ZPRAVODAJ
KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ
PŘI VÚ 8280 PROSTĚJOV

ROČNÍK XXII

Pozvánka na výroční
zasedání
Pozvánka na výroční zasedání
Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se
nám znovu konec roku a s tím je spojena i
otázka bilancování uplynulého období.
Jménem výboru KVV Prostějov si
dovolujeme pozvat Vás členy a zástupce
regionálních českých a slovenských klubů na
výroční shromáždění KVV Prostějov.
Výroční shromáždění se bude konat

V. ročník sportovního
setkání výsadkových
veteránů

Ve dnech 18. – 20. 9. 2013 se na
prostějovském letišti uskutečnilo již V.
Sportovní setkání výsadkových veteránů a
parašutistů. Tuto akci organizoval náš klub za
řízení předsedy klubu kol. Jindřicha
Čtveráka, hlavního rozhodčího Františka
Chudého. Mimo dalších členů výboru se
podíleli na organizaci kolegové- H.Jugasová,
D.Lejsková, Z.Hricová, V.Virglerová, J.
Kovář, M.Šmarda, K. Virgler, A.Křivánek, B.
Petruška. Za hlavní představitele a
organizátory aeroklubu DROPZONE,
provozující parašutistické aktivity, musíme
jmenovat a vyzvednout Mgr. Martina
Dlouhého a jeho zástupce Mgr. Miloše
Sklenku, kteří se velkou měrou podíleli na
zabezpečení a zdárném průběhu této akce.
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23.11.2013 v 16.00hod v Národním domě.
Tak jako každoročně bude tomuto
shromáždění předcházet porada zástupců
regionálních klubů ve 13.00hod tamtéž. Na
této poradě bude jako obvykle vyhodnocena
činnost v uplynulém roce a projednány
záměry pro příští rok. Předpokládáme účast
dvou zástupců jednotlivých klubů. Tak jako
každý rok se omlouváme za toto omezení a
žádáme předsedy klubů o oznámení
pravděpodobného omezeného počtu
účastníků této akce v počtu max.4 osob.
Předsedové rovněž oznámí, kdo se zúčastní

porady předsedů klubů kol. Čtverákovi.
Možnost parkování vozidel bude zajištěna v
omezeném počtu před Národním domem.
Zájemci o zajištění noclehů v Prostějově se
musí přihlásit nejpozději do 15.11.2013
písemně nebo telefonicky na kontaktní
adresu kol. Lejska č. tel .728 547 426 po 16.00
hod.
V programu bude po ukončení jednací části
následovat volná zábava,jejiž součástí bude i
bohatá tombola, do které může každý
zúčastněný přispět. Na Vaši účast se těší
výbor KVV.
Kol. Jindřich Čtverák

Tentokrát nám však nepřálo počasí tak, jako
při IV. ročníku v loňském roce.
Tohoto Setkání se zúčastnilo 11 tříčlenných
družstev KVV z České republiky, družstvo
Předsednictva vojenských výsadkářů
Slovenské republiky Žilina a další 3 družstva
KVV ze Slovenské republiky, družstvo
601.skss, družstvo 102.pzpr a družstvo
našeho sponzora Mechaniky Prostějov.
Zahájení V. Setkání se zúčastnili hosté,
plk.Ing. Karel Řehka, vel. 601.skss, pplk. Ing.
René Sabela, vel. 102.pzpr, vrchní praporčíci
nprap. Radek Vajdečka a prap. Pavel
Bodrogi, plk.v.v. Anton Múdry předseda
Předsednictva vojenských výsadkářů SR,
bývalý velitel VÚ 8280 kol. plk. v.v.Ing. Jiří
Hudský, kol. L.Opletal, kol. Miroslav Řepka,
předsedové KVV kol. Chromek, Jeřábek,
Čermák, Foršt, Hric. Mrzelo nás, že se
nemohl zúčastnit primátor města Prostějova
pan Miroslav Pišťák, který byl služebně v
Českých Budějovicích.
Průběh celého Setkání byl kolegy z klubů
hodnocen velice kladně. Bohužel byl
poznamenán skutečností, že 19.9.byl
poslední den cvičení „Ramstein“, což
ovlivnilo, že na letišti Prostějov nebylo
možno provést jednu z disciplin a to
tandemový seskok. Zkusili jsme to na letišti
ve Vyškově, ale z časových důvodů jsme to
nestihli dokončit. Po dohodě se všemi
vedoucími družstev jsme rozhodli, že
disciplinu „tandemový seskok“ , která byla
dokončena 20.9. po vyhodnocení, nebudeme
počítat do celkových výsledků.
Poslední den Setkání, nás při nástupu k
vyhodnocení, navštívil bývalý náměstek MO
ČR pro personalistiku Ing. Michael Hrbata,
MPA, kterému jsme udělili naši medaili „Za
zásluhy“.Ing. Hrbata měl velký podíl na
vzájemné spolupráci z hlediska zajišťování
dotací. Pokud se týká celkových výsledků,
výsledková listina byla dána na naše webové
stránky a poslána na všechny zúčastněné
kluby.

Poděkování za to, aby toto Setkání mělo tak
hladký průběh patří našim sponzorům –
Statutárnímu městu Prostějov, Mechanice
Prostějov, JUDr. Ladislavu Slivovi, Klubu
voj. z povolání při VÚ 8280 – Ing. Ganzarovi,
Ing. Svobodovi firma Annahutte a ing Jiřímu
Vybíralovi lázně Slatinice. Setkání se
zúčastnil i nejmladší člen žilinského klubu
dvanáctiletý vnuk kol. Glattera, který na
tomto Setkání uskutečnil tandemový seskok.
Celý průběh Setkání byl natočen
kameramanem Milošem Pilařem, který
spolupracuje z TV Pohoda, a jak bylo slíbeno,
DVD budou zaslány na všechny kluby.
Pokud se nepřihodí něco mimořádného, je
příslib, že v roce 2014 se uskuteční již VI.
Ročník tohoto Setkání.
Kol.Chudý,Čtverák

Dopis prezidentu
republiky
Klub výsadkových veteránů Prostějov o. s.
Prezident České republiky
Letecká 3
Miloš Zeman
796 00 Prostějov
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Vážený pane prezidente,
dlouho jsme zvažovali, zda si můžeme
dovolit oslovit Vás formou otevřeného
dopisu a požádat Vás o pomoc v řešení
problému, který nás již dlouho trápí.
Jedná se o obvinění dvou bývalých
příslušníků elitní výsadkové jednotky, 601.
skupiny speciálních sil. Generálové Ondrej
Páleník a Milan Kovanda, kteří v posledních
letech dosáhli vrcholu své vojenské kariéry a
řídili vojenské zpravodajství byli, dle našeho

Vzpomínka na školu
důstojníků v záloze v
Kroměříži po 45 letech II
Zázemí školy bylo dobře připraveno ještě
před příchodem prvních žáků. Naproti
budově velení praporu a školy,( za
výcvikovou plochou, byla před budovou
kuchyně, skladem a Armou ), bylo
vybudováno výsadkové cvičiště, včetně
výsadkového trenažéru, padákových
houpaček a můstků, dále hrazdy a tyče i lana
na šplh.Vlevo od kuchyně byl učební blok s
připravenými učebnami. Vedle barákového
skladového a ubytovacího tábora, po celé
jeho délce byla vybudována kvalitní, nová
výsadková překážková dráha. Ta volně
navazovala na překážkovou dráhu
vševojskovou. Do areálu kasáren ještě patřila
budova ve které byla umístěna sportovní rota
boxerů a fotbalistů Dukly Kroměříž. V této
budově byly dále sklady, padákový sklad,

Rodina a tradice.
Krásný podzimní den babího léta dne 5.
října 2013 vítal zástupce klubu na cestě do
Prahy, kam nás pozval na jubilejní setkání a
prezentaci svého klubu Praha-západ kolega
Jaroslav Vondra. Tento klub nese název KVV
Praha-západ plk. Jaroslavy Vondry.
Organizace setkání překonala všechna
naše očekávání, vystoupení armády a činnost
organizátorů neměla chyb.
Pozvání přijala i řada významných osob v
čele se zástupcem rektora Univerzity obrany
plk.gšt.Ing. Josefem Trojanem, prezident
KVV České republiky, kol. Ing. Jindřich
Čtverák, předseda Předsednictva vojenských
výsadkářů Slovenské republiky kol. Anton

Zájezd Jižní Morava
Wachau
Dne 14.9. v brzkých ranních hodinách se
vydali členové KVV Prostějov na zájezd za
krásami jihu Moravy s výjezdem k našim
rakouským sousedům do oblasti Wachau.
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přesvědčení neprávem obviněni z porušení
povinností a zneužití pravomoci v kauze
Nagyová.
Oba dva začínali svou vojenskou kariéru u
elitních výsadkových jednotek v Prostějově.
Po řadu let byli našimi podřízenými, později
kolegy a následně nadřízenými. Postupně,
díky svým schopnostem, odpovědnosti,
respektování zákonů, vojenských řádů a
předpisů tak dosáhli významných
velitelských postů. Jsou to nejen vojáci, kteří
neváhají nasadit i svůj život při obraně zájmů
naší vlasti, což prokázali jako velitelé řady
zahraničních misí, ale i kamarádi, na které byl
a je vždy spoleh. Je nesporné, že díky jejich
schopnostem nebyly v českém kontingentu
při těchto velice nebezpečných operacích
ztráty na životech našich vojáků. Oceněním
jejich práce je řada vyznamenání a medailí
České republiky i států Severoatlantické
aliance.
Vzhledem k tomu, že oba známe ze společné
práce u jednotek, kde se za chyby a porušení
pravidel platí cena nejvyšší a zároveň jako
spolehlivé, poctivé a odpovědné lidi, pro

které vždy byly zákony a řády základní
normou pro jejich práci i život, nemůžeme
uvěřit, že by se těmto zásadám zpronevěřili.
Vážený pane prezidente,
obvinění našich bývalých kolegů zasáhlo
jejich rodiny, přátele, nás a v konečném
důsledku i speciální síly ČR. Zdlouhavé
řešení a neprůkazná obvinění tak vrhá stín i na
jednu z nejlepších jednotek naší armády,
která byla vždy a je i nyní elitou ve světě.
Dovolujeme si Vás požádat nejen jako
prezidenta České republiky, ale i jako
vrchního velitele ozbrojených sil, abyste
vahou své osobnosti prosadil rychlé uzavření
celého případu.
Věříme, že Váš zásah pomůže nejen k
urychlenému vyřešení této záležitosti, ale
především, že budou očištěna jména generálů
Ondreje Páleníka i Milana Kovandy.
Děkujeme předem za kladné vyřízení naší
žádosti.
V Prostějově 10.10.2013 Za Klub
výsadkových veteránů Prostějov o.s.
Výbor KVV

tělocvična a také posádková věznice. V další
budově pak byla protichemická jednotka a
posádková hudba.
Škola důstojníků v záloze zabírala zvýšené
přízemí hlavní budovy kasáren. V prvním
poschodí byla umístěna rota hloubkového
průzkumu, velel jí npor. Jiří Bendák a dále
tanková rota. Jejím velitelem byl kpt.
Ladislav Dostál a později npor. Josef
Glejdura. Rovněž zde byla průzkumná rota na
OT - 65 a OT - 64. Velitelem této roty byl
npor. Josef Pávek. Také zde měl kancelář
náčelník výsadkové služby kpt. František
Krejcar. Také zde byla tajná spisovna. Ve
druhém patře byl štáb praporu. V podkroví
byla později zřízena jazyková učebna a měli
jsme zde také fotokomoru. V areálu
barákového tábora, byl mobilizační výstrojní
a technický mobilní sklad, spolu s
automobilovou technikou pro výjezd do
mobilizačního prostoru. Pro tanky a OT byly
v areálu rovněž garáže spolu s technickou
opravnou.

Obsazení funkcí u 3. pz. prap.- velitel
pplk.Václav Morev
(1966-67) - ZVV mjr. Jan Hajda
* NŠ mjr. Ing. Křížek
* ZVVP mjr. Chloupek
- ZVT mjr. Ing. Josef Mrňous
- NAS mjr.Trýska
- VN mjr. Háder
- velitel ošetřovny MUDr. Novák
- NVS kpt. František Krejcar
- vel. ŠDZ mjr.Tomáš Fabrika
- vel. 2. výsadkové čety - npor.Josef Mičík
- vel. 3. výsadkové čety-ppor.Karel Drobný
- balič, vysazovač rtn. František Třasoň
- vel.sport. roty kpt. Bozděch
- náč. tajné spis. nrtm. Alena Vaňková
- EN mjr. Vybíral
- NT mjr. Chovanec
- Náč. spojení npor. Janek
- ženijní náč.prap.Nechvátal
- vel.1.čety Pz OT - ppor. Jan Otýpka
- staršina školy pprap. Alois Kopečný
- vel.RHPz npor. Jiří Bendák
- vel. Pz roty OT npor. Josef Pávek
- vel. mobilizačního. střediska npor. Ondryáš

Múdry, vrchní praporčík 601.sksss nprap.
Radek Vajdečka, NŠ 102.pzpr mjr. Ing.
Vraspír, starosta obce Psáry, předsedové a
zástupci klubů České a Slovenské republiky.
Celkem se nás sešlo cca 65 účastníků tohoto
setkání.
Ve vystoupeních jednotlivých zástupců
klubů odezněla i vzpomínka na bývalého NŠ
22.výsadkové brigády plk. Jaroslava Vondry,
jehož jméno nese klub a jeho památku
udržuje jeho syn, předseda klubu Jaroslav
Vondra. Morální, charakterové vlastnosti,
spojené s péčí o rodinu byly vyzdviženy
vystoupením spolubojovníků a přátel.
Ukázkou výsadkové věrnosti je i pietní místo,
kver pro svého otce výsadkáře vytvořil jeho

Tato oblast je zapsána v seznamu světového
dědictví UNESCO. Cestu nám obohacoval
svým zajímavým výkladem průvodce pan
Mgr. Bém. Po příjezdu do městečka Krems,
kde jsme shlédli jeho pamětihodnosti, se naše
skupina s veselou náladou nalodila na
vyhlídkovou lod´ směr městečko Melk. Pluli

syn.
V průběhu setkání byla odměněna řada
zástupců klubů, jeho bývalých kolegů Policie
ČR kol. Jaroslavem Vondrou. Poděkování za
tuto akci patří celému klubu, který se postaral
o kvalitní program, občerstvení, zábavu a
ubytování. Dík patří samotnému kol.
Jaroslavu Vondrovi, kterému řada našich
klubů vděčí za materiální pomoc.
Poděkování rovněž patří veliteli ASO para
panu Ing. Šafandovi za zajištění přepravy a
řidiči panu V. Martauzovi za bezpečnou jízdu
tam a zpět.
Kol.Fr.Lejsek
jme po řece Dunaji a cestou obdivovali
romantickou přírodní scenérii tohoto
unikátního údolí.Krásné malebné vesničky s
kostelíky, vinohrady a cyklostezky,které
lemovali tyto břehy . Po 3,5 hodinové plavbě
jsme přistáli v městečku Melk, které je díky
svému stejnojmennému klášteru

vyhledávaným poutním místem.Největší
benediktýnský klášter v Evropě na nás
majestátně shlížel z vysoké skály.Tento
barokní tamní skvost jsme navštívili a
seznámili se z jeho zajímavou pohnutou
historii. Na zpáteční cestě se naše skupinka
zastavila v Pasohlávkách kousek od známých
vodních nádrží Nové Mlýny,kde nás
očekávalo příjemné posezení ve sklípku s

večeří a ochutnávkou domácích vín.Zájezd se
všem líbil a každý z nás jsi z něj jistě odnesl
nevšední zážitek.Děkujeme za přípravu a
organizaci zájezdu kolegům Jugasovi a
Lejskovi, průvodci panu Mgr. Bémovi za
vynikající a poutavý výklad. Tato akce byla
uskutečněna za finanční podpory
Statutárního města Prostějova.
Kol.Iveta Skrbková

Ú čast na IX. ročníku
Memoriálu

Ve dnech 28. – 29. 8. 2013 byl Klubem
výsadkových veteránů Chrudim organizován
IX. ročník Memoriálu zakladatelů
výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen.
Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a
vynálezce padáku Štefana Baniče ve
sportovních disciplínách. Náš klub se
samozřejmě aktivně účastnil, aby hájil naše
barvy a obhájil prvenství z roku 2012.
Družstvo ve složení František Chudý, Milan
Chovanec
a Jaroslav Kovář se umístilo ze 14 družstev, v
celkovém hodnocení pěti disciplín až na 5.
místě. V disciplíně - střelba ze vzduchové -

Pochod po stopách 22.
výsadkové brigády
V sobotu 29. června 2013 se uskutečnil v
prostoru UVZ Hamry 1. ročník pochodu „Po
stopách 22. výsadkové brigády“. Tento
ročník nesl název po prvním veliteli této
brigády s působností v Prostějově plk.
Františku MANSFELDOVI. Akci
uspořádalo nově vzniklé občanské sdružení
„Červené barety“ v jehož čele jsou pplk. v zál.
Ing. Jindřich STARÝ a kpt. v zál. Michal
MUCHA. Pochod se uskutečnil pod záštitou
velitele 601.skss plk. Karla ŘEHKY.
Hlavními partnery tohoto projektu byl KVV
Prostějov a primátor Statutárního města
Prostějov Miroslav PIŠŤÁK. Sedm velitelů
tohoto útvaru přivítalo při slavnostním
ranním nástupu 700 pochodujících účastníků
pochodu. Manželka po legendárním veliteli
Věra MANSFELDOVÁ odstartovala pochod
výstřelem z poplašné pistole. Zástupci KVV

Ú čast na střelecké
soutěži „O Pohár
Primátora města
Prostějova“

paintbolové pistole obsadilo 3.
místo.Tentokrát nám to bohužel nevyšlo.
1. místo a putovní poháry získal KVV Prešov,
kterému gratulujeme, je prvním slovenským
klubem, který za celou dobu organizování a
konání této soutěže, konečně vyhrál.
Celá sportovní akce byla předsedou. kol. Ing.
J. Čermákem, S. Rychlým a dalšími
organizátory KVV Chrudim velmi dobře
připravena a řízena.Vynikající bylo
stravování ve stylově zařízené restauraci
mimo město v přírodní scenérii
chrudimských lesů, kde také proběhl start i
cíl, tohoto ročníku.
Mimo soutěžního družstva našeho klubu se
IX. ročníku Memoriálu účastnili: manželé,
Maruška
a Ing. Jindřich Staří, kteří
mimochodem tuto soutěž – I. ročník vyhráli,
Dana a František Lejskovi, Zdena a Dušan
Hricovi, kol. Ota Hájek a pochopitelně
předseda našeho klubu Ing. Jindřich Čtverák.
Zajímavostí také bylo předávání medailí,
pohárů a diplomů. Mimo předsedy KVV Ing.
Jaromíra Čermáka, gratulovali k umístění
soutěžním družstvům i starosta města
Chrudim Mgr. Miroslav Řezníček - zapálený
příznivec chrudimských výsadkářů a
místostarosta obce Slatiňany, náš bývalý

příslušník VÚ 8280 genmjr. v. z. Josef
Prokš.Mimo gratulací k soutěžním
úspěchům, byly předávány i Pamětní
odznaky gen. Klemeše, které byly uděleny
expředsedovi našeho klubu kol. Jindřichu
Starému, současnému předsedovi kol.
Jindřichu Čtverákovi a praporu
KVV
Holešov, který převzal jeho předseda, kol.
Dušan Hric.Celkový dojem z této velmi
důležité akce, která se koná každý rok u
určeného KVV byla všemi zúčastněnými
hodnocena velice kladně a proto patří
poděkování především předsedovi KVV
Chrudim kol. Ing. Jaromíru Čermákovi, S.
Rychlému, ale i všem ostatním členům
organizačního týmu chrudimského klubu.
kol. František Chudý

Prostějov byly hlavním výkonným článkem
při organizaci celé akce. Byla tak zahájena
úzká spolupráce a partnerství se sdružením
„Červené barety“, která ukázala, že toto
partnerství má smysl a je oboustranně
prospěšné.Pochod byl organizován pro
širokou veřejnost. Pochodovalo se na trasách
12,5 km a 30 km. Velký úspěch akce závisel
nejen na hezkém počasí, které celý víkend
akci provázelo, ale především na skvělé
organizaci a přípravě tohoto projektu, stejně
tak i její propagaci. Zájem o účast na tomto
pochodu byl několikanásobně vyšší, a to z
celého spektra společnosti. Bohužel museli
hlavní organizátoři z důvodu hladkého
průběhu a logistického zabezpečení
registrace pro tento ročník již měsíc před
samotným pochodem stopnout. V příštím
roce se akce uskuteční ve dvou dnech.
Účastníci pochodu obdrželi v cíli pamětní
medaili, která bude nejen vzpomínkou na
pochod, ale i hezkou památkou na 1. velitele
VÚ 8280 s působností v posádce

Prostějov.Aktivními účastníky pochodu byli
všichni přítomní bývalí velitelé (kol.
JUŘÍČEK M., kol. STARÝ J. sen., kol.
HUDSKÝ J., kol. SKÁCEL L., kol. TROJAN
J.), a současný velitel plk. Karel ŘEHKA.
Kol. STAVNÝ F. byl součástí organizačního
týmu na doplňkové disciplíně - hod granátem
na cíl. Zástupci občanského sdružení
„Červené barety“ darovali z vybraných
finančních prostředků pochodu po ukončení
akce částku 25 000 Kč „Nadačnímu fondu
601. skupina speciálních sil generála
Moravce“.Poděkování patří všem členům
KVV Prostějov, kteří se aktivně podíleli na
průběhu celé akce a přispěli tak ke zdárnému
průběhu tohoto vzniklého projektu. Pochod
bude mít určitě pokračování a lze říci, že
zahájil novou tradici. 2. ročník se bude konat
v termínu 28. a 29.6.2014 a ponese název po
druhém veliteli pplk. Miloslavu
JUŘÍČKOVI.
kol. Michal Mucha

Dne 28. 6. 2013 jsme od Magistrátu města
přijali pozvání na střeleckou soutěž ze
služebních revolverů MP „O Pohár Primátora
města Prostějova“. Náš klub reprezentovalo
družstvo ve složení: kol. Rudolf Zapletal,
Jaroslav Ondrejčák a František Chudý.
Soutěže se účastnilo 29 tříčlenných družstev,
ve kterých jsme při velmi náročné konkurenci
profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých

klubů, obsadili pěkné 6. místo. V
jednotlivcích se nejlépe umístil kol. František
Chudý, který v mužích obsadil 10. místo.
Děkujeme Magistrátu města za pozvání,
bezchybnou a vynikající organizaci i
logistické zabezpečení střeleb řediteli
soutěže Mgr. Janu Nagymu.
kol. František Chudý
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100. výročí narození
plk. in memoriam
Jana KUBIŠE
Dne 22.června 2013 se členové a členky KVV
Prostějov zúčastnili pietního aktu u
příležitosti stých nedožitých narozenin plk. in
memoriam Jana Kubiše v obci Dolní
Vilémovice. Při této příležitosti byl
slavnostně představen veřejnosti nově
zrekonstruovaný rodný dům Jana Kubiše se
zcela výjimečnou výstavou osobních věcí
Jana Kubiše, kterou připravil Vojenský
historický ústav Praha. Rodný domek získala
obec před čtyřmi lety do svého vlastnictví a
založila veřejnou sbírku na jeho rekonstrukci.
Za tři roky dobrovolní dárci přispěli a tak
mohl být projekt v letošním roce realizován.
Tato akce se konala pod záštitou ministra

Prostějovští střelci KVV
tentokrát pod stupni
vítězů
Střelecký trojboj v Dobroticích byl v
uplynulém období několikrát doménou
s t ř e l c ů z p r o s t ě j o v s k é h o K V V.
Dne 14.6.2013 našim střelcům štěstí nepřálo.

Velká anabáze veteránů
z Písku
Ve dnech 27.-28. května 2013 provedli písečtí
veteráni s delegací kolegů z Jindřichova
Hradce expedici po jedněch z našich
nejvýznamnějších útvarů Armády ČR. Chtěli
jsme poznat dnešní stav zabezpečení a
vybavení útvarů a vyvodit si úspěšnost jejich
použití v případě potřeby. Cestu jsme zahájili
návštěvou pietního místa L e ž á k y , kde jsme
položili věnec klubu a prohlédli si muzeum.
Krátce jsme se zastavili ve Slatiňanech a
pozdravili zde genmjr. Josefa PROKŠE ,
Výsadkáře a našeho příznivce. Byl velice rád
, že na něho výsadkoví veteráni nezapomněli.
Pak jsme přijeli ke 43.mechanizovanému
praporu do Ch r u d i m i . Plně se nám věnoval
jeho velitel pplk. ŠVEJDA . Ochotně nás
seznámil co výsadkový prapor dělá co má a
co ho čeká. Viděli jsme nejmodernější zbraně
a techniku. Prapor přechází na nové padáky
OVP 12. Od těch našich se dost liší.Jsou lehčí
, z nových materiálů a nové konstrukce. Jsou
ale určeny jen na okamžité , nucené otevření.
Všechno , ale má své problémy. Na zbraně při
seskoku nemají o b a l y a proto s nimi dosud

Setkání na Starých
Splavech
Setkání příslušníků pěšího praporu 71. čsl.
parašutistů se konalo 7. až 9. června 2013 ve
Starých Splavech- Borném , a to již po 16 té ,
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obrany České republiky. Ministerstvo obrany
bylo zastoupeno zástupcem Náčelníka
generálního štábu brig.generálem Ing.
Alešem Opatou, ředitelem Krajského
vojenského velitelství v Jihlavě plk. Ing.
Nechajem. Dále byli přítomni bývalý
hejtman Vysočiny, nyní senátor Vystrčil,
stávající hejtman Vysočiny MUDr. Běhounek
a dnes již jednadevadesátiletý brig.genarál
Karel Klemeš poslední z parašutistů, kteří
byli ze Západu vysazeni do tehdejšího
protektorátu, jako radiotelegrafista skupiny
Platinum – Pewter. Rovněž byli přítomni
vzdálení příbuzní a Kluby výsadkových
veteránů Praha, Brno, Chrudim, Jindřichův
Hradec. Slovenskou republiku za
Předsednictvo KVV SR zastupoval kol.
MUDr. Ján Hanák.Krásné počasí a bohatý
program tohoto pietního aktu přilákal stovky
návštěvníků. V rámci programu byly

předvedeny ukázky z výcviku „paramilitary
course“ ve Skotsku, prezentace vojenských
historických vozidel,ukázka dobového
vojenského tábora čsl.armády ve Velké
Britanii. Slavnostní otevření rodného domu
Jana Kubiše s jeho unikátní expozicí
osobních předmětů uctili i letci z Letecké
základny Náměšť nad Oslavou přeletem
vrtulníků. Vše za doprovodu The Rebel
Pipers – skotský dudácký band. Dále
následovalo uctění památky obětí světových
válek s čestnou salvou u památníku,nástup
pěší roty Aktivních záloh plk. Jana
Kubiše,vystoupení žáků ZŠ Dolní
Vilémovice, mažoretek Cheerladies Třebíč a
hudební představení vojenského uměleckého
souboru Ondráš.
Naše účast na této akci byla možná za
přispění Statutárního města Prostějov.
Kol.Jindřich Čtverák

Naše 1.družstvo ve složení Křivánek
Antonín, Petruška Bohumil a Zapletal Rudolf
skončilo těsně za medailovými místy a ostatní
dvě naše družstva ve složení Holík Vladislav,
Kováč Jaroslav, Holíková Soňa a Mucha
Michal, Křivánková Zdeňka, Lejsek
František se umístila ve středu soutěžního
pole. Soutěže se zúčastnilo 28 tříčlenných

družstev. Na 1.místě se s výrazným náskokem
umístilo družstvo KVVV Praha ve složení
Břeský Pavel, Lacina Stanislav a Vašek
Milan. Účast našich tří družstev ve střelecké
soutěži byla možná jen díky finanční podpoře
Statutárního města Prostějova.
Kol.J.Ondrejčák

neprovedli seskoky . Padáků mají jen několik
desítek , a na vysazení roty nemají letouny. V
tomto jsme my na tom byli lépe. Z Chrudimi
jsme se přesunuli do Č Á S L V I k 21.
základně taktického letectva. Zástupce
velitele plk. Rejman nám podrobně vše o
základně vysvětlil. Dostali jsme možnost
přímo v místnostech hotovostních pilotů
otevřeně s nimi hovořit a vše si prohlédnout.
Vrcholem byla ukázka letounů JAS 39
GRIPEN . Jen pro naší skupinu provedli
výjezd dvou Gripenů z úlů , narolování na
startovní dráhu a start. Když kolem vás
několik metrů letouny projíždí je to, zcela
jiný dojem, než máte na záběru v televizi nebo
z časopisů. První den jsme zakončili ve Staré
B O L E S L A V I . Je to obrovský areál, ve
kterém jsou desítky útvarů, zařízení a ústavů,
které slouží k velení celé armádě ČR. Vše
nám podrobně vysvětlil velitel sil Podpory
plk. Hulík. Jejich úkolem je zabezpečit
obranu a ochranu republiky, materiálně
zajišťovat celou armádu, její logistickou
podporu a zdravotní zabezpečení. I zde to
nemají jednoduché. Mnohá zařízení se na
podzim mají rušit nebo podstatně redukovat.
Z toho jsme byli trochu smutní. Pokračovali

jsme do zámku v B R A N D Ý S E nad Labem.
Zasvěceným průvodcem nám byl PhDr.
Novák, který nás provázel v rakouské
uniformě se šavlí. V zámku v průběhu čtyř
století pobývali všichni panovníci
Habsbursko –Lotrinské dynastie. Jejich
portréty zdobí celý zámek. Nás zaujali
především soubory rakouských uniforem,
křesadlových pušek, šavlí a medailí. Zde jsme
mohli pocítit hrdost nad naší dávnou historií.
Naší anabázi jsme zakončili tím nejlepším
způsobem – prohlídkou V o j e n s k é h o
muzea „ V Ý S A D K Á Ř I 82 80 „ v Mladé B
O L E S L A V I . Jeho vedoucí Tomáš M i š l a
n nás tímto, i když malým muzeem, provedl.
Musím říci, že pohledem na každý exponát
mně zahřálo u srdce. Pro toho kdo sloužil u
VÚ 8280 to byl opravdu svátek. Zde jsme
velmi živě a přesvědčivě viděli , jak jsme žili
a cvičili v Prostějově.Všude byli lidé , které
jsme znali se kterými jsme žili . Viděli jsme
exponáty, které byly naší denní potřebou,
stejnokroje, které jsme viděli na našich
velitelích. Pro nás všechny to byl
nezapomenutelný zážitek. Tuto prohlídku
doporučuji všem, kteří tímto útvarem prošli.
Kol.Eduard Vanderka

také ve znamení 20 té ho výročí této akce .
Která se konala poprvé v roce 1993. Kdy se
zde sešli ti jejichž vojenská služba u
výsadkového vojska se započala v letech
1947 - 1952 v Zákupech a souběžně v
Hradčanech u Mimoně a ve Stráži pod
Ralskem.

Prvních 13. setkání se konalo díky paní Evě a
Mirkovi Plesarových , při čemž duší každé
této akce byla paní Eva. Nelze se však
nezmínit o jednom z hlavních iniciátoru. Tím
byl kolega Přemek Svozil. Přibývající léta a s
tím i zdravotní potíže paní Evy a Mirka , byly
důvodem toho, že od roku 2011 se stal

organizátorem tohoto setkání KVV Liberec.
Na setkání jsou zváni i paraveteráni z Česka i
Slovenské republiky. Stejně tomu bylo i v
tomto roce.
Pro vážné zdravotní potíže a letos i povodně
se z účasti omluvilo 14 pozvaných. Jedním z
prvních který se přihlásil byl kolega pplk. Jiří
Krchov ( roč. 1921) . Avšak 7.6. ráno se z akce
omluvil . Snad mohu tel. citovat : ,, Josefe,
prosím, moc všechny pozdravuj. Mám barák
pod vodou a v garáži zatopené auto." Je to
smutné!
Setkání se zúčastnilo 68 pozvaných z české i
slovenské republiky, kterou tentokrát
zastupovali pouze manželé Hanákovi ze
Žiliny.
Slavnostní schůze byla zahájena vzdáním

100 let od narození
Jana KUBIŠE
plk.in.mem.
Tak přišel ten den, sobota 22. června, kdy
jsme byli všichni pozvaní do Dolních
Vilémovic na oslavu 100letého výročí od
narození čsl.parašutisty Jana Kubiše
(24.6.1913) a otevření rekonstruovaného
domku, kde žila rodina Kubišových.
Díky vstřícnosti a pochopení Univerzity
obrany Brno, která zabezpečila autobus pro
přepravu všech zájemců o oslavu jak
výsadkových vetránů , vojáků univerzity a
dalších zástupců a před-stavitelů
společenských organizací z Brna, jsme odjeli
do D. Vilémovic. Přijeli jsme s časovým
náskokem, abychom měli prostor na
neformální setkání s dalšími kluby VVChrudim, Jindřichův Hradec, Prostějov,
Praha , kolegové ze Slovenské republiky a
dalších jednotlivů - zastupců klubu VV a
samozřejmě my z Brna.
Za armádu byli přítomen významný host poslední žijící čsl.parašutista z 2.sv brig.gen.
Jaroslav Klemeš (paraskup.Platinum)
genmjr. Aleš Opata za GŠ AČR, plk.Knížek
ředitel VHÚ za MO ČR, ředitel KVV
Jíhlava,vojáci od 43.výs.úderného praporu z
Chrudimi,zástupci letecké základny v
Náměšti n.O., rota aktivních záloh Jana
Kubiše při KVV Jíhlava a další jednotliví
vojáci AČR.
V obci byli rozmístěn historický tábor z
2.sv klubu voj. historie, byla zde vojenská
historická vozidla VVC Březnik a VVC
Třebíč, ukázka výcviku „paramilitary

Vernisáž výstavy
o 7 vp ZU.
Dne 22.srpna 2013 v předvečer setkání
veteránů 7. vp ZU proběhla v Holešově
vernisáž výstavy o historii 7. vp ZU. Akce
proběhla za účasti představitelů města ,
veteránu pluku, novinářů a dalších. Vzácnou
osobností, která nás poctila svou návštěvou ,
byl plk. Ing. Jiří Dufek- někdejší náčelník
štábu pluku. Po úvodních projevech ředitele
MSK a starosty města Pavla Svobody
promluvil k uspořádání výstavy a historii 7 vp

pocty liberecké klubové zástavě a po uvítání
všech přítomných následovaly dvě minuty
ticha za všechny zesnulé paraveterány. Poté
řídící shromáždění předal slovo kolegovi
Jaroslavu Chromkovi. Který v rámci svého
vystoupení poděkoval všem, kteří vážili cestu
na Borné. Předal věcný dar kol. Evě
Plesarové jako dík za dlouholetou organizaci
těchto setkání. Kytice převzaly
kol.Minkewizová ,Věra Mansfeldová a Eva a
Vlasta Plesarovy.
Ti , kteří působili v letech 1947 - 1952 v
Zákupech , převzali z rukou předsedajícího
pamětní listy a odznaky setkání. Během
tohoto shromáždění vyslechli přítomní část
CD s hlasem plk. Františka Mansfelda a
výsadkářskou hymnu ve stoje doprovodili

zpěvem.
Hlavním bodem odpoledního programu byla
společná projížďka parníkem po Máchově
jezeře. Večer byl zakončen živou hudbou o
kterou se postarali sami členové KVV
Liberec.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení besed a
vzájemného loučení.
Co napsat na závěr:
Právě tak, jako obdobné akce, pořádané
paraveteránskými kluby jak v Čechách, tak
na Slovensku, tak dokázala i ta na Borném , že
soudržnost, vzájemné přátelství a hrdost
příslušnosti k výsadkovému vojsku i po 65 ti
letech stále žije.
Kol.Josef Stahl

course“ ve Skotsku VHK Erika, hrál
voj.um.soubor Ondráš, prodávali se
klobásky, točilo pivko a tak nálada byla
skutečně oslavná.
Ve 14 hodin se pro hosty VIP otevřel
rekonstruovaný domek rodiny Kubišových,
kde po krátkém slovu starostky obce jsme
byli pozvaní k prohlídce.Tento okamžik jsme
využili k tomu,že jsme měl pro starostku obce
paní Jitku Boučkovou připravený pamětní
odznak Josefa Gabčíka od slovenských
kolegů VV a na náš návrh udělil chrudimský
klub paní starostce pamětní odznak gen.
Klemeše a tak jsme vyzvali v expozici domku
spolu s předsedou chrudimského klubu VV
Jaromírem Čermákem starostku obce p. Jitku
Boučkovou, které jsme předali tyto pamětní
odznaky, včetně jmenovacích dekretů jako
projev uznání jejího osobního přínosu nejen v
propagaci Jana Kubiše, ale hlavně byla tím
hlavním tahounem v rekonstrukci a opravě
domku Kubišových,což jsme každý ve svém
neformalním projevu zdůraznili. Starostka
byla z toho mírně řečeno překvapená, neměla
o tom ani potuchy a tak to bylo milé, jak byla
zaskočena. V15 hodin byl slavnostní oběd
pro pozvané hosty VIP v sále obecního úřadu
z našeho klubu jsem se zúčastnil já a kol.Ivan
Kutín a po něm jsme se odebrali znovu k
domku, kde bylo jeho slavnostní otevření,
které zahájil gen. Klemeš. Po proslovech byl
domek s expozicí osobních předmětů Jana
Kubiše, které se našli při rekonstrukci domku,
otevřen pro veřejnost. V16,30 hodin bylo
zahájeno uctění památky obětem 2.sv u
památníku v obci za tónu dudácké hudby The
Rebel Pipers, kde jsme položili věnce a kytice
asi od 25 státních a společenských subjektů,
za přeletu bitevních vrtulníků Mi-24 z
náměštské letecké základny a tím bylo

podtržen význam a úcta všem padlým
občanům Dolních Vilémovic a hlavně rodině
Kubišových.Po tomto aktu bylo slavnostní
shromáždění před obecním úřadem, kde
zaznělo mnoho projevů, děkovaček a projevů
úcty k Janu Kubišovi a obci D.Vilémovice za
opravu domku. Po skončení této části, byl
„rozchod“, pokračovalo další kulturní
vystoupení mažoretek a pod. Členové našeho
klubu se odebrali směrem k autobusu,kde
proběhlo neformální předání pamětních
odznaků gen.Klemeše, které předal předseda
KVV Chrudim kol.Čermák vybraným
členům našeho klubu.(viz.jiný článek našeho
webu-www.kvvbrno.uton.cz).Celkově se
oslava vydařila, ale abychom nejen chválili,
byli i negativní postřehy, např. že organizátoři
zapoměli na slovenskou hymnu, ze strany
státních orgánů a armády ČR se nezúčastnil
nikdo z významných představitelů, kteří tak
dali najevo, jaký mají vztah k historii, všichni
vojáci AČR, kteří byli přítomni byli ve
slavnostních uniformách, pouze gen. Opata v
maskáčích a k tomu ještě trochu sepraných
nedával moc prostoru pro reprezentaci AČR a
to se ještě od něho tak nějak očekávalo, že
alespoň promluví na závěr před obecním
domem, což se nestalo, škoda. Ale jinak to byl
den, který se vydařil, počasí nám přálo až
moc, všichni jsme byli utahaní až tak, že jsme
při odjezdu zapoměli kolegu G. v obci a tak
ho naší kolegové z JH dovezli do Třebíče,
kam jsme se pro něho vrátili a pak jeli
spokojeně do Brna. Byl to dobrý den. Podle
mého názoru se domek Kubišových musí stát
„kapličkou“ každého výsadkáře AČR, aby
věděl jací byli hrdinové naší předchůdci,
českoslovenští parašutisté.

ZU kurátor výstavy Mgr. Ondřej Machálek.
Poté se svými vzpomínkami na pluk
vystoupil plk. Dufek , který v závěru zmínil
vydání své nejnovější knihy- VU 7374 ( kniha
je nyní v prodeji u kol. Ryšavého KVV
Holešov za 250 Kč). Závěr a zhodnocení této
hodnotné a důstojné akce provedl JUDr.
Pavel Chmelík.
Po shlédnuti výstavy, která je první svého
druhu nejen v Holešově , se plk. Dufek sešel s
vedením KVV na pracovním jednání. Zde se
probíraly ještě poslední pokyny k dalšímu dni
který následoval a to k Setkáni veteránu pluku

u příležitosti připomenutí statečného postoje
příslušníku pluku před 45 lety , tedy 21. srpna
1968. Při této příležitosti z pověření KVV
Holešov předal kol. Lejsek plk. Dufkovi
odznak Veterána výsadkových vojsk jako
ocenění jeho dosavadní práce. Při dalším již
neformálním jednání nechyběly však ani
vzpomínky na léta společné služby u pluku.
V závěru plk. Dufek slíbil pokračování své
knihy a to již volnou formou vzpomínající
veselé příhody společné služby.
Kol.František.Lejsek

Předseda KVV Brno Jaroslav Foršt
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Vzpomínali… …
Uplynulo 45 roků a před branou
holešovských kasáren se znovu objevily
červené barety příslušníků útvaru , který byl
za svůj postoj v srpnových dnech roku 1968
vymazán ze sestavy ozbrojených sil
Československé republiky.
Ve tvářích všech se projevil zub času , ale nic
se nezměnilo v srdcích přítomných na hrdosti
ke svému útvaru.

Parašutisté Dukly
vyskákali osm medailí
na evropském
šampionátu.
Z evropského šampionátu v klasickém
parašutismu, který se konal 22. až 26. srpna
2013 v ruských Cheboksarech, se s úspěchem
vrátil tým armádních parašutistů Dukly
Prostějov. Na mistrovství posbírali celkem
osm medailí (1-2-5).Již před odjezdem bylo

Blahopřání k narozeninám...
Dne 16. 7. 2013 oslavil své sedmdesáté
narozeniny náš spolubojovník kpt. Petr
Suchomel v.v. Příslušník 7. pluku Holešov
1962 až 1968, dále příslušník 22.vb, u 1.vpzr

Klub výsadkových veteránů ve spolupráci s
městským úřadem a policejní školou
připravil toto setkání a současně otevřel v
holešovském muzeu expozici k tomuto
období působení útvaru.
Na společném setkání bývalých příslušníků
útvaru a organizátorů této akce byli
odměněni medailí plk. Josefa Valčíka
zúčastnění- plk. Múdrý, plk. Řehka , pplk.
Sabela , plk. Šebo a kol. Čtverák , Hric za

podíl práce při zachování tradic výsadkových
jednotek.
Při této příležitosti kolega Jiří Dufek- bývalý
náčelník štábu vydal knihu s názvem ,, VU
7374" která objektivně popisuje úlohu ,
význam a postoj útvaru a jeho příslušníků v
době působení v posádce .
Zájemci o tuto knihu se mohou obrátit na kol.
Václava Ryšavého KVV Holešov emailvrysavy@email.cz
Kol.Fr.Lejsek

jasné, že pokud por. Libor Jiroušek a o.z. Jiří
Gečnuk výrazně nepokazí disciplínu
individuální akrobacii, mají medaili jistou,
neboť v současné době nemají ve světě
výraznou konkurenci. Uvedené se stalo
skutečností.Poručík Libor Jiroušek se stal
mistrem Evropy v individuální akrobacii a
Jiří Gečnuk získal v této disciplíně bronz.
Další dvě stříbrné medaile vybojovalo
družstvo ve složení Vedmoch, Gečnuk,
Jiroušek, Šorf a Tábor v kombinaci a
přesnosti přistání družstev.Poslední čtyři
bronzové medaile získali junioři nadrotmistři
Bonifác Hájek a Miloslav Kříž. Bonifác

přidal k již dvěma vlastněným bronzům z
mistrovství světa (2010 a 2012) opět dvě
bronzové medaile a to v kombinaci a
individuální akrobacii, pro Miloše to byly
první cenné kovy, první získal za shodné
umístění s Bonifácem v kombinaci a druhý za
přesnosti přistání.Před sportovci DUKLY
jsou nyní poslední vrcholy sezóny – finále
série Světového poháru v přesnosti přistání,
kde si zatím vedeme velmi dobře jak v
jednotlivcích, tak družstvech a zejména pak
armádní mistrovství světa v čínském
Quionglai v polovině měsíce října.

Prostějov, zařazen jako technik. Od roku
1969 příslušník VÚ- 030,VTUL PrahaKbely, technik
zkušební výsadkář. V
průběhu služby provedl celkem 2100 seskoků
na různých typech padáků. Dne 10. 8. 1971
provedl jako jeden z prvních zkušebních
výsadkářů katapultáž z L-39, H= 2000 m,

V=1500 m, V= 350 km/h. Druhou katapultáž
provedl z L-39 dne 25. 7. 1972 H=1500 m,
V= 350 km/h se sedačkou VS- 1 BRI. Obdržel
vyznamenání za Statečnost a další rezortní
vyznamenání. Do dalších let mu přejeme
hodné výsadkového zdraví a modré nebe nad
hlavou. Kol. Jindra Kubík, Otakar Hájek

Hezképrožitívánočních svátků,
dobrézdravía splnění
všech přánív roce 2014
všem výsadkovým veteránům
a jejich rodinám
přeje KVV Prostějov

Vážené kolegyně,vážení kolegové,
Vzhledem k tomu,že se blíží konec roku a
další vydání zpravodaje,již
nestihneme,touto cestou Vám přejeme
krásné prožití svátků vánočních a do
Nového roku 2014 přejeme hodně
zdraví,spokojenosti a elánu.

Nejbližší akce KVV
Prostějov

Redakční rada si dovoluje upozornit členy
KVV Prostějov na akce pořádané v
nejbližším období:

Věříme,že účast bude jako vždy vysoká.

OPUSTILI NAŠE Ř ADY
Dne 1.října 2013 zemřel Ing.Ladislav
Madarász.
Dne 4.říina 2013 zemřela kolegyně Věra
Kropáčková
Dne 18.října 2013 zemřel náhle ve věku 74
let náš člen a kolega Bohumil Sobota
Čest jejich památce!
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25.10. Divadelní představení
23.11. Výroční shromáždění
15.12. Vánoční Vídeň a Schönbrunn

Vydává Klub výsadkových veteránů
Prostějov, pro potřeby svých členů.
Neprodejné.
Kontaktní adresy:
Ing. Jindřich ČTVERÁK – předseda
B.Šmerala 15, 79601 Prostějov, tel. 737 623
540
email: jindra.ctverak@seznam.cz

František LEJSEK – místopředseda
Šárka 34, 79601, tel. 728 547 426
předseda redakční rady
email – fr.lejsek@seznam.cz
Bc.Iveta SKRBKOVÁ – členka výboru a
redakční rady
Dolní 24,79601 Prostějov, tel.
email: iveta.skrbkova@email.cz
Účet 188 989 286, kód 0300
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