlédnut i videozáznam z historie klubu. Poděkování za orga-
nizační zajištění, stravování, ubytování a péči patří kolegům z KVV Žilina. Především 
kolegům Tučekovi, Glatterovi, Hanákovi a řadě dalších. 

Jen ten, kdo podobné akce organizuje, je schopen odpovědně posoudit potřebné 
úsilí a pracovní nasazení. 

Velice děkujeme kolegové, kamarádi!
 
V uplynulých letech se naši zástupci kol. M. Řepka, J. Struhár, J. Troanská, M. Spáčil 
a I. Skrbková  zúčastňovali  pravidelně výstupu na Slemä, na místo, kde 13. 10. 1944 
zahynulo po nárazu letounu LI-2  13 čs. a 6 ruských (sovětských) vojáků a tříčlenná 
posádka přepravující se na pomoc Slovenskému národnímu povstání. K  tomu M. 
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Řepka vzpomíná: „Kolikrát, když jsem se drápal na vrchol Slemä (1514 metrů), jsem 
tuto horu proklínal a to nejen proto, že si vzala životy 22 lidí, ale i proto, že těch po-
sledních 500 metrů je nekonečných. Někdo před lety vtipně poznamenal, že hora je 
rok od roku vyšší, strmější, že se na ní nachází méně kyslíku. Kolikrát, když byly nohy 
těžší a těžší, plíce praskaly, jsem si říkal  jestli je mi to zapotřebí, už mě sem nikdo a 
nikdy nedostane. Určitě si něco podobného mysleli i další účastníci. Když se ale na-
konec člověk na ten „Mount Everest“ vydrápe a stojí s ostatními co také zvítězili tak 
si říká, že ta trocha námahy, potu a odřených pat je jen nepatrným projevem úcty a 
poděkování těm, kteří na této hoře zahynuli. A tak si nakonec řekne, že to zkusí ještě, 
příští rok, a tak nějak podobně si to opakuje každý rok“.

2. společensKé aKce Klubu
Tradiční společenské akce našeho klubu a to „Výsadková zabijačka“, „Večírek MDŽ“, 
„Výsadkové vinobraní“ mají svůj ustálený program.

Výsadková zabijačka 17. 2. 2017

Co je důležité, že i  mimo svůj ustálený obsah, který je příhodně popsán M. Muchou 
v  Bulletinu „25 let klubu výsadkových veteránů“ Prostějov jsou nadále místem 
upevňování kamarádství a vzájemných vztahů. Místem, kde se vracíme ke vzpo-
mínkám z našeho života i k našim budoucím životním plánům. O jejich oblíbenosti 
svědčí i jejich četnost po dvacáté osmé k roku 2020 např. u výsadkové zabijačky je 
to s účastí 60 - 70 osob, u „Společenského večírku MDŽ“ je to po dvacáté s účastí 
50-60 osob, u „Výsadkového vinobraní“ po sedmnácté s účastí 65 - 70 osob. 
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Na jejich organizaci se v období 2015 - 2020 podíleli zejména kol. F. Lejsek, J. Ond-
rejčák, O. Hájek, J. Struhár, manželé M. a J. Staří, manželé Věra a Jiří Hudští, manželé 
Hýblovi, manželé Chovancovi. Za to jim patří velký dík.

Výsadkové vinobraní 26.10.2018

V roce 2013 položili základ nové tradice Mikulášského večírku kolega M. Mucha s kol. 
I. Skrbkovou. Zároveň vyjádřili naději, že v této aktivitě budeme pokračovat i v dalších 
letech. Od roku 2015 pokračujeme v této tradici každý rok a v závěru roku 2019 je to již 
6. ročník v této nové aktivitě, na které se zúčastňuje pravidelně od 45 do 65 účastníků. 
O jejich spokojenosti  svědčí i toto hodnocení uveřejněné ve Zpravodaji č. 77. 
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Poněkud s předstihem, ale opět úspěšně, proběhl dne 30.11.2018 „U tří bříz“ Miku-
lášský večírek. Přípitek na zahájení zcela netradičně slivovicí potěšil asi více kolegy 
než naše kolegyně, ale jak říká Jaro Slávik „když to nezkusíš, tak to neznáš“.  Organi-
zaci Mikulášského večírku velmi dobře zvládli kolega Lejsek s chotí, kolegové Hájek 
a Struhár. V rámci zahájení naší poslední letošní akce předseda KVV kolega František 
Stavný přivítal naše nové členy kolegu Ladislava Hanáka s chotí Evou a Stanislava 
Janků, který se v  87 letech vrátil do našich řad. Mezi účastníky jsme zaslechli „že 
možná přijde i Mikuláš“. Po chutné večeři nám k tanci a poslechu hrál a zpíval oblí-
bený pan Weisser z Hanušovic.

I když nakonec Mikuláš nepřišel (údajně se zdržel na rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí v Prostějově), přesto všech 63 kolegů a kolegyň bylo naprosto spoko-
jeno s  hezkým večerem, o čemž svědčí i fotografie Jardy Kováře uveřejněné na 
https://www.zonerama.com/jardakov/Album/4893384

Mikulášský večírek 30. 11. 2018

3. zájezdy a  Kulturní představení
Dne 24.9.2016 jsme uskutečnili zájezd do Piešťan jako náhradu za původně pláno-
vaný zájezd do Polska. Zájezdu se zúčastnilo 48 členů KVV. Naší první zastávkou 
bylo město Trenčín, kde po zdolání trošku strmého kopce jsme navštívili Trenčín-
ský hrad s nádherným výhledem po okolí. Prohlídka byla úspěšná, přesto někteří z 
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nás očekávali bohatší interiér hradu. Do Piešťan se řada z nás vracela po desítkách 
let, kdy jsme tam jako výsadkáři absolvovali preventivní rehabilitaci ve Vojenském 
lázeňském ústavu. Překvapilo nás, že některá naše známá místa jako „U kominára“ 
či „Viecha“ již neexistují a některé, jako hotely „Lipa“ a „Slovan“, jsou dlouhodobě 
mimo provoz. I přesto nám Piešťany připadaly hezčí než v minulosti. Se zájmem 
jsme se prošli i v bývalém Vojenském lázeňském ústavu, který je zcela renovován a 
transformován na akciovou společnost. Bohužel jsme tam nenašli jedinou osobu, 
která v něm v minulosti pracovala. Odpolední siestu nám za krásného, teplého po-
časí zpříjemnila plavba po Váhu a Slňavě. Příjemným překvapením byl bohatý pro-
gram na lázeňském ostrově, kde se slavilo zakončení lázeňské sezony. Domů jsme 
se vraceli spokojeni a se zpěvem, kterému dominoval zvučný hlas kolegy Fr.Horáka. 
Za uspořádání zájezdu patří poděkování kolegům Františku Lejskovi a Otu Hájkovi. 
Účast na tomto zdařilém zájezdu se mohla uskutečnit i díky finanční podpoře statu-
tárního města Prostějova.

ZÁKUPy 9. 9. 2017

Letošní rok oslav 70 let výsadkového vojska byl  završen zájezdem  na místo zrodu 
první poválečné výsadkové jednotky čs. armády „Pěšího praporu 71 čs. parašutistů“ 
v Zákupech.  Vhodně zvolená režie programu připomněla nejen nám veteránům, ale 
i početné občanské veřejnosti ze Zákup a okolí, počátky i další působnost výsadko-
vých jednotek v Československé i České armádě. V nastoupeném šiku veteránů byly 
zastoupeny všechny generace oněch 70 let. Od dnes ještě čilých 90letých příslušníků 
z let 1947 až po ty současné, symbolicky prezentované příslušníky 43. vpr z Chrudimi. 

Přítomnost ministryně práce a sociálních věcí Mgr. M. Marksové a dalších hostí, čest-
ná jednotka vojáků provázející vlajky ČR a SR, hymny obou zemí, předání Pamětních 
odznaků k 70. výročí výsadkových jednotek zástupcům měst Zákupy a Stráž pod 
Ralskem a také přítomným bývalým příslušníkům  PP-71 a seskoky výsadkářů, byly 
nedílnou součástí programu.

Vyhlášení historického 
rozkazu č.1/1947 
tehdejšího velitele 
plk. Karla Palečka
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Vyhlášení historického rozkazu č.1/1947 tehdejšího velitele plk. Karla Palečka, jehož 
důstojný přednes provedl kol. J. Starý senior, patřil k vrcholům programu. Jeho od-
kaz se stal základní normou pro výchovu a výcvik vojáka odbornosti výsadkář a má 
svou aktuálnost dodnes. 

Součástí setkání byly i pietní akty u výsadkových památníků v Zákupech a Stráži pod 
Ralskem, včetně prohlídky pamětních síní v obou městech věnujících se působení 
výsadkářů v těchto regionech. Vzpomínkové akce v Prostějově, Chrudimi a nyní v 
Zákupech ukázaly, že oněch 70 let nás opravňuje k hrdosti. Slova výsadkové hymny 
„paradesantní jednotky meče armády hrot“ měly, mají a budou mít trvalou platnost.

Na fotografii zleva: 
R. Semusio, J. Ondrejčák, 
S. Souček, O. Hájek, 
F. Stavný, F. Chudý, 
F. Kroul a J. Kovář

Jen dodáváme, že této významné a zdařilé akce se zúčastnilo 26 členů KVV Prostě-
jov, kteří spolu s kolegy KVV Olomouc a Holešov vyjádřili naprostou spokojenost 
s průběhem těchto oslav.

bRATISLAVA 11. 8. 2018

V rámci 100. výročí vzniku Československé republiky uspořádal Klub výsadkových 
veteránů Prostějov, z.s. pro své členy dne 11.8.2018 zájezd do Bratislavy se zajíma-
vým programem. 

V dopoledních hodinách jízda lodí z Bratislavy do Děvína s následnou prohlídkou 
hradu Děvín a v odpoledních hodinách návštěva Národní rady Slovenské republiky 
a reprezentačních prostor Bratislavského hradu. Na závěr programu jsme navštívili 
našeho slovenského kolegu Ladislava Hrehu v Bernolákove.

Úvodem musíme poděkovat našemu kolegovi Jozefu Tučekovi, který využil svých 
kontaktů v Národní radě Slovenské republiky a předběžně projednal termín a obsah 
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návštěvy s jejím předsedou Andrejem Dankem. Potěšilo nás, že nám byla udělena 
výjimka a to návštěva Národní rady SR a reprezentačních prostor Bratislavského hra-
du s průvodcem, protože se v průběhu víkendu zpravidla neorganizují. 

Předseda NR SR Andrej Danko projevil ochotu nás osobně přivítat na půdě NR SR, 
bohužel kvůli pracovnímu zaneprázdnění z  toho sešlo. Jako výraz díků mu výbor 
KVV prostřednictvím kanceláře NR SR věnoval výsadkový baret s odznakem, pamět-
ní plaketu na mramorovém podstavci a knihu s věnováním „DUM, SPIRO, SPERO“ 
autora Eduarda Stehlíka a kol.

Po příjezdu do Bratislavy následovala nezbytná fotografie účastníků zájezdu před 
Slovenským národním muzeem a sochou T. G. Masaryka s pamětní deskou „28. OK-
TÓBRA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA VLASŤ DVOCH BRATSKÝCH 
NÁRODOV ČECHOV A SLOVÁKOV“. 

Protože do odjezdu lodě nám zbývala hodina někteří z nás se vydali k Slovenskému 
národnímu divadlu, Michalské bráně až k náměstí SNP. Zaujaly nás změny po desít-
kách let, tam kde při každé návštěvě Bratislavy Ivan Hoššo chodil do vyhlášeného 
mléčného baru na vynikající bryndzové halušky, tam je dnes Mc Donalds se svým 
standardním sortimentem. 
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Jinak pěkné korzo s množstvím příjemných menších restaurací, butiků a vinárniček. 

Plavba lodí byla příjemná, klidná a pohodová. Za 75 minut plavby jsme zakotvili u 
břehu, kde nás očekával kolega Jozef Tuček s naším autobusem. My, kteří jsme si 
troufli vystoupat na hrad Děvín, tak jsme nelitovali.

Po ukončení prohlídky hradu jsme dali v podhradí přednost bryndzovým haluškám 
- byly vynikající.

Prohlídka Národní 
rady Slovenské republiky

Po přesunu do Bratislavy jsme absolvovali prohlídku Národní rady Slovenské repub-
liky, která sídlí na hradním vrchu v  Bratislavě. Poslancům NR SR byl tento objekt  
slavnostně  odevzdán do užívání 25. 5.1994.

Celým objektem nás prováděla PhDr. Lujza  Kittlerová z odboru komunikace s médii 
a veřejností. Její vystupování a výklad byly naprosto profesionální a velmi zajímavé.

Dále jsme absolvovali prohlídku reprezentačních prostor Bratislavského hradu, kde 
nás na nádvoří obrazně přivítala socha knížete Svatopluka na koni. Do reprezen-
tačních prostor Bratislavského hradu není možný vstup, jen na zvláštní povolení. 
A toho se nám dostalo. Byli jsme ohromeni krásou a čistotou těchto prostor. Tyto 
prostory jsou k dispozici pro oficiální akce prezidenta SR, předsedy vlády SR a před-
sedy NR SR. 

K tomu kvalifikovaný výklad PhDr. Lujzy Kittlerové o době 18. století ve formě příbě-
hů, prostě veliká spokojenost. Po společné fotografii a předání dárků našim průvod-
cům před  objektem Národní rady SR jsme se přesunuli do Bernolákova, kam nás 
pozval kolega Ladislav Hreha. 

Ten nás překvapil milým přivítáním celou svojí rodinou a úžasnou pohostinností. 
Výborná kapustnica, velmi kvalitní víno, dobrá pohodová atmosféra, možnost si 
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prohlédnout jeho vinné království, to byl výborný závěr našeho zájezdu. Někteří 
z nás si zakoupili i jeho skvělé víno.

Než jsme se rozloučili, pozvali jsme L. Hrehu na Memoriál zakladatelů VV ve dnech 
12.–14. 9. 2018,  kde má přislíbený tandemový seskok.

Tento zájezd svým zaměřením a průběhem považujeme za jeden z nejzdařilejších 
za dobu existence našeho klubu. Považujeme ho za náš přínos k připomenutí 100.
výročí vzniku ČSR a k upevnění přátelství a sounáležitosti obou našich národů.

To dokládají i postřehy některých členů KVV:

J. Moravec: „Zájezd neměl chybu, nádhera. Největší zážitek jsem měl z návštěvy u 
kolegy Hrehy z KVV Bratislava, který nás přivítal s celou svojí rodinou, úžasná atmo-
sféra v celém průběhu návštěvy.“

V. Hájková: „Nejvíc se mi líbil krásný výklad PhDr. L.Kittlerové v NR SR, velmi příjem-
ná, vzdělaná pracovnice NR SR. Velmi mě překvapilo, že v této dnešní době existují 
ještě lidé s tak lidským a přátelským přístupem, jaký jsem zažila od rodiny Hreho-
vých při návštěvě v Bernolákovu“.

M. Řepka: „Naprostá spokojenost. Nejvíc mě překvapila obnova hradu Děvín, který 
si pamatuji z návštěvy před 20 lety. Ze zříceniny udělali krásný hrad.“

Úžasná výzdoba jednotlivých místností a nádherný interiér.
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Poděkování patří kolegovi J.Tučekovi, organizátorům výboru KVV Prostějov, zejmé-
na kol.Lejskovi, Stavnému, Hájkovi, Ondrejčákovi, Kovářovi, dále manželům Dene-
rovým, prostě všem účastníkům zájezdu za jejich přístup a disciplínu v  průběhu 
zájezdu.

ZÁJEZD DO ZOO LEšNÁ A LUhAČOVIC DNE 17. 8. 2019

uspořádal náš prostějovský klub pro své členy a příznivce jednodenní zá-
jezd do ZOO Lešná a Luhačovic. Mlhavé ráno se v průběhu dne změnilo v 
krásný letní den, což potěšilo 40 účastníků této akce. ZOO Lešná patří svým 
rozsahem mezi největší zooparky v Česku. Fauna a prostředí zooparku po-
skytlo účastníkům rozšíření znalostí o exotické fauně jednotlivých světadílů. 
Po dobrém obědě jsme navštívili lázně Luhačovice, kde procházkou po kolonádě a 
osvěžením léčivou vodou jsme si užili lázeňského prostředí.

Poučení z této akce však ukázalo, že na takovýto druh zájezdu je možno přizvat 
i naše vnuky a pravnuky. Spokojenost ve tváři většiny účastníků jen potvrdila, že 
zájezd splnil naše očekávání.

Poděkování za aktivní podíl na organizaci a zabezpečení celého zájezdu patří kole-
gům Struhárovi a Hájkovi, statutárnímu městu Prostějov a velení 601. skss.

KULTURNÍ PřEDSTAVENÍ, KONCERTy 

Jak je již tradicí v našem klubu, zajišťuje výbor pro naše členy, zpravidla 2 divadelní 
představení nebo koncerty v průběhu roku. 

KVV v Prostějově pozval dne 25. 5. 2016 40 svých členů na divadelní představení 
,,Tři muži na špatné adrese“. Do městského divadla v Prostějově zavítalo Divadlo Bez 
zábradlí Praha se známými českými herci K. Heřmánkem, B. Kleplem, Z. Žákem a J. 
Šulcovou v režii B. Ščedrina podle italského scenáristy Luigi Lunariho. Herci odvedli 
vynikající výkony, jen námět - polemika nad životem a bytím (lehké zesměšňování 
náboženství a Boha) se mnohým nezamlouvala. 

15. listopadu 2016 uspořádal výbor KVV Prostějov pro 24 milovníků muzikálů ná-
vštěvu v Městském divadle Prostějov. Hostovalo zde Východočeské divadlo Pardu-
bice s muzikálem Limonádový Joe, který napsal Jiří Brdečka kolem roku 1940 jako 
cyklus povídek parodujících westerny. Z nich potom vznikla zcela nová podoba mu-
zikálu či operety s řadou písní od Jana Rychlíka a Vlastimila Hály. Nakonec byla tato 
hra i zfilmována a tehdy se i američtí tvůrci filmů divili, jak mohl u nás takový wes-
ternový film vzniknout. Většina z nás jej i několikrát viděla. Představení bylo velice 
pěkně zinscenováno a známé melodie jsme si mohli znovu připomenout. Příjemně 
jsme se pobavili a odcházeli domů v dobré náladě.
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3. dubna 2017 se členové Klubu výsadkových veteránů účastnili jedinečného kon-
certu našeho světoznámého virtuózního houslisty Pavla Šporcla. Koncert pod ná-
zvem „Bacha na Šporcla“ se konal v prostějovském městském divadle. Houslista Pa-
vel Šporcl nastudoval s komorním orchestrem Czech Ensemble Baroque Orchestra 
Bachovy barokní koncerty pro housle, smyčce a basso continuo. Připomněl tak 330. 
výročí od narození významného německého hudebního skladatele Johanna Sebas-
tiana Bacha. Začátkem koncertu nám virtuóz předvedl vlastní houslové variace naší 
hymny „Kde domov můj“. Koncert také obohatil svým vystoupením další jedineč-
ný hudebník hobojista Vilém Veverka, který nás okouzlil svou bravurní technikou 
a mistrovským přednesem na hoboj. Všem přítomným se koncert velmi líbil, o tom 
svědčilo nadšené aplaudování vestoje.

Dne 10.11.2017 navštívili členové KVV Prostějov divadelní představení z repertoáru 
pražského divadla Titans pod názvem „Znovu a líp“ od německého autora Michae-
la Englera. Tato komedie je o lásce, manželství a přehodnocování. Marek v podání 
herce Marka Daniela je populární spisovatel, má rád drahé pití, mladší ženy a obdiv. 
Jeho manželka Věra v podání herečky Kristýny Frejové již jeho eskapád má dost. Z 
běžného odpoledne je najednou válka Roseových. Představení se všem líbilo a herci 
byli odměněni bouřlivým potleskem.

Dne 15.února 2018 navštívilo 20 našich členů talk show herce, vypravěče Mirosla-
va Donutila pod názvem „Cestou necestou“ v městském divadle Prostějov. Miroslav 
Donutil vyprávěl historky ze života svých přátel i vlastní příběhy, vtipné komentáře, 
které mají svůj humor i nadhled. Asi nejvíce vzpomínek věnoval svému kamarádovi 
Františku Kocourkovi, se kterým byl v angažmá v brněnském divadle Husa na pro-
vázku. Celý zábavný pořad byl okořeněn písněmi a nechyběla ani autogramiáda. 
Představení se všem líbilo, publikum odcházelo s rozesmátými a spokojenými vý-
razy ve tvářích.

Dne 15.11.2018 po třech letech zavítali do Prostějova opět Kollárovci, jejichž vystou-
pení také zhlédlo 32 členů našeho KVV Prostějov. Velmi pěkné vystoupení doplněné 
vtipným slovem, úžasná nálada v zaplněném hledišti, společný zpěv účinkujících 
i diváků, to charakterizovalo tento večer. Opravdu spokojenost na obou stranách.

Dne 15.5.2019 se na prostějovské divadelní scéně odehrálo představení „Věra“, kte-
ré zhlédlo 40 členů KVV Prostějov. Představení nastudovalo pražské divadlo Studio 
Dva a divadlo Bolka Polívky v režii Alice Nellis a scénáristy Petra Zelenky. Promlou-
vá k nám příběh o výsluní a pádu úspěšné bohaté manažerky castingové agentury 
Věry, kterou ztvárnila v originálním hereckém podání Ivana Chýlková. Na scéně jsme 
viděli další vynikající herce Bolka Polívku, Sabinu Remundovou, Janu Strykovou, 
Kryštofa Hádka, Mariku Šoposkou, Romana Zacha. Vynikající představení, na tom se 
shodli všichni návštěvníci divadla.
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První říjnový den 2019 se 20 členů KVV, kteří projevili zájem,  zúčastnilo  divadelní-
ho představení „Válka Roseových“ v nastudování divadla A. Dvořáka Příbram. Hlavní 
protagonisté, Michal Dlouhý a Kateřina Lojdová, předvedli na jevišti opravdu skvělý 
výkon. S velkou profesionalitou ztvárnili příběh zpočátku šťastného manželství, které 
po letech přechází do rozvodového řízení  a v konečné fázi se stává  nesmyslným bo-
jem  na život a na smrt. Z počátku velmi jednoduché naschvály, kterým jsme se mohli 
i zasmát, přešly do naschválů, které byly pro mnohé z nás nepochopitelné a dá se říct i 
šokující. Myslíme si, že to byl pro všechny účastníky velmi hezký kulturní zážitek. 

Dne 31.10. 2019 se 10 členů KVV Prostějov zúčastnilo v prostějovském kině Met-
ro promítání  válečného dramatu „ Nabarvené ptáče“ od režiséra (Tobruku) Václava 
Marhoula. Před promítáním nás osobně pozdravil sám Václav Marhoul a promluvil 
o zajímavostech filmu.  Samotnému natáčení předcházelo osm let příprav. Zahrno-
valy dvouletou snahu o získání práv ke zfilmování knihy od Jerzyho Kosinského, 17 
verzí scénáře, které vznikaly tři roky, a další roky úsilí vedoucí k financování celého 
projektu (cca 160 milionů korun). Film se natáčel ve čtyřiceti třech lokalitách, a to 
v České republice, Polsku, Slovenské republice a na Ukrajině a to šestnáct měsíců. 
Film je černobílý, bez hudby a moc se v něm nemluví. Film reprezentoval českou 
kinematografii na 76.  ročníku Benátského filmového festivalu, kde od studentské 
poroty obdržel cenu Film pro UNICEF za nejlepší snímek bojující za dětská práva. 
Myslím, že tento film zanechal u všech zúčastněných hluboký filmový zážitek. 

V úterní podvečer 19.11.2019 navštívili členové KVV Prostějov v nově zrestaurovaném 
prostějovském divadle abonentní koncert operní pěvkyně Andrey Togel Kalivodové  
pod názvem „Česká písňová tvorba a nejkrásnější árie z českých oper“. Představení 
začalo výběrem písní od Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Petra 
Ebena, Bedřicha Smetany.  Celým koncertem operní zpěvačku doprovázela nádher-
nou hrou na klavír Ladislava Vondráčková. Mezi zpěvem měla klavíristka bravurní kla-
vírní sóla. Po velkém aplausu byla přidána árie od Georgese Bizeta Habanera z opery 
Carmen. Byl to opravdu nádherný zážitek umocněný blížícím se adventem.

4. sportovní aKce Klubu
Memoriál zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzá-
ka, plk. Josefa Černoty a Memoriál vynálezce padáku Štefana Baniče. 

Je vlajkovou lodí sportovních soutěží výsadkových veteránů. Pravidelně se jí zúčast-
ňují výsadkoví veteráni z České i Slovenské republiky. Svojí organizací i obsahem 
významně přispívá k posílení přátelství i sounáležitosti výsadkových veteránů všech 
generací.
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Fotografie našich soutěžících a jejich doprovodu na Memoriálu ZVV... v  Otrokovicích 
2016. Zleva: M. Mucha, M. Řepka, J. Václavková, J. Ondrejčák, J. Starý jun., J. Struhár, M. 
Stará, D. Lejsková, J. Starý sen., F. Lejsek, F. Chudý, v dolní řadě J. Kovář a J. Spáčil

Ročník Datum Místo Umístění KVV Prostějov (složení družstva) 
12. 28.7.2016 Otrokovice 5. místo celkově - F. Chudý, J. Kovář, J. Spáčil

13. 20. - 22.9.2017 Prostějov
1. místo J. Kovář, S. Lánský, J. Spáčil
2. místo  J. Starý jun., J. Struhár, F. Melichárek

14. 12. - 14.9. 2018 Prostějov 3. místo  J. Kovář, J. Spáčil, F. Melichárek

15. 29. – 30.8. 2019 Chrudim

První družstvo v sestavě: kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a 
Jaroslav Spáčil soutěžilo v obou kategoriích a umístilo se v první 
kategorii na 7. místě a ve druhé kategorii na 4. místě.
Druhé družstvo v sestavě: I. Skrbková, D. Štěpán, a M. Vašek se 
umístilo na 8. místě.
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Zleva: Naši soutěžící J. Struhár, F. Melichárek, J. Starý jun. (není na foto) se umístili na 2. 
místě, naše vítězné družstvo v roce 2017 kol. J. Kovář, J. Spáčil a S.Lánský a na 3. místě se 
umístilo družstvo KVV Banská Bystrica v sestavě kol. V. Kavický, E. Dolníková a J. Dolník.

SPORTOVNÍ SETKÁNÍ VýSADKOVýCh VETERÁNů A SPORTOVNÍCh 
PARAšUTISTů

Tato sportovní soutěž  má svoji tradici od roku 2008 a na jejím počátku stál předsta-
vitel Falcon air Miloš Sklenka. Sportovní setkání se konala vždy na letišti v Prostějo-
vě za účasti výsadkových veteránů.

Akci organizoval náš klub v roce 2015 za řízení předsedy klubu kol. Jindřicha Čtverá-
ka, hlavního rozhodčího Františka Chudého, za pomoci všech členů výboru a dalších 
členů našeho klubu – Hany Jugasové, Marie Staré, Dany Lejskové, Věry Virglerové, 
Anny Kroulové, Ladislava Jugase, Karla Virglera, Aleše Denera, Antonína Křivánka, 
Milana Chovance a Františka Kroula. Materiálně a logisticky nás zabezpečily naše 
vojenské útvary - 601. skss i 102. pzpr. 

Bez jejich pomoci si ani žádnou podobnou akci nedovedeme představit. Za hlavní 
představitele a organizátory České parašutistické asociace, provozující letecké a pa-
rašutistické aktivity, musíme jmenovat a vyzvednout Mgr. Martina Dlouhého a jeho 
zástupce Miloše Sklenku, kteří se velkou měrou podíleli na zabezpečení a zdárném 
průběhu této akce.
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Součástí sportovního setkání výsadkových veteránů byl i tandemový seskok

Kvůli finanční náročnosti této soutěže i termínové kolizi s Memoriálem zakladatelů 
výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a 
Memoriálem vynálezce padáku Štefana Baniče, které se konaly v letech 2017 a 2018 
v Prostějově, jsme organizaci Sportovních setkání výsadkových veteránů a sportov-
ních parašutistů dočasně přerušili.

Ročník Datum Počet družstev Umístění KVV PV Složení družstva
7. 16. - 18. 9. 2015 16 1. místo J. Kovář, J. Starý jun., J. Struhár

Zleva: Naše vítězné družstvo v roku 2015 v sestavě kol. Kovář, Struhár a Starý jun. Na 2. 
místě  KVV Jindř. Hradec, F. Maňour, J. Maloň a M. Václavíček. Na 3. místě KVV Chrudim, 
J. Pilař, P. Mudroch a J. Brůna.
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MEMORIÁL PLK. FRANTIšKA MANSFELDA – STřELNICE VRAhOVICE

Ročník Datum Počet střílejících Umístění KVV PV Složení družstva
5. 20. 5. 2016 141 2. místo F. Chudý, P. Němec, M. Řehořová 
6. 19. 5. 2017 136 3. místo F. Chudý, P. Němec, M. Vašek
7. 18. 5. 2018 139 4. místo F. Chudý,  M. Řehořová, M. Vašek
8. 17. 5. 2019 148 2. místo J. Kosek, M. Ratajský, M. Vašek

STřELECKý TROJbOJ – STřELNICE DObROTICE hOLEšOV

Reprezentanti KVV 
Prostějov ve střeleckém 
trojboji v Holešově 2017, 
zleva kol. I. Lorenc, 
M. Vašek, J. Kovář, 
M. Mucha, M. Řehořová,
S. Ptáček, F. Chudý.
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Ročník Datum Počet družstev Umístění KVV Prostějov Složení družstva 

8. 8. 7. 2016 21 6. místo
9. místo

KVV F.Chudý, J.Ondrejčák, M.Řehořová
KVV II. J.Kovář, M.Mucha, D.Parkanská

9. 14. 7. 2017 19 2. místo
5. - 6. místo

KVV I. F.Chudý, M.Řehořová, M.Vašek
KVV II. J.Kovář, M.Mucha, I.Lorenc

10. 20. 7. 2018 23
7. místo
10. místo
20. místo

KVV F.Chudý, J.Ondrejčák, M.Řehořová
KVV J.Kovář, M.Mucha, I.Lorenc
KVV Chovanec, Poláček, Melichárek

11. 19. 7. 2019 24
9. M. Vašek
16. D. Štěpán
25. F. Chudý

F.Chudý, D.Štěpán, M.Vašek
Družstvo nehodnoceno, umístění 
jednotlivců

STřELECKÁ SOUTěž „O POhÁR PRIMÁTORA MěSTA PROSTěJOVA“

Ročník Datum Počet družstev Umístění KVV Prostějov Složení družstva 
8. 26. 6. 2015 28 4.místo KVV F.Chudý, J.Kovář, V.Holík

9. 23. 6. 2017 37 10.místo
14.místo

KVV I. F.Chudý, M.Řehořová, M.Vašek 
KVV II. J.Kovář, J.Ondrejčák, M.Řepka

10. 22. 6. 2018 36 5.místo
7.místo

KVV I. F.Chudý, R.Zapletal, M.Řehořová
KVV II. J.Kovář, J.Ondrejčák, M.Řepka

11. 21. 6. 2019 36 8.místo
18.místo

KVV I F.Chudý, M.Řehořová, M.Vašek
KVV II. J.Kovář, I.Lorenc, F.Melichárek

Na střelecké soutěži 1. ročníku VHK se naše družstvo umístilo na 2. místě v sestavě zprava - J. 
Kovář, F. Chudý, J. Ondrejčák. Na fotografii s velitelem 102. pzpr pplk. Ing. Hriníkem je i druž-
stvo KVV Holešova, v sestavě kol. J. Toth, D. Hric a M. Hanáček, které se umístilo na 3. místě.
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Zúčastňujeme se střeleckých soutěží jako „Memoriálu VHK“, pořádané na počest vý-
sadkářů zahynuvších při plnění úkolů, kterou organizuje 102.pzpr. Dále „Memoriálu 
Marie Ljalkové“ ve střelbě, který organizuje Čs. obec legionářská spolu s Komunit-
ním centrem v Brně a  střelecké soutěže „Podjavorinská pištol“.

Na těchto soutěžích nás reprezentovali zejména kol. F. Chudý, M. Vašek, J. Kovář, J. 
Ondrejčák, F. Melichárek a naše úspěšná střelkyně M. Řehořová.

Od září 2019 se výsadkovým  veteránům dařilo na všech střeleckých soutěžích, kte-
rých se zúčastnili. Zatímco v září si dovezli ze Slovenska 2. a 4. místo (Stanislav Lán-
ský a Marie Řehořová) a v říjnu z Brna 3. místo (Milan Vašek), v listopadu v Lukové u 
Lanškrouna doslova excelovali. Nejenže obsadili 1. a 3. místo v jednotlivcích (Libor 
Plachký a Milan Vašek), ale zvítězili také v soutěži týmů a přestříleli i takového tra-
dičního vítěze, jakým je například Univerzita obrany. Těmito výsledky střelci nejlépe 
poděkovali výboru KVV za podporu v této činnosti.

5. vzpomínKové a pIetní aKce Klubu
Připomeneme si ty pietní akce s naší účastí, které svým způsobem byly v daném 
roce něčím výjimečné. 

20. 1. 2016 se konal na hřbitově v Brně - Líšni i za účasti našich zástupců vzpomín-
kový akt na československého parašutistu pplk. Josefa Otiska, velitele paraskupiny 
Wolfram. Akci organizovalo krajské velitelství Ostrava, v čele s ředitelem plk.Ing. Ja-
roslavem Hrabcem a rotou aktivních záloh tohoto velitelství, která nese jméno Josef 
Otisk. Pietní akt probíhal za přítomnosti dcery a syna pplk. Otiska, zástupců klubů 
výsadkových veteránů z Brna, Prostějova a Jindřichova Hradce, zástupců Čs.obce 
legionářské, roty aktivních záloh.

Dne 20. února 2016 se členové našeho KVV a ČB zúčastnili pietního aktu u památ-
níku zpravodajské skupiny STAS v obci Heřmaneč u Jindřichova Hradce. Pietní akt 
proběhl na počest 71. výročí seskoku tříčlenné zpravodajské skupiny STAS dne 
21.2.1945. Za KVV Prostějov se pietního aktu účastnili kol. Jindřich Starý sen., Fran-
tišek Chudý a Václav Kameník. Již tradičně se aktu zúčastnili také příslušníci „Čer-
vených baretů“ zastoupených kol. Jindřichem Starým jun. Na místě byla také účast 
kolegů z KVV Jindřichova Hradce v čele s předsedou Petrem Čejkou, jehož klub má 
toto pietní místo v patronaci. K pomníku byly položeny kytice a kol. Jindřich Starý 
jun. předal starostovi obce Heřmaneč, (která má 80 obyvatel) Pamětní odznak jako 
poděkování za jeho přístup a ochotu při udržování tradic našeho odboje. Kolega 
Václav Kameník pak přítomným popsal příběh skupiny STAS po seskoku a při plnění 
dalších úkolů. Připomněl také, že posledním žijícím členem skupiny STAS je plk. Jan 
Velík (94 roků), který je nositelem Řádu Bílého lva a posledním žijícím výsadkářem z 
východní fronty. Pietní akt ukončil předseda KVV Jindřichův Hradec kol. Petr Čejka. 
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Dne 10. 3. 2016 se náš  KVV zúčastnil pietního aktu u hrobu zakladatele výsadko-
vých vojsk a také prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt 
organizoval již po desáté KVV Plzeň v čele s jeho předsedou Miloslavem Jeřábkem a 
102. pzpr z Prostějova, který ve svém názvu nese jméno gen. Karla Palečka. Pietního 
aktu se zúčastnily  KVV z ČR, za náš klub se zúčastnil kol. František Chudý, Jaroslav 
Kovář a Miroslav Řepka. U hrobu gen. Karla Palečka se shromáždili kol. z KVV a vojáci 
102. pzpr. Na tomto místě promluvil a vyzvedl zásluhy a osobnost gen. Karla Palečka 
předseda KVVV Plzeň, kol. Miloslav Jeřábek. V další části akce zorganizoval hostitel-
ský klub Plzeň pro zájemce prohlídku města a prohlídku Planetária. 

Členové našeho klubu se pravidelně 18.6. zúčastňují pietního aktu v Resslově ulici u 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Zde padli hrdinové boje za svobodu českého národa v 
čele s Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří provedli atentát na vraha českého 
národa, říšského protektora Reinharda Heydricha. Členové našeho klubu se zúčast-
nili pietního aktu jako vzpomínky na hrdinný boj sedmi statečných výsadkářů. Vzác-
ným hostem pietního aktu v roce 2016 byl i jeden z posledních účastníků odboje 
z řad výsadkářů, genpor. Jaroslav Klemeš. Před památné místo k okénku do krypty 
byly položeny věnce a kytice. Kytici květů za náš klub položili kolegové Jindřich Sta-
rý a František Chudý. Celkově se z našeho klubu zúčastnilo 16 členů.

Dne 18. června 2018 jsme se opět zúčastnili pietního aktu v Resslově ulici.Z našeho 
klubu se této akce zúčastnilo celkem 15 členů. Mimo nás jsme poskytli možnost pře-
pravy také pro kluby Holešov, Zlín a Olomouc. Akce se zúčastnili i někteří  příslušníci  
601. skss, díky jejichž péči se tato plánovaná akce mohla uskutečnit. Celkem tedy 35 
účastníků.

Prostor před památníkem se zaplnil množstvím červených baretů, byli to kolegové 
z českých a slovenských klubů Prostějov, Praha, Bratislava, Holešov, Zlín, Liberec, 
Jindřichův Hradec, Plzeň, Olomouc, Tábor i Žilina.

Pietnímu aktu byli přítomni i zástupci vlády, politických stran a velení AČR v čele s 
ministryní obrany Šlechtovou, politiky Bělobrádkem, Okamurou, NGŠ gen. Opatou 
a řadou dalších významných osob.

Dlouhá řada věnců, které 18. června 2018 položili u desky připomínající boj zástupci 
nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků svědčí o tom, že tato událost je 
jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po 76 letech svůj zásadní spole-
čenský a dějinný význam.
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S projevem úcty za náš klub položili kytici květů Mirek Řepka, František Chudý a Franti-
šek Bartko.

V tento den byly péčí městské části Prahy 2 odhaleny pamětní destičky vsazené do 
chodníku u kostela sv. Cyrila a Metoděje, které připomínají, že v těchto místech před 
76 lety padlo v boji sedm československých výsadkářů z Velké Británie. Každá z nich 
nese jméno padlého, označení výsadku, v jehož rámci byl nasazen a datum narození 
a úmrtí oběti.

Při této příležitosti u památníku v Resslově ulici, po rozhodnutí výboru klubu, předal 
v zastoupení předsedy klubu kolega Lejsek Zlaté odznaky KVV Prostějov kolegům 
JUDr. Ladislavu Slivovi a JUDr. Jindřichu Vybíralovi, za aktivní pomoc při zajišťování 
akcí klubu a za zachování a prohlubování tradic výsadkového vojska. 

Poté jsme se přesunuli k památníku československých válečných parašutistů a je-
jich spolupracovníků z domácího odboje v Technické ulici na Praze 6. Pietní akt za 
účasti zástupců GŠ AČR, magistrátu hlavního města Prahy, Československé obce 
legionářské, VHÚ a Velvyslanectví SR v ČR byl zahájen položením věnců a kytic na 
počest těch, kteří položili životy v odboji proti nacizmu. Vysoce jsme ocenili účast a 
zejména vystoupení velvyslance Slovenské republiky v ČR Petera Weisse na tomto 
pietním shromáždění.
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Společná fotografie 
českých a slovenských 
výsadkových veteránů u 
památníku českosloven-
ských válečných parašutistů 
a jejich spolupracovníků 
z domácího odboje.

STRÁž POD RALSKEM

Delegace našeho KVV ve složení kol. Starý sen., Řepka, Hájek, Chudý, Ondrejčák, 
Mucha a Kovář se dne 14.10.2016 zúčastnila pietního aktu – Odhalení památníku 
ve Stráži pod Ralskem. Význam tohoto aktu podtrhla účast hejtmana Libereckého 
kraje Martina Půty, velvyslance státu Izrael Garyho Korena, zástupců samosprávy 
KVV Liberec a České obce legionářské i účast plk.v.v. Ludvíka Sochora, syna genmjr. 
Antonína  Sochora. Ideu památníku na počest všem, kteří položili základy pováleč-
ného výsadkového vojska československé armády a všem, kdož pomohli vybojo-
vat svobodu a nezávislost státu Izrael zpracoval Vojenský historický ústav. Na jeho 
realizaci se přímo podíleli členové KVV Liberec pod vedením kol.Jaroslava Chromka, 
zejména kol. Miroslav Macák. K vybudování památníku přispěl finančně mimo KVV 
Liberec, KVV Holešov i KVV Prostějov a navíc náš kol. Jeremiáš, který vytvořil pamět-
ní desku památníku. 

Ve svém vystoupení Jeho Excelence Gary Koren ocenil podíl čs. výsadkářů na vý-
cviku a všestranné přípravě vojenských specialistů Izraele a vyzdvihl zejména zá-
sluhy Hrdiny SSSR genmjr. Antonína Sochora na vybudování izraelské armády. Ve 
Stráži pod Ralskem byl tehdy velitelem výcviku speciálních jednotek HAGANA. 
Během několikaměsíční přípravy vybudoval dvě perfektně vycvičené brigády s 
nimiž pak odletěl do Izraele, kde dále působil ve funkci poradce operační správy 
izraelské armády.
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Foto účastníků KVV Prostějov na odhalení památníku. Zleva plk. v. v. V. Kuchynka, mís-
topředseda ČSOL, kolegové M. Řepka, J. Kovář, J. Ondrejčák, O. Hájek, J. Starý sen., F. 
Chudý, M. Mucha.

Odhalení tohoto památníku plně zapadá do příprav 70. výročí vzniku  výsadkových 
jednotek tehdejší československé armády, které si připomeneme v příštím roce. 
Součástí naší účasti byla i prohlídka muzea ve Stráži pod Ralskem, kde je díky KVV 
Liberec a to zejména kol. Miroslava Macáka, vybudovaná část věnovaná vzniku a 
historii výsadkových jednotek v této oblasti. Čest, uznání a dík patří nejen válečným 
hrdinům, ale i všem, kteří se podíleli na vzniku čs. výsadkových jednotek. 

70. VýROČÍ VZNIKU VýSADKOVýCh JEDNOTEK 
V POVÁLEČNéM ČESKOSLOVENSKU

Činnost našeho klubu byla v roce 2017 významně ovlivněna oslavami 70. výročí vzni-
ku výsadkových jednotek v poválečném Československu. Slavnostního shromáždění 
k tomuto výročí, které 15.4.2017 organizoval KVV Prostějov v součinnosti s Červenými 
barety, z.s. a 601.skss, se zúčastnilo více než 200 výsadkových veteránů z 15 KVV v ČR a 
8 KVV v SR, ale i stávajících výsadkářů, pokračovatelů tradic výsadkových jednotek ze 
601. skss, 1. a 2. pzpr., 4,vpr, 5. pŠU ze Žiliny a dalších významných hostů.

Jak zdůraznil ve svém vystoupení  předseda KVV Prostějov kol.František Stavný  „Or-
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ganizovat takto rozsáhlou akci celorepublikového charakteru si vyžádalo nesmírné 
úsilí našeho výboru po dobu téměř 9 měsíců, zejména kolegů F. Lejska, J. Struhára,  
J. Ondrejčáka, J. Starého jun., M. Muchy, F. Chudého, J. Kováře a O. Hájka. Ocenit chci 
také i další členy našeho klubu, kteří účinně pomohli v závěrečné fázi přípravy, jako 
manželé Jugasovi, kol. J. Aresta, l. Skrbková a A. Dener.“

Dále ve svém vystoupení zvýraznil, že „Smyslem tohoto shromáždění bylo nejen 
připomenout toto významné výročí, ale ocenit a poděkovat všem těm výsadkářům, 
kteří se podíleli na vzniku a rozvoji výsadkových jednotek a svojí činností naplňovali 
výsadkové tradice a kteří je nadále naplňují i v současnosti. Proto náš klub, v sou-
činnosti s Červenými barety, z.s. dal vyrobit 300 ks Pamětního odznaku se stuhou k 
70. výročí, udělil a ocenil všechna města i obce dislokace výsadkových jednotek a 
útvarů. Dále jednotlivými  KVV vybrané a navržené výsadkové veterány, jejich kluby, 
všechny bývalé i současné velitele útvarů,  profesionální vojáky - výsadkáře, naše 
sponzory i příznivce naší historie a tradic“. 

Dále F. Stavný pokračoval:  „Pevně věřím, že Vám tento pamětní odznak bude stále při-
pomínat, že jste členy velké výsadkové rodiny, která umí ocenit soudržnost, bojové ka-
marádství i přátelství. Chci také poděkovat Davidu Jiráskovi, který na našem shromáž-
dění pokřtil očekávanou svou již druhou knihu o historii jednotek zvláštního určení“.

Účastníci slavnostního shromáždění k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek v pová-
lečném Československu.
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Co bylo charakteristické pro tento den? Nejen krásné vzpomínky a pocit sounáležitos-
ti k výsadkové komunitě, ale doslova hrdost na službu u výsadkových jednotek bez 
rozdílu dosažených hodností a funkcí. Jak konstatoval jeden z účastníků této akce:  ,,V 
životě jsou chvíle, na které musíme vzpomínat, na které se nedá zapomenout“.

6.  stanovy, práce výboru Kvv
V souladu s novým Občanským zákoníkem jsme dnem 1.ledna  2016 zapsaní 
ve  spolkovém rejstříku vedeném u KS Brno, v  oddíle L, vložce č.10225, jako Klub 
výsadkových veteránů Prostějov, z.s., se sídlem Letecká 1, Prostějov. Máme IČ 266 50 
355 a schváleny nové  Stanovy i nový Organizační a jednací řád spolku.

Od roku 2020 je členský příspěvek 200,- Kč ročně. Od roku 2015 do současné doby 
pracuje výbor KVV Prostějov ve složení: kol. F.Stavný - předseda klubu, kol. F.Lejsek 
- místopředseda, členové výboru – F.Chudý, J.Ondrejčák, J.Struhár, O.Hájek, J.Kovář, 
I.Skrbková a   M.Mucha, kterého v roce 2017 nahradil J.Šlambor. Je plně na místě 
vyjádřit ocenění a poděkování předsedovi KVV F.Stavnému, místopředsedovi KVV 
F.Lejskovi a všem uvedeným členům výboru KVV Prostějov za odvedenou práci 
v období 2015-2020.

V roce 2020 má klub 205 členů. Z toho je z Prostějova a okolí 141 členů, 64 členů 
bydlí mimo teritorium okresu Prostějov.

Každý rok organizuje výbor výroční shromáždění KVV, na kterém hodnotí činnost 
klubu v uplynulém roce a řeší, co v dalším roce. Jsme rádi, že se tak děje za účasti 
představitelů statutárního města Prostějova, velitelů 601.skss a 102.pzpr, vedení 
dalších KVV ČR a SR a našich sponzorů. Pravidelně před svým výročním zasedáním 
pořádá náš výbor poradu s předsedy jednotlivých KVV ČR a SR s cílem koordinace 
akcí v daném roce, případně k výměně zkušeností z klubové činnosti, což přispívá 
k upevňování spolupráce s ostatními KVV v ČR a SR. Poslední porady před naší vý-
roční schůzí dne 8.2.2020  se zúčastnili představitelé 16 KVV z ČR,  předsednictva 
KVV SR a 4 KVV ze SR.

Výroční shromáždění je využíváno i k ocenění těch členů, kteří se aktivně zapojují do 
klubové činnosti. Po ukončení schůze je pravidelně  zabezpečena zábava s tombolou 
a tancem.

Výbor KVV Prostějov zabezpečuje účast na výročních jednáních KVV, kde deleguje své 
členy např. kol.Muchu do KVV Brna, kol.Struhára do Liberce, kol.Kováře a Ondrejčáka 
do Zlína, kol.Lejska do Holešova  a Bratislavy, kol.Stavného do Prahy, kol.Chudého do 
Plzně, kol. Hájka do Chrudimi s cílem poznávat práci našich kolegů a dále upevňovat 
sounáležitost k veteránskému výsadkovému hnutí. Se stejným cílem se předseda KVV 
kol.Fr.Stavný  zúčastňuje i jednání Sněmu KVV SR a spolu s dalšími členy výboru i vý-
ročního jednání Oblastního KVV Bratislava.
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Koncem roku 2015 KVV Prostějov vydal dárkové album s 2 DVD s více než 500 fo-
tografiemi a 120 minutový videozáznam ze „Setkání 2015“. Zásadní podíl na tvorbě 
videozáznamu měl kolega Jaroslav Aresta, který jako náš příznivec se stal v uply-
nulém roce i naším aktivním členem. Výbor KVV se rozhodl v letošním roce využít 
profesionálních schopností a dovedností Jaroslava Aresty a požádal ho o digitalizaci 
13 VHS kazet z činnosti našeho klubu od jeho založení do roku 2000. Jednalo se 
o obrazový materiál natočený kolegy Verteticsem (vrátil se ke svému původnímu 
rodinnému jménu), Rimanovským, Solařem, Chlupem a Bartkem z 90. let. Tento ob-
razový materiál má svoji vysokou archivní hodnotu, zachycuje různé aktivity našeho 
klubu jako besedy, různé soutěže, „Setkání 1995“, zájezdy jako do Archlebova, Pre-
šova, Prahy, Žiliny, Liberce, Jižních Čech, Velkých Losin, Chrudimi, Náchodska, Plzně 
včetně jejich účastníků, z kterých je již pěkná řádka ve výsadkovém nebi. Výbor KVV 
zakoupil externí disk 700 GB, na kterém jsou uloženy nejen výše uvedené digitalizo-
vané záznamy z 90. let, ale i další jako všechna dosavadní Setkání 2000, 2005, 2010, 
2015, dále všechny zásadní akce od roku 2008 do současné doby. Díky profesionál-
ní práci kolegy Jaroslava Aresty a člena výboru Jaroslava Ondrejčáka, který poskytl 
obrazové materiály od roku 2008 a archiv spravuje, máme v současné době bohatý 
obrazový materiál (prozatím 275 GB) z bohaté a různorodé činnosti našeho klubu, 
který je možné dále využívat v našich aktivitách. Zásadní podíl na tvorbě našeho 

V předsednictvu zleva: kol. F. Chudý, F. Lejsek, primátor stat. města Prostějova Mgr. F.Ju-
ra, plk. Ing. F. Stavný, plk. gšt. Ing. Rebilas, plk. Ing. Mgr. Pavol Švelka, prezident KVV SR 
pplk. v. v. Viktor Puchoň, plk. gšt. Ing. T. Skácel, pplk. Ing. I. Hriník a pplk. Ing. Jiří Šafanda.
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obrazového archivu v posledních letech má i náš fotograf Jaroslav Kovář, který je 
také zveřejňuje na stránce https://www.zonerama.com/jardakov/91025 .

Výbor KVV Prostějov plně využívá svých komunikačních prostředků jako občasníku 
„Zpravodaj“, webových stránek  https://kvvprostejov.wgz.cz/ Oceňujeme práci ad-
ministrátora webových stránek J.Ondrejčáka, který seznamuje výsadkovou komuni-
tu s činností jednotlivých KVV, popularizuje práci aktivních funkcionářů a členů KVV, 
čímž přispívá k upevňování kamarádství a vztahů mezi výsadkáři všech generací. 
K 31.12.2019 vyšlo celkem 80 čísel „Zpravodaje“. Z členů našeho KVV přispívá nejví-
ce svými články do „Zpravodaje“ kol. F. Lejsek, F. Chudý, J. Ondrejčák, I. Skrbková, J. 
Struhár, J. Kovář, V. Kameník, P. Čejka, M. Mucha a J. Vidmoch, z ostatních KVV to jsou 
kol. Foršt, Sliva, Kolář, Opluštil, Hric a Valenta.

Nadále na našich webových stránkách uveřejňujeme časopisy našich slovenských 
kolegů „Červené barety“ Oblastného KVV Bratislava a „Spravodajcu“ Oblastného 
KVV Banská Bystrica, což nám umožňuje hlouběji poznávat práci a aktivity našich 
kolegů na Slovensku.

Výbor KVV od r. 1998 jako nejvyšší ocenění za práci v KVV uděloval Zlatý odznak KVV 
Prostějov. Do konce r. 2015, bylo toto ocenění uděleno  celkem  84 členům různých 
KVV v ČR i SR, viz příloha č.3. Vzhledem k výrobě  nové verze a Podmínek pro udělení 
Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov, v r. 2016 nebyl udělen žádný 
ZO. Od 1. 1. 2017 jsou udělovány nové Zlaté odznaky výsadkového veterána KVV Pro-
stějov na stuze s miniaturou, které jsou  hodné aktivních výsadkových  veteránů. Cel-
kem k 8. 6. 2020 bylo uděleno výsadkovým veteránům ČR a SR 123 Zlatých odznaků 
VV, z toho 38 členům KVV Prostějov, viz příloha č. 4. V souladu s Organizačním řádem 
a podmínkami pro udělování medailí KVV Prostějov „Za zásluhy“ a „Pamětní medaile“ 
jsou oceňování aktivní členové veteránského hnutí výsadkářů, viz příloha č. 1. 

KVV Prostějov v  průběhu 30 let svojí činnosti byl vyznamenán 3 medailemi a 12 
pamětními odznaky na stuze  a 1 pamětní plaketou, viz příloha č. 2. 

Další z oblasti péče o naše členy je předávání nebo rozesílání blahopřání našim ju-
bilantům. Součástí blahopřání je i malá pozornost, Od jubilejních 70 - tin, dostávají 
ženy stojánek s plaketou, kytičku a bonboniéru,  muži pak stojánek, tradiční Ha-
náckou vodku a všichni písemné přání od členů výboru našeho klubu. Blahopřání 
zasíláme na žádost regionálních klubů i jejich jubilantům. Byly to KVV Liberec, Olo-
mouc, Zlín, Brno, Hradec Králové, Jindřichův Hradec a Banská Bystrica. Jen např. v 
roce 2017 jsme tato blahopřání zaslali 75 jubilantům. Z odezvy kolegů je patrné, 
že je takto zaslané přání opravdu potěšilo. O přípravu, předání nebo zaslání našim 
členům i členům regionálních klubů, se dobře starají kol. Dana a Franta Lejskovi. 
Ocenění si zaslouží i naši desítkáři při osobním styku s kolegy, kteří nemají internet 
a předávají informace i pozvánky na naše klubové akce. Jsou to zejména kolegové 
Chudý, Ondrejčák, Starý sen., Kovář a již zesnulí kol. Jeremiáš a Steiner.
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Z  podnětu předsedy KVV kol. F. Stavného se výbor KVV Prostějov rozhodl  na svém 
jednání v listopadu 2017 podat „Žádost o registraci do Unie evropských výsadko-
vých veteránů“ (Union European Paratroopers), ve které je zatím registrováno 11 
států Evropy. Ve dnech 2.–5. 10. 2018 na kongresu U.E.P. v Budapešti byl náš klub 
přijat do této organizace, v první fázi v roli pozorovatele.

Očekávali jsme, že v Unii evropských výsadkových veteránů získáme další inspiraci 
a podněty k obohacení naší činnosti. Je zřejmé, že do příštího roku se musíme roz-
hodnout jak dále s naší účastí v U.E.P. 

V  uplynulém období výbor KVV Prostějov finančně nebo materiálně podporoval 
celou řadu projektů nebo akcí, které se vázaly k  historickým událostem národně 
osvobozovacího boje proti fašizmu nebo k významným osobnostem, které se anga-
žovaly v tomto boji nebo na formování a činnosti výsadkového vojska, ale i zdravot-
ně postižených dětí i dospělých osob jako např.:

Začátkem roku 2002 jsme finančně přispěli k výrobě a instalaci památníku Jozefa 
Gabčíka v prostoru 5.pluku ŠU v Žilině – velitele skupiny Anthropoid. 

Slavnostní odhalení pamětní desky gen. Karla Palečka na jeho rodném domě na 
Mikulášském náměstí 14 v Plzni dne 21. 5. 2003. Autorem pamětní desky byl náš 
člen klubu Viktor Jeremiáš.

V roce 2006 jsme finančně přispěli na výstavbu pomníku vynálezci padáku Š.Baničo-
vi v jeho rodných Smolenicích.

Přispěli jsme finančně ve prospěch výroby a instalace pamětní desky na objektu 
kasáren 7. vp ZU v Holešově, která byla slavnostně odhalena 22. 8. 2008 i za účasti 
členů KVV Prostějov.

V roce 2012 jsme finančně přispěli na rekonstrukci rodného domu Jana Kubiše ve 
Vilémovicích, člena skupiny Anthropoid. Rekonstrukce domu byla ukončena ke 100. 
výročí jeho narození dne 12.6.2013 i za účasti delegace KVV Prostějov vedené před-
sedou klubu Ing. Jindřichem Čtverákem.

V roce 2015 jsme přispěli na výrobu a instalaci náhrobní desky gen.Jana Kratochvíla, 
velitele 2.čs.arm.sboru při zahájení Dukelské operace. Slavnostního odhalení této 
náhrobní desky v Červeném Kostelci dne 15.3.2015, v den 40.výročí jeho úmrtí, se 
zúčastnila i delegace našeho KVV.

Dne 14.6.2016 jsme se zúčastnili odhalení památníku ve Stráži pod Ralskem. Na vý-
robě a instalaci pamětní desky autora Viktora Jeremiáše – člena KVV Prostějov se 
finančně a materiálně podílel KVV Prostějov.

Zajistili jsme v roce 2017 výrobu a instalaci pamětní desky mjr. v. v. Jana Knapí-
ka, bytem Orlov, okr. Stará Ľubovňa, který sloužil v Zákupech v jednom z prv-
ních kurzů.
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V letech 2017 a 2018 v rámci Memoriálu ZVV a vynálezce padáku Š. Baniče jsme 
Svazu tělesně postižených - místní organizaci ve Ptení - umožnili 2 vyhlídkové 
lety v okolí Prostějova letadlem L-410, celkem pro 20 osob. Jejich účast na me-
moriálu zajistil náš člen KVV, zároveň člen výboru místní organizace STP Ptení, 
kol. Jaroslav Moravec.

V součinnosti se 102.pzpr v rámci akce Dne otevřených dveří k MDD jsme poskytli 
dne 9.6.2016  organizaci zdravotně postižených dětí LIPKA z.s. částku 2000,- Kč a 
dne 3.12.2015 Asociaci rodičů a přátel postižených dětí v ČR, Klub Radost finanční 
částku 2000,- Kč.

Celková částka naší finanční podpory na výše uvedené akce představovala 36 500,- Kč.

7. spolupráce s červenýmI barety
V uplynulém období nadále pokračovala úspěšná spolupráce mezi naším klubem 
a spolkem Červené barety. Vždyť jejich protagonisté kol.J.Starý junior, M.Mucha a 
K.Rothová jsou i členy našeho KVV Prostějov. Náš klub jako partner jejich největšího 
projektu a to pochodu „Po stopách 22.výsadkové brigády“ aktivně vypomáhá při 
jeho organizaci. Jsou to především J. Starý sen., M. Stará, F. Lejsek, D. Lejsková, F. 
Chudý, J. Kovář, F. Kroul, A. Kroulová, M. Chovanec, F. Melichárek, E. Muchová st., E. 
Grézl, A. Malíková, J. Britan, B. Juračka. D. Parkanová a J. Struhár. Doposud proběhlo 
7 ročníků tohoto pochodu.

Společně se zúčastňujeme i na některých pietních a vzpomínkových akcích, které 
se vztahují k výsadkovým tradicím, jak je to vzpomenuto v předcházejících částech 
sborníku.

Na základě požadavků našeho klubu v součinnosti s kol. J.Struhárem nám „Červené 
barety“ zabezpečují návrhy pamětních odznaků např. k 70. výročí vzniku výsadko-
vých jednotek, Zlatého odznaku výsadkového veterána, k Setkáním, i sportovním 
soutěžím apod.

V pátek 23. září 2016 za organizace spolku „Červené barety“ a účasti i členů našeho 
klubu si připomněla necelá stovka výsadkových veteránů ČR a SR událost, která v 
jejich srdcích a vzpomínkách přetrvává dodnes. Přesně před padesáti lety proběhlo 
v září roku 1966 na území Československa spojenecké cvičení čtyř armád Varšavské 
smlouvy s názvem VLTAVA 1966.
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Představitelé spolku „Červené barety“ kol. J. Starý jun. a M. Mucha.

Na tomto cvičení bylo nasazeno 1 635 československých výsadkářů. Pro tento úkol 
byli vyčleněni příslušníci tehdejší 22. výsadkové brigády Prostějov, 7. výsadkového 
pluku zvláštního určení Holešov a povolané zálohy k 22.vb. Spolek Červené barety 
uspořádal v prostorách přednáškového sálu Národního domu v Prostějově vzpo-
mínkové setkání, aby si s přímými účastníky cvičení připomněli tuto událost.  Pro 
účastníky této vzpomínkové akce byly vyrobeny pamětní odznaky na stuze, které 
byly vydány spolkem Červené barety. Mají připomínat 50. výročí největšího nasaze-
ní výsadkářů v ČSLA.

Společná fotografie účastníků vzpomínkové akce „Vltava 1966“
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Kolegové ze spolku Červené Barety navštěvují i naše druhoválečné veterány při je-
jich životních jubileích a k různým výročím, týkajících se naší armády a zvláště pak k 
výsadkovým jednotkám. Pro tyto události nechávají vyrábět různé pamětní dekora-
ce, odznáčky připomínající tyto události, jimiž oceňují právě tyto naše druhováleč-
né veterány, kteří jsou za to rádi a vděčni. Aktivity našich kolegů je možno sledovat 
na jejich stránkách: www.cervenebarety.cz.

Společná fotografie z roku 2019
z České Třebové u příležitosti
připomenutí si 75. výročí Karpatsko
Dukelské operace se dvěma přímý-
mi účastníky bojů na Dukle, plk. 
Vasilem Timkovičem 
a npor. Boženou Ivanovou.

Jsme přesvědčení, že spolupráce mezi KVV Prostějov a Červenými barety se bude i v 
následujícím období nadále rozvíjet v zájmu společných cílů, které máme vyjádřeny 
ve svých stanovách.

8. závěr
Za 30 let naší existence se můžeme pochlubit bohatou a hodnotnou činností. Ta je 
výsledkem práce členů KVV, zejména předsedů KVV a těch, kteří aktivně pracovali 
ve výborech KVV. Velice si vážíme naší spolupráce s 601.skss i 102.pzpr. Bez aktivní 
materiální i finanční pomoci bychom nemohli rozvíjet naše aktivity ve všech oblas-
tech naší činnosti, ať jsou to pravidelná Setkání výsadkových veteránů na Hamrech 
a v Žilině, organizace zájezdů, sportovní soutěže, nebo vzpomínkové a pietní akce 
na památných místech naší historie, v Resslově ulici v kryptě chrámu sv. Cyrila a 
Metoděje, památníku československých válečných parašutistů a jejich spolupra-
covníků z domácího odboje v Technické ulici na Praze 6, v Zákupech a na dalších 
památných místech uvedených v tomto sborníku.

Naši zástupci se na pozvání zúčastňují slavnostních nástupů obou útvarů, společ-
ných akcí ke Dni veteránů, vernisáží výstav v muzeu VÚ 8280 v Mladé Boleslavi nebo 
v Prostějově „Život generála Františka Moravce“ nebo křtu knihy  „Plukovník Oldřich 
Talášek“, „Dokud dýchám, doufám“, knih autora Davida Jiráska, křtu „Zlatého odzna-
ku výsadkového veterána  KVV Prostějov“ a jiných akcí.
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Ještě jednou veliké poděkování patří všem dosavadním bývalým a současným velite-
lům 601. skss a 102. pzpr za přístup a pomoc při realizaci našich aktivit.

Zrovna tak naše poděkování patří vedení Olomouckého kraje, vedení statutárního měs-
ta Prostějov. Naše poděkování patří všem našim sponzorům a partnerům za materiální 
pomoc k zajištění našich konkrétních společenských, kulturních, ale i sportovních akcí. 

Jsou to především:

 • Ing. Andrej Babiš
 • Hanácké železárny a pérovny, a.s. 
 • Mechanika Prostějov, a.s. 
 • Miroslav Pišťák
 • Nadace AGROFERT
 • JUDr. Jindřich Vybíral
 • Vzdělávací institut Prostějov, s.r.o.
 • Vojenská zdravotní pojišťovna, a.s. 
 • JUDr. Ladislav Sliva 
 • Ing. Jiří Vybíral – lázně Slatinice
 • Mgr. Bc. Oldřich Luger – Česká pošta, a.s.
 • Česká parašutistická asociace
 • Assist, s r.o. Praha - Ing. Vladimír JÍLEK 
 • Jaroslav VONDRA
 • Česká pošta, a.s.
 • Medikom’s  s.r.o.
 • ČSOB, a.s.
 • Pivovar „U TŘÍ KRÁLŮ“
 • Peršan
 • Klub 601. skss, z.s.
 • ASO Dukla Prostějov
 • Občanské sdružení „Červené barety“
 • Radek Váňa, sponzorsky realizoval grafické a DTP práce na tomto sborníku 
 • Mgr. Nadymáček – PČR - územní odbor Prostějov
 • ZO Areál Vrahovice - Klub voj. historie a Střelecký klub
 • PV Auto - JUDr. Martin Vrtal
 • POŠ - Voj. zařízení 6848/04 
 • Ředitelství řízení spec. sil MO AČR
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Zvláště děkujeme vedení Olomouckého kraje a vedení statutárního města Prostě-
jova za finanční pomoc k realizaci  SETKÁNÍ 2020, bez které bychom si nemohli dů-
stojně připomenout 60 let působení VÚ 8280 v Prostějově a 30. výročí vzniku Klubu 
výsadkových veteránů Prostějov.



přílohy
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příloha č. 1
Prapor KVV, medaile, pamětní odznaky, které uděluje KVV Prostějov

Fotografie zástavy KVV Prostějov

Zlatý odznak výsadkového 
veterána KVV Prostějov

Medaile KVV Prostějov 
Za zásluhy

Pamětní medaile  
KVV Prostějov

Pamětní odznak  
k 65. výročí založení  
výsadkového vojska

Odznak veterána KVV 
Prostějov

Pamětní odznak  
k 70. výročí vzniku  

výsadkových jednotek
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příloha č. 2
Medaile a Pamětní odznaky na stuze udělené KVV Prostějov

Zlatý pamětní odznak  
„Za podporu 601. skss při 

operaci Enduring Freedom“

Pamětní odznak k 25. výročí 
nasazení čs. protichemické jed-
notky v operaci Pouštní bouře

Čestný odznak AČR  
„Za zásluhy III. stupně“

Pamětní odznak k 100.
výročí narození genmjr.
Rudolfa Severina Krzáka

Pamětní medaile k 70.  
výročí vzniku 2. čs. para-
desantní brigády v SSSR

Pamětní plaketa  
Za zásluhy o rozvoj para-
šutizmu - KVV Bratislava
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Pamětní odznak veterána  
KVV Holešov

Pamětní odznak k 50. 
výročí cvičení Vltava 1966

Zlatý pamětní odznak 
KVVV Praha

Pamětní odznak 102.  
pzpr. gen. Karla Palečka

Pamětní medaile výsad. 
veteránů Holešov k 55. 

výročí založení 7. vp. ZU

Zlatá pamětní medaile 
KVV Písek
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Bronz. pam. odznak Za 
podporu 601. skss při opea-

raci Enduring Freedom

Stříbrný pamětní odznak 
KVVV Praha

Pamětní odznak  
Přemysla Otakara II.

Pamětní kříž KVVV  
gen. Karla Palečka



30 LET KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PROSTĚJOV 1990–2020

118

příloha č. 3
Seznam udělených Zlatých odznaků KVV Prostějov k 28.11.2015

27.11.1998 Opletal Ladislav KVV Prostějov, Bučka Pavol KVV Žilina, Černota Josef,  
 Mansfeld František KVV Liberec, Fiačan Bronislav KVV Prešov
27.11.1999 Koutecký Václav KVVV Praha
26.08.2000 Vojtěch Miroslav KVV Liberec, Chymčák Vasil KVV Hradec Králové, 
 Bartko František KVV Prostějov
20.01.2001 Sadílek Ladislav KVV Liberec, Hořejší Ivo, Jugas Ladislav KVV 
 Prostějov, Verner Ivan KVV Prostějov
10.07.2001 Kuba Karel KVVV Praha, Šolc Jiří KVVV Praha
11.12.2001 Banašík Ladislav KVV Chrudim
08.03.2002 Pospíšek František KVV Zlín
09.04.2002 Štětka Adolf  KVV Plzeň
07.05.2002 Juříček Miloslav KVVV Praha, Mrázek Josef KVVV Praha
16.11.2002 Borovský Štefan KVV Prostějov, Gallát Vlastimil KVV Pardubice
25.04.2003 Řepka Miroslav KVV Prostějov, Tesař Jan starosta města Prostějov
19.05.2003 Múdry Anton KVV SR
26.08.2003 Mlčák Metoděj KVV Prostějov
08.10.2003 Lažanský Jaroslav
26.11.2003 Melichárek Miroslav KVVV Praha, Šimík Milán KVV Prostějov, Strnad
02.12.2003 Jeřábek Miloslav KVV Plzeň, Kutín Ivan KVV Brno, 
 Čičmír Ladislav KVV Plzeň
23.02.2004 Pelc Miroslav KVVV Praha
28.02.2004 Krzák Rudolf KVV Jindřichův Hradec
01.05.2004 Rezler Miloň KVVV Praha, Dvořáček Ludvik KVVV Praha
02.06.2004 Kvasnička Ivo KVV Tábor
20.11.2004 Chromek Jaroslav KVV Liberec, Jeremiáš Viktor KVV Prostějov
08.02.2005 Čtverák Jindřich KVV Prostějov
15.03.2005 Starý Jindřich sen. KVV Prostějov
06.05.2005 Hájek Otakar KVV Prostějov
31.05.2005  Lejsek František KVV Prostějov
07.06.2005 Babický Josef, Najman Josef  KVV Liberec, Klust Jan KVV Brno, 
 Požár Josef KVV Brno
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12.06.2005 Gavlas Pavel KVVV Praha, Tuček Jozef  KVV SR, 
 Švrlo Peter KVV Martin-Vrútky, Kolář Alfonz KVV Zlín, Hrbek Čestmír, 
 Čermák Jaroslav KVVV Praha
25.11.2006 Zapletal Rudolf  KVV Prostějov
25.11.2006 Zelinger Jaroslav  KVV Zlín
25.11.2006 Svoboda Jiří KVV Plzeň
15.02.2007 Fencl Jindřich  KVV Plzeň
05.03.2007 Vaněk Miroslav KVVV Praha
30.06.2007 Šťastný Jiří KVV Banská Bystrica
30.06.2007 Gajdoš Vladimír KVV Bratislava
10.10.2007 Jíravský Karel KVV Liberec
08.12.2007 Rychlý Stanislav KVV Chrudim
25.03.2008 Kopecký Ján KVV Žilina
06.12.2008 Váňa Josef KVV Prostějov
14.03.2009 Chlup František KVV Brno
20.05.2011 Urban Jiří KVVV Praha
30.06.2011 Hoššo Ivan KVV Prostějov
30.11.2012 Tvrz Drahoň KVVV Praha
30.11.2012 Visinger Oldřich KVVV Praha
23.11.2013 Řanda František KVVV Praha
23.11.2013 Štrajt Antonín KVVV Praha
23.11.2013 Dufek Jiří KVV Holešov
22.11.2014 Starý Jindřich jun. KVV Prostějov
22.11.2014 Krause Josef KVVV Zlín 
22.11.2014  Branda Rudolf KVVV Zlín
22.11.2014 Malota František KVVV Zlín
22.11.2014 Klozar Antonín KVV Klatovy
12.12.2014 Mrkvička František KVV Chrudim
21.11.2015 Ondrejčák Jaroslav KVV Prostějov
28.11.2015 Bartůněk Milan KVVV Zlín
28.11.2015 Hrabě Bohumil KVVV Zlín
28.11.2015 Vaškovic Josef  KVVV Zlín

Ke dni 28. 11. 2015 bylo oceněno Zlatým odznakem KVV Prostějov 
84 výsadkových veteránů.
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příloha č. 4
ZLATý ODZNAK VýSADKOVéhO VETERÁNA KVV PROSTěJOV, z.s.

1) plk. v. v. Ing. HUDSKÝ Jiří 2) pplk. v. v. PhDr. VÁŇA Josef
3) nprap. v. v. BARTKO František 4) plk. v. v. Ing. STARÝ Jindřich 
5) plk. v. v. Ing. STAVNÝ František 6) plk. v. v. BOROVSKÝ Štefan
7) plk. v. v. ŘEPKA Miroslav 8) pplk. v. v. Ing. STARÝ Jindřich
9) nprap. v. v. ŠIMÍK Milan 10) nprap. v. v. JEREMIÁŠ Viktor
11) genpor. v. v. Ing. PÁLENÍK  Ondrej 12) mjr. v. v. JUGAS Ladislav
13) nprap. v. v. HÁJEK Otakar 14) mjr. v. v. LEJSEK František
15) kpt. v. v. Mgr. MUCHA Michal 16) pplk. v. v. HOŠŠO Ivan
17) plk. v. v. Ing. TUČEK Jozef CSc. 18) pplk. v. v. ONDREJČÁK Jaroslav
19) pplk. v. v. VERNER Ivan 20) kpt. v. v. CHUDÝ František
21) kpt. v. v. ZAPLETAL Miloslav 22) kol. PIŠŤÁK Miroslav
23) plk. v. v. Ing. SKÁCEL Luděk 24) plk. gšt. v. v. Ing. TROJAN Josef
25) kpt. v. z. Ing. STRUHÁR Jozef 26) brig. gen. Ing. KOVANDA Milan
27) brig. gen. Ing. ŘEHKA Karel 28) plk. Ing. SÁBELA René
29) plk. gšt. Ing. FRANTA David, M.S 30) pplk. Ing. HRINÍK Pavel
31) plk. gšt. Ing. ANDRÁŠKO Pavel 32) pplk. v. v. Ing. ČTVERÁK Jindřich
33) pplk. v. v. PaedDr. ŠLAMBOR Jaroslav 34) nrtm. v. v. ŠTRAJT Antonín
35) mjr. v. v. KRAUSE Josef 36) mjr. v. v. BARTŮNĚK Milan
37) des. v. v. MALOTA František 38) des. v. v. HRABĚ Bohumil
39) čet. v. v. BRANDA Rudolf 40) čet. v. v. ČERVINKA Lubomír
41) kpt. v. v. HRIC Dušan 42) kol. SUCHOMELOVÁ Vendulka
43) plk. v. v. Ing. HANÁK Jozef 44) plk. v. v. Ing. GAJDOŠ Vladimír
45) pplk. v. v. Ing. HAVLÍČEK Jan 46) pplk. v. v. JUDr. KOČÍ Milan
47) plk. v. v. OPLUŠTIL Miloš 48) kpt. v. v. URBAN Jiří
49) čet. v. v. MÁLEK Jaroslav 50) pplk. v. v. CHROMEK Jaroslav
51) genmjr. v.v. Ing. Doc. GAVLAS Pavol, CSc. 52) plk. v. v. DUFEK Jiří
53) prap. v. v. FRANĚK Čestmír 54) plk. v. v. GALÁT Vlastimil
55) pplk. v. v. ENGLER Pavol 56) npor. v. v. ČÁSLAVKA Josef
57) rtm. v. v. BRŮNA Jiří 58) št. rtm. v. v. MUDROCH Pavel
59) npor. v. v. MRKVIČKA František 60) plk. v. v. Ing. ČERMÁK Jaromír
61) svob. v. z. PILAŘ Jaroslav 62) npor. v. z. DUBEC Ivan
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63) kpt. v. v. RYCHLÝ Stanislav 64) kpt. v. v. SEMUSIO Roman
65) kpt. v. v. HLOUŠEK František 66) nprap. v. z. VAJDEČKA RADEK
67) des. v. v. SMĚLÍK Jiří 68) rtm. v. z. PhDr. CHRASTA Radim 
69) kol. TENCER Emil 70) plk. v. v. Ing. KUTÍN Ivan
71) prap. v. v. KÝR Vlastimil 72) čet. v. v. JEŘÁBEK Miloslav
73) pplk. v. v. Ing. VIRGLER Karel 74) mjr. v. z. Ing. DENER Aleš 
75) čet. v. v. KOVÁŘ Jaroslav 76) kpt. v. v. KAMENÍK Václav
77) plk. v. v. PhDr. TIMURA Viktor 78) armádní generál Ing. OPATA Aleš
79) plk. Ing. GARDLO Miroslav 80) pplk. v. v. ČEJKA Petr
81) por. v. v. HAUZER Jaroslav 82) prap. v. z. ŠÍR Petr
83) kol. GLATTER František 84) plk. v. v. TUREK Josef
85) plk. v. v. PhDr. ŠVRLO Peter PhD. 86) pplk. v. v. Ing. MICHEL Radomír
87) pplk. v. z. Ing. ŠVRLO Peter 88) mjr. v. z. Ing. KADÁR Csaba
89) nrtm. SKÁCEL Aleš 90) št. prap. v. v. FORŠT Jaroslav
91) kpt. v. z. JUDr. VYBÍRAL Jindřich 92) pplk. v. v. JUDr. SLIVA Ladislav
93) pplk. v. v. SADÍLEK Ladislav 95) pprap. v. v. FENCL Jindřich
96) gen. diw. Ing. KEMPARA Jan 97) čet. v. v. TREML Vojtěch
98) major d. R. SCHMIDT Torsten 99) kpt. v. v. BRAUN Petr
100) kpt. v. v. BRAUN Pavel 101) prap. v. v. STÁRA Václav
102) kpt. v. v. GODÁL Pavol 103) Mgr. ŘEZNÍČEK Petr
104) 43. výsadkový prapor CHRUDIM 105) kpt. v. v. MORAVEC Jaroslav
106) pplk. v. v. Ing. FAFÍLEK Zdeněk 107) pplk. v. z. ENGLER Pavol
108) prap. ZAPLETALOVÁ Zlata 109) pplk. v. v. PUCHOŇ Viktor 
110) plk. v. z. Ing. KOLÁŘ Zdeněk 111) nprap. v. v. ŠMARDA Milan
112) brig. gen. Ing. KOLÁŘ Pavel 113) št. prap. SEKANINA Marek
114) ppor. v. z. Ing. FEJEŠ Milan 115) kpt. v. v. Ing. HREHA Ladislav
116) pplk. Ing. BARIAK Pavol 117) kpt. v. v. FLAJŠHANS Miloš
118) Npor. RŮŽIČKA Slavomír 119) rtm. v. v. VANÍČEK Milan
120) mjr. v. v. GAŠPAR  Ivan 121) mjr. v. v. CHUDOBA Bedřich
122) mjr. v. v. Ing. OČENÁŠEK Jaroslav 123) pprap. v. v. KOTRLA Anton
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