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Výroční shromáždění
KVV Prostějov 2013
Vážení hosté,kolegové a kolegyně z Klubu
České republiky a Klubů vojenských
výsadkářů Slovenské republiky,dámy a
pánové. Vítám Vás jménem výboru a členů
našeho prostějovského klubu na našem
Výročním shromáždění.
Kolega František Chudý v úvodu přivítal naše
významné hosty,kteří nás poctili svou
přítomností. Každý z těchto hostů se svým
způsobem podílí na tom,abychom mohli
úspěšně splnit plán akcí pro daný rok a nejen
pro naše členy,ale i pro ostatní příslušníky
klubů České a Slovenské republiky. Na
našem shromáždění jsou přítomny delegace
17 klubů z ČR a 4 klubů ze SR,což svědčí o
neformální kolegialitě a dobré spolupráci
m e z i n a š i m i k l u b y, o v z á j e m n é m
přátelství,vztazích a tradicích,které nejen v
našich klubech udržujeme,ale i propagujeme
společnými akcemi. Memoriály, různé
společenské a sportovní setkání v České nebo
Slovenské republice. Práce výboru KVV byla
pravidelná (nejméně 1xv měsíci) a ve svém
obsahu byla zaměřená na přípravu a
všestranné zabezpečení plánovaných akcí
klubu.Ve smyslu Stanov KVV jsme
zpracovali a schválili Organizační a jednací
řád,který jsme zveřejnili na webových
stránkách. Jak jsme Vás cestou webových
stránek a našeho Zpravodaje informovali,dne
10.10.2013 jsme projednali a jednomyslně
schválili dopis prezidentu republiky. Dopis
byl odeslán 11.10.2013, ve kterém jsme se
postavili za naše kolegy gen. Ondreje
Páleníka a Milana Kovandu. K tomu chceme
dodat,že ať již dopadne případný soud
jakkoli, nikdy si je nepřestaneme vážit.
Vysoce si ceníme jejich osobního podílu na
rozvoji speciálních sil ČR,jejich osobního
podílu na rozvíjení tradic a sounáležitosti
výsadkářů všech generací. O tom, že jak na
republikové,tak i regionální úrovni se
dostáváme do širšího podvědomí svědčí i
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sledovanost našich webových stránek a
periodik. Webové stránky našeho klubu
administruje kolega Jaroslav Ondrejčák.
Letos jim dal nový kabát,pravidelně je
aktualizuje 3-4x v měsíci o novinky z činnosti
našeho klubu. Naše stránky dokumentují
nejen aktivní činnost našeho klubu,ale
přispívají i k vyšší úrovni poznání a
spolupráce s ostatními KVV. Na našich
webových stránkách uveřejňujeme nejen náš
Zpravodaj, ale i Padáček od KVVV Praha,
Spravodajca od KVV Banská Bystrica a
Červené barety od KVV Bratislava. Dále
informace a obrazový materiál z činnosti
našeho klubu i dalších KVV. Poděkování
patří kolegům Jaroslavu Koláři za
poskytování obrazového materiálu, Františku
Chudému,Františku Lejskovi,Ivetě
Skrbkové, Vladovi Gajdošovi, Miloslavu
Juříčkovi a kolegům Bartošovi a Dubeňovi
ze SR za dodávaná periodika nebo fotografie
z činnosti svých klubů k uveřejnění na našich
webových stránkách. Náš klub,který vznikl
jako první v roce 1990 má letos již
23let.Členská základna se postupně rozrůstá,
k dnešnímu dni máme 160 platících členů V
Prostějově a blízkém okolí 57 členů mimo.
Na plnění ročního plánu akcí našeho klubu se
hlavně podílí naši tzv. důvěrníci, kteří mají ve
své náplni pracovat se svými členy.
Navštěvují své kolegy a zvou je na akce,které
klub pořádá. V poslední době se osvědčilo,že
část našich členů je seznamována e-mailem.
členové, kteří nemají
e-mail dostávají
pozvánky tištěné. Jako důvěrníci pracují tito
členové klubu: Vladimír Sermek, Jaroslav
Ondrejčák, Jindra Čtverák, František Bartko,
Božena Jahnová, Viktor Jeremiáš, Bohumil
Petruška, František Chudý, Miroslav
Majerech a Otakar Hájek. Dále velmi
záslužnou práci vykonávají při zasílání
výtisku Zpravodaje manželé Lejskovi. Výbor
KVV těmto našim členům vyslovuje uznání
za jejich práci pro náš klub. V rámci
kulturního a společenského využití uspořádal
výbor KVV pro své členy a rodinné
příslušníky řadu akcí,návštěvy divadelních
představení a zájezdy. Dále se naši členové
zúčastnili sedmi pietních aktů. Pokud se týká
sportovních akcí,v průběhu letošního roku
jsme organizovali dvě vlastní sportovní akce
a dvou dalších jsme se zúčastnili u kolegů z
KVV Holešov a KVV Chrudim. První velkou
sportovní akcí byl “ II.ročník Memoriálu plk.
Františka Mansfelda“ na střelnici Policie ČR
ve Vrahovicích. Na přípravě a provedení byli
zainteresování všichni členové výboru,
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kolegové a kolegyně našeho klubu-Jarmila
Chudá, Marie Skrbková, Vlasta Stavná,
Vladka Zapletalová, Věra Virglerová, Dana
Lejsková, Hana Jugasová, Rudolf Zapletal,
Aleš Dener, Karel Virgler, Milan Šmarda a
Jaroslav Kovář. Soutěže se tentokrát
zúčastnil rekordní počet střílejících celkem
156,z toho 131 mužů a 25 žen. V kategorii I.
bylo vytvořeno 25 tříčlenných družstev a 18
družstev v kategorii II.-ostatní. Z ostatních
KVV klubů se zúčastnili Liberec, Brno,
Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín,
Luštěnice, Praha. Za slovenské kluby přijeli
reprezentovat kolegové z KVV Bratislava a
kol. František Mansfeld jun.,který
reprezentoval KVV Prešov. Naše pozvání
přijali a se svými družstvy se zúčastnili601.skss, 102. pzpr, posádková ošetřovna
PV,Svaz voj.z pov.při VU 8280, Policie
ČR,Měst. policie PV, magistrátu města PV s
ZHS PV. Na cenách pro úspěšné jednotlivce i
družstva se podíleli členové našeho klubu
kol. Dr. Ladislav Sliva, Dr. Josef Váňa,
Jaroslav Moravec, Petr Němec a Ing. Jílek
firma Assist. Výsledky soutěže byly
uveřejněny na našich webových stránkách a
ve Zpravodaji.
Další sportovní akcí a opět střeleckou soutěžtrojboj ve střelbě z Pi, SA-58 a malorážky
organizoval KVV Holešov.Této akce se z
našeho klubu zúčastnili tři družstva ve složení
: 1.družstvo Rudolf Zapletal,Bohumil
Petruška,Antonín Křivánek,2.družstvo
Vladislav Holík,Soňa Holíková,Jaroslav
Kovář, 3.družstvo František Lejsek,Michal
Mucha,Zdeňka Křivánková.1. družstvo se
umístilo nejlépe,na těsně pod stupni vítězů
4.místo.Všem družstvům děkujeme za
vzornou reprezentaci našeho klubu.Třetí
významnou událostí byla účast našich členů
na IX.ročníku
Memoriálu zakladatelů
výsadkového vojska gen. Karla Palečka,gen.
Rudolfa Krzáka, plk.Josefa Černoty a
vynálezce padáku Štefana Baniče,který byl
organizován ve dnech 28.-29.8.2013 Klubem
výsadkových veteránů Chrudim. Naše KVV
reprezentovalo družstvo ve složení František

Chudý,Milan Chovanec a Jaroslav Kovář.Ze
14 družstev v 5 disciplínách se umístili na
5.místě.Ve střelbě ze vzduchové-paintbolové
pistole obsadilo 3.místo.1.místo a zisk obou
putovních pohárů získalo KVV Prešov. Celá
sportovní akce byla výborně připravena a
řízena.
V letošním roce jsme opět spolu s aeroklubem
DROPZONE Prostějov zorganizovali a
uskutečnili již V.ročník „Sportovního setkání
výsadkových veteránů a sportovních
parašutistů „.Akce se konala 18.-20.9.2013
na letišti v Prostějově v areálu již zmíněného
aeroklubu.Na této akci se podíleli všichni
členové výboru,členi a členky našeho
klubu:Hana Jugasová,Dana Lejsková,Zdena
Hricová, Věra Virglerová, Jaroslav Kovář,
Milan Šmarda, Karel Virgler, Antonín
Křivánek, Bohumil Petruška. Materiálně a
logisticky nás zabezpečili naše spřízněné
útvary 601.skss a 102.pzpr.Bez jejich pomoci
si nedovedeme žádnou podobnou akci
představit a proto děkujeme jejich velitelům
za vstřícnost a pomoc.Tohoto setkání se
zúčastnilo 11 tříčlených družstev KVV z
ČR,družstvo Předsednictva vojenských
výsadkářů ze Žiliny a další 3 družstva ze

Kalendář akcí KVV
Prostějov a pozvánky
07.03.2014 MDŽ restaurace „U tří bříz“
Duben Návštěva divadelního představení
16.05.2014 „Memoriál plk. Františka
Mansfelda“ soutěž ve střelbě z pistole
06-08.06.2014 Setkání výsadkářů- Staré
splavy

Výroční setkání v
Liberci
Na den 9.11.2013 bylo svoláno výroční
setkání veteránů libereckého klubu.
Setkání již tradičně mělo 2 části – pracovní
aktiv členů a slavnostní shromáždění za
účasti hostů.
Na pracovním aktivu byla vyhodnocena
činnost klubu za rok 2013, byly projednány
záměry činnosti na rok 2014 a byla řešena
aktuální členská a klubová problematika. V
úvodním slově předsedy na slavnostním
shromáždění byla vysoce oceněna spolupráce

Jak hodnotila Chrudim.
Výroční shromáždění se konalo dne 4.
prosince 2013 na Klubu výsadkářů Na
Rozhledně v Chrudimi.
Na jednání bylo přítomno 40 členů, 17 členů
bylo řádně omluveno. Výroční jednání
zahájil kolega Rychlý, který přivítal hosty a
přítomné členy klubu. Byl schválen program
jednání. Předseda klubu kol. Jaromír Čermák
ve svém vystoupení zhodnotil splnění
jednotlivých akcí z plánu činnosti klub u v
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SR,družstvo 601.skss,družstvo 102.pzpr.a
družstvo našeho sponzora Mechaniky
Prostějov.Poděkování za to,že tato akce
měla hladký průběh patří sponzorům
–Statutárnímu městu Prostějov,Mechanice
Prostějov,Dr.Ladislavu Slivovi,Klubu voj.z
pov. při VÚ 8280-Ing. Ganzarovi, Ing.
Svobodovi z firmy Annahute, Ing.Vybíralovi
Lázně Slatinice a Jaroslavu Vondrovi
RBOIL.
Přes organizační problémy, které oblast
dopisovatelskou a tvorbu Zpravodaje zasáhly
v loňském roce,můžeme říci,že zde nastal
obrat. Zpravodaj vychází pravidelně,obsah
odpovídá reálné skutečnosti a plně vystihuje
popis provedených akcí. Pravidelně se schází
redakční rada ve složení kol.
Lejsek,
Ondrejčák a I.Skrbková. Řada příspěvků je
kolegou Ondrejčákem dávána na naše
webové stránky. Rovněž se zlepšila
dopisovatelská činnost z regionálních
klubů,kde je možno poděkovat kolegům z
Brna,Holešova,Písku,Liberce,Olomouce a
Hradce Králové,kteří tímto zviditelňují
činnost svých klubů. Závěrem bych chtěl
vyslovit velké většině členů našeho klubu
poděkování za aktivitu a pomoc,kterou v

letošním roce při všech akcích projevili.
Poděkování patří i všem našim kolegůmveteránům,kteří zde zastupují kluby České a
Slovenské republiky.Jejich přítomnost,zde
mezi námi ukazuje sílu našich vzájemných
vztahů,sílu přátelství a hrdost na naše tradice
k výsadkovému vojsku,které nás bývalé
výsadkáře,tak i sportovní parašutisty,kteří
jsou v našich řadách,spojují a pevně věřím,že
nikdy neopustí.
Kol. Jindřich Čtverák

18.06. 2014 Anthropoid-pietní akt Prahanávštěva vojenského muzea Lešany
28.06.2014 II.ročník pochodu po stopách
22.vb Hamry(účast a pomoc při
zabezpečování).
22.08.2014 20.výročí založení
celoslovenského klubu výsadkových
veteránů Žilina
24.08.2014 Zájezd Rohatec - vesnická
pouť

27-29.08.2014 Jihočeské setkání
Jindřichův Hradec
Září VI.Sportovní setkání výsadkových
veteránů a parašutistů
Září-Říjen Výsadkové vinobraní
Říjen Návštěva divadelního představení
22.11.2014 Výroční shromáždění KVV
Prostějov-Národní dům
Prosinec
Mikulášský večírek

s libereckými chemiky, ASS Dukla a
Krajským vojenským velitelstvím – bez
jejich podpory by činnost klubu v takovém
rozsahu nebyla možná. Oceněna byla
narůstající aktivita v ostatních klubech KVV
ČR a SR, které nabízejí možnosti vzájemné
spolupráce. Již tradiční byl přípitek s
životními jubilanty a předání medailových
ocenění (4x Pamětní medaile KVV, 1x
medaile za zásluhy, 3x medaile gen.
Klemeše).
Činnost klubu byla prezentována vkusnou
výstavkou fotografií a dokumentů z
jednotlivých akcí. Každý člen obdržel vydání
klubového zpravodaje PARALISTY, ve

kterém byla činnost klubu slovem i fotkami
zdokumentována.
Téměř 90-ti % účast členů potvrdila
vysoký zájem o klubovou činnost, včetně
přijetí 4 nových členů.
Plán akcí na rok 2014 zahrnuje 4
poznávací zájezdy, účast na sportovních
aktivitách a organizaci již 17. setkání
výsadkových veteránů ČR a SR ve Starých
Splavech.
Výroční setkání potvrdilo smysluplnost
klubové existence, která má silnou motivaci a
elán klubovou činnost dále rozvíjet.

roce 2013. Zde vyzvedl činnost klubu při
plnění stanovených úkolů v Chrudimi, tak i
na okrese Chrudim. Byly to akce Praha
Antropoid, Ležáky, Sportovní setkání ve
Slatiňanech v Prostějově. Na jednání byla
přednesena finanční zpráva o hospodaření
klubu, zpráva revizní komise za rok 2013. V
dalším bodě byl schválen plán činnosti klubu
na rok 2014. V průběhu jednání byli oceněny
členové klubu, kteří se rozhodujícím podílem
podíleli na plnění úkolů udělením klubových
medailí a čestnými uznáními. Za vytváření

podmínek pro práci klubu byl oceněn velitel
praporu Pamětní medaili, který odchází do
Prahy. V diskusních vystoupeních členové
hodnotili účinnost jednotlivých akci na
veřejnosti. V závěru jednání byl schválen
plán činnosti klubu na rok 2014. Na výročním
jednání klub přijal dva nové členy. Výročního
jednání se zúčastnili členové z Pardubic a
Hradce Králové. Na závěr jednání proběhla
volná zábava.

Kol. J.Chromek

Kol.O.Hájek
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Výroční shromáždění
KVVV Praha
Dne 7.12.2013 se náš klub na základě
pozvání,v zastoupení kol. Jindřich Čtverák,
kol. František Chudý, kol. Iveta Skrbková a
kol. Jaroslav Kovář zúčastnili Výročního
shromáždění KVVV Praha. Mimo náš klub
poctili toto shromáždění zástupci z dalších
klubů-Liberec, Jindřichův Hradec, Tábor,
Praha -západ. Za Slovenskou republiku se
zúčastnil předseda předsednictva vojenských
výsadkářů SR kol. Anton Múdrý a kol. z
Bratislavy a Bánské Bystrice. Výročního
shromáždění se účastnil čestný člen KVVV
Praha NGŠ genpor. Ing. Petr Pavel, M. A,
který ve svém vystoupení zhodnotil
součastnou situaci v armádě, reorganizaci,
zahraniční mise, změny v péči o válečné

Holešováci
hodnotili.
V odpoledních hodinách dne 13.12. se před
budovou Vyšší a střední policejní školy začali
scházet účastníci a hosté výročního
shromáždění. Řada z nich v uniformách a na
hlavách měli symbol výsadkářů - červené
barety.
Výroční shromáždění bylo zahájeno v 16.00
hod za účasti bývalého NŠ pluku ing. plk
Dufka , představitelů města a ředitele Vyšší
policejní plk. Dvořáka.
Z počtu 67 členů klubu bylo přítomno 52. Z
hostů se zúčastnili zástupci KVV Prostějov ,
Zlín a Bratislava.
Ze zprávy o činnosti kterou přednesl předseda
klubu Dušan Hric je třeba vyzvednout takové
akce , jakou bylo setkání příslušníků pluku ,

Brňáci zhodnotili
minulý rok.
Výroční členská schůze brněnského klubu
byla odložena až na 7. ledna, protože na klubu
Univerzity obrany, kde se klub VV schází,
probíhala rekonstrukce a tak jsme zahájili rok
2014 v novém, nádherně zrekonstruovaném
salonku. Klub, jenž má 21 členů se sešel v
počtu 18 členů a protože jsme se finančně
vyčerpali v loňském roce, na výzvu, aby
každý člen klubu přinesl něco na pohoštění,
bylo na stole dostatečné množství klobásek a
dalších pochutin, byla i slivovička na zahřátí,
víno ze sklepů, sladkostí, ale byla vyhlášena
prohibice na průběh jednání. Hostem byl
zástupce prostějovského klubu VV
kol.Michal Mucha. Předseda klubu přednesl

Výsadkové vinobraní
Jak už bývá zvykem,členové KVV Prostějov
se těší na některé akce více a na některé
méně.Některé jsou oblíbené a některé
oblíbenější.Takovou nejoblíbenější akcí,na
kterou se členové každoročně těší,je
Výsadkové vinobraní. Poslední roky probíhá
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veterány,vojenské důchodce a změny od
1.ledna 2014.Výroční shromáždění probíhalo
v duchu 20.výročí založení pražského
klubu,který byl založen v roce 1993 jako
součást Klubu výsadkových veteránů
Prostějov. K 20.výročí byla kol. Jozefem
Hanákem čestným předsedou klubu a kol.
Vendulkou Suchomelovou čestnou členkou
výboru pražského klubu,zpracovaná textová
a obrazová publikace,která mapuje průběh
dvaceti let od založení klubu. Tuto publikaci
obdrželi všichni členové pražského klubu i
ostatní kluby v ČR a SR. Vzhledem k tomu,že
gen. Pavel musel odejít před zahájením
diskuse,bylo provedeno společné foto.V
diskusi vystoupili všichni zástupci
přítomných klubů se zdravicemi. Kol. P.
Čejka upozornil na akci „Jihočeské setkání“,
kterou uskuteční jindřichohradecký klub ve
dnech 27-29.srpna roku 2014.Jedná se o

X.ročník Memoriálu zakladatelů
výsadkových vojsk a vynálezce padáku
Štefana Baniče. Výroční shromáždění bylo
uskutečněno v příjemném prostředí Domě
armády Praha. Toto shromáždění bylo kolegy
s ostatních klubů hodnoceno velice
kladně,atmosféra zde byla výborná i s
báječným občerstvením.
Kol.J.Čtverák

vernisáž ke knize plk. Dufka ,, VÚ 73 74 " a
střelby z ručních zbraní na střelnici
Dobrotice. Všechny tyto akce posloužily
nejen ke zviditelnění klubu ale i samotného
města. Pozornost si zaslouží aktivita členů
klubu při zachovávání tradic a historických
skutečnosti při účasti na pietních akcích a v
péči o pomníky padlích v 2. světové válce.
Příslušníci klubu se zúčastnili 31 pietních
akcí a pečují o 2 pietní místa. Zvlášť důležitá
je při těchto akcích prezentace příslušníku
klubu v uniformách s barety v místech kde
nejsou posádky . Zde klub zastupuje složky
ozbrojených sil.
Velmi dobrá je na příklad spolupráce klubu se
102 pzpr z Prostějova , který se těchto akcí
účastní a jsou velmi kladně hodnoceny
starosty obcí v tomto regionu.
I pro další období si klub zajistil spolupráci s

policejní školou a městskými orgány při
zajišťování klubových akcí. Policejní škola
při budování místnosti tradic slíbila , že
vyčlení pro bývalý útvar a klub ve svém
zařízení vzpomínkový prostor.
Za aktivní podíl na propagaci bývalého
útvaru a zachovávání tradic výsadkových
průzkumných jednotek , byl klubem
odměněn plk. ing. Dufek Zlatým odznakem
klubu.
Pro další období stanovil klub , že organizace
dalších setkání bude prováděno po rotách a
převážná část iniciativy a organizace musí být
na jednotkách.
Předsedou klubu byl opakovaně zvolen
Dušan Hric.
.

zprávu o činnosti klubu za rok 2013, která
byla na závěr odměněna potleskem a v dalším
bodu jednání byl předán kolegovi
Ing.Mojmíru Resovi (pplk.v.v. a bývalý
příslušník 71.pěšího praporu čs.parašutistů v
Zákupech) k jeho 90sátínám, které má 17.
února blahopřejný list a pamětní odznak
generála Klemeše V den naší VČS kol.Rese
položila srdeční slabost, byl odvezen na
lékařské vyšetření a v průběhu jednání se
náhle objevil mezi námi, odešel na revers a
nechal se odvézt na naší výroční schůzi, což
nás všechny překvapilo, ale podle jeho
vyjádření musel jet za kamarády.Co k tomu
dodat? I v tom je síla veteránství. Rovněž
jsme ocenili pamětní medailí klubů
výsadkových veteránů našeho příznivce a
hlavně správce klubových webových stránek

Davida Beera. V průběhu diskuse byly velmi
kladně hodnocena činnost klubu, ovšem s
tím, což je problém všech klubů,že se nám
nedaří získávat další, nové členy klubu.V
diskusi, kde vystoupil kol.Mucha si
obhajoval a vysvětloval další činnost obč.
sdružení Červené barety, které pořádá akce na
propagaci historie výsadkového vojska a tak
se v některých momentech diskuse ubírala
pouze tímto směrem.Na závěr schůze byl
přijat plán činnosti klubu na rok 2014 a tak
můžeme říct, že schůze měla dobrý průběh,
stanovily jsme si priority na rok 2014 v
přijatém plánu a potom jsme poseděli v
přátelském ovzduší při sklence červeného a
dobrých, domácích pochutin.

v kulturním domě v Dětkovicích a tak
„Dětkovická buňka“ ve spolupráci se
starostou obce zkušeně a dá se říci,že už
tradičně připravuje sál a pohoštění pro
účastníky. Každá žena má za úkol něco napéct
a přinést. A je jedno,jestli je to slané nebo
sladké. Potom to na stolech vypadalo jako na
velké svatbě. Přípravný výbor vítá hosty

panáčkem lahodného moku a pak už se
veteráni jen usadili a užívali si tohoto setkání.
K večeři se každoročně podává guláš a na
stole čeká na konzumenty “výsadkové“ víno.
Ne jinak tomu i bylo letos. Stejně jako loni
dotvářela výbornou náladu a atmosféru
čtyřčlenná kapela za střední Moravy. Hrála
jak k poslechu, tak i k tanci. Staré

Kol.Fr.Lejsek

předseda KVV Jana Kubiše J. Foršt

Evrgrýny,hity dob dávných a minulých
pohladily nejednu dušičku.Pozvání na
výsadkové vinobraní přijal i velitel 601.skss
plk. Karel Řehka se svým vrchním
praporčíkem. Jejich návštěva byla příjemná,
upřímná a vřelá. Jsme rádi,že přijali naše
pozvání.Akce se zúčastnilo okolo 60 členů
klubu.Sledujte naše webové stránky,kde je
bohatá fotogalerie.
Kol.M.Mucha

Den veteránů
Dne 8.listopadu 2013 se zúčastnila na
pozvání velitele 601. skupiny specielních sil
Dne veteránů, delegace Klubu výsadkových
veteránů Prostějov ve složení: plk.v.v. Jiří

102 slavila
Krásný den 29.11. jako by chtěl podtrhnout
oslavu u 102 pzpr , který slavil 10. výročí
svého založení. Vzácní hosté v čele s
velitelem pozemních sil genmjr. Gurníkem a
primátorem města Prostějova panem
Pišťákem , ocenili podíl útvaru na plnění
úkolů při obraně státu a činnosti na veřejnosti.
Obě tyto oblasti útvar za dobu svého působení
zvládl velmi dobře. Obzvlášť byla

Mikuláš naděloval
Zase se ukázalo , že české pořekadlo se může
setkat s pravdou. Plánovaný Mikulášský
večírek 5.12. u Tří bříz přes svůj ,, Špatný
začátek měl, ale velmi dobrý konec."
Proč tento pesimismus na začátku?
Propagace byla dostatečná ,ale počet
přítomných 39 jen stěží naplnil
předpokládanou účast. Organizátoři akce kol.
Mucha a kol. Skrbková podali maximální
výkon při zajištění hladkého průběhu této

Křest pamětního odznaku
vydaného k 70. výročí
vzniku 2. čs pdb v SSSR
dne 17.1.2014 v
Prostějově.

Na základě spolupráce dvou subjektů,
občanského sdružení ČERVENÉ BARETY a
společnosti SM PARAPRESENT s.r.o. je v
tomto roce organizován projekt za účelem
prezentace, osvěty a poohlédnutí se do
minulosti - historie vzniku 2. československé

Hudský, plk. v.v. Luděk Skácel a nprap.v.v.
Otakar Hájek. Na Městském hřbitově byly
položeny věnce u památníku padlých ve
světových válkách. Primátor města
Prostějova Miroslav Pišťák a zástupce AČR
ve svých vystoupeních zhodnotili podíl
našich vojáků v boji za svobodu. Na

slavnostním nástupu útvaru byli oceněni
příslušníci 601. skupiny speciálních sil za
plnění úkolů v bojové přípravě. Na závěr
slavnostního nástupu byly položeny kytice k
pomníku padlých příslušníků 601. skupiny
specielních sil.
Kol.O.Hájek

vyzvednuta aktivita při zahraničních misích.
Za klub se této oslavy zúčastnili předseda
klubu kol. Čtverák a kol. Lejsek. Prvně
jmenovaný kol. Čtverák , byl za dlouhodobou
spolupráci klubu s útvarem odměněn pamětní
mincí.
Při této příležitosti poděkoval příslušníkům
jednotky za pomoc při zajišťování kulturně sportovních akcí dle plánu KVV. Tyto
aktivity ze strany 102 pzpr směřují nejen ke
KVV Prostějov ,ale i směrem k ostatním

především ke KVV Holešov. Předseda KVV
Holešov kol. Hric vedoucí delegace která se
rovněž zúčastnila oslav , na návrh klubu
ocenil práci veleni útvaru , udělením pamětní
medaile Sabinov , Prešov , Holešov mjr.
Vraspírovi .
Závěrem se zástupci klubů a velení útvaru
ujistili ve společném pokračování této
spolupráce i v následném období.

akce. Mikuláš zastoupený kol. Muchou
prověřil zpěvné a recitační schopnosti našich
kolegů a ukázalo se, že i zde máme přes velké
zkušenosti určité rezervy.
Konečně se našla cesta, jak se společně bavit
v našem klubu. Přeprava a manipulace s vejci
při společenské hře našich soutěžících byla
obdivuhodná a ukazuje na velkou praxi v
jejich přípravě u našich žen.
Připravená strava byla na dobré úrovni
dostatečně naplnila očekávání všech
zúčastněných. Rovněž hudební produkce

pokryla celkový věkový rozsah našeho
kolektivu a splnila jak požadavky taneční i
zpěvné.
Přesto se ukázalo, že i menší kolektiv se
dokáže dobře bavit ,ale vynaložené úsilí
organizátorů by mělo být v našem klubu lépe
pochopeno účastí.
Poděkování za přípravu a průběh patří kol.
Skrbkové a Muchovi.

samostatné paradesantní brigády v SSSR,
která vznikla v roce 1944 na území tehdejšího
Sovětského svazu v JEFREMOVĚ. Právě v
tomto roce si připomínáme 70. výročí vzniku
této paradesantní jednotky, která bezesporu
položila jeden ze základních pilířů výstavby
výsadkového vojska a výsadkových jednotek
v poválečné historii Československa.
Křest pamětního odznaku se uskutečnil dne
17. 1. 2014 od 13. 00 hodin na půdě VÚ 8280
Prostějov. Je to krycí číslo útvaru, který
vznikl v roce 1952 v Prešově tehdy pod
názvem 22. výsadková brigáda. Toto krycí
číslo útvaru 8280, přetrvalo do dnešních dnů
a dnešní 601. skupina speciálních sil generála
Moravce je hrdým pokračovatelem tradic
útvaru, který vznikl před více jak 63 lety.
Samotného křtu se zúčastnila řada
významných osobností jak z vojenského tak i
civilního života. Velice důležitou osobou,
která přislíbila svoji osobní účast na této akci,
byla paní Božena Ivanová, rozená Fialová. Je
to poslední žijící příslušnice 2.
československé samostatné paradesantní

brigády v SSSR. Paní Božena Ivanová v této
jednotce sloužila společně i se svým panem
otcem.
Po provedeném křtu a udělení tohoto
pamětního odznaku na stuze našim
významným hostům, sympatizantům a
sponzorům byla možnost si prohlédnout síň
tradic 601. skss, která je zaměřena taktéž na
historii našich výsadkových jednotek. Je zde i
část expozice věnovaná 2. čs pdb v SSSR.
Naše občanské sdružení v závěru křtu taktéž
poprvé prezentovalo krátký videoklip z námi
pořádané první akce a to I. ročníku pochodu
po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov.
Tento první ročník nesl název po prvním
veliteli v působnosti činnosti jednotky v
posádce Prostějov - plk. Františka
MANSFELDA.
Celý tento akt a následně i malé pohoštění,
které bylo zabezpečeno pro účastníky křtu
naším občanským sdružením ČERVENÉ
BARETY, proběhlo ve velmi milé, přátelské
a kamarádské atmosféře.
Kol.M.Mucha

Kol. Fr. Lejsek

Kol.Fr. Lejsek
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Hradecký KVV
nezapomíná.
Program činnosti členů Klubu vojenských
výsadkářů Zdeňka Kaplana zahrnuje i místa ,
kde jsou uloženy i ostatky našich kamarádů a
kolegů , kteří se dnešních dnů nedočkali.
Dne 12. října přišla skupina veteránů s
květinovou vzpomínkou na historický
hřbitov " Na zámečku ,, kde je urna Mistra
světa - proslulého parašutisty Zdeňka
Kaplana. Zemřel před deseti lety ve věku 75ti
let. Za léta svého působení vychoval stovky

KVVV Praha Západ ocenění
Dne 31. 10. 2013 v dopoledních hodinách se v
reprezentativních prostorách Ministerstva
obrany České republiky konal slavnostní akt
– předání zlatých medailí 1. stupně „Pravda
zvítězí“.
Klub vojenských výsadkových veteránů plk.
Jaroslava Vondry (KVVV Praha – západ)
udělil tato ocenění náčelníku generálního
štábu Armády České republiky genpor. Ing.
Petru Pavlovi, M.A., a 1.zástupci náčelníka
generálního štábu Armády České republiky
genmjr. Ing. Miroslavu Žižkovi za
dlouholetou spolupráci Armády České
republiky s kluby vojenských výsadkových
veteránů a osobní podíl na rozvoji těchto

Muži s červenými barety.
Tak se jmenovala výstava o mužích v
červených baretech, která probíhala v budově
Univerzity obrany Kounicova 44 (do 6.12.) a
na které jsme se podíleli. V polovině měsíce
řijna náš klub oslovil plk.gšt.Ing.Trojan zást.
rektora UO a velitel brněnské posádky,zda
bychom s ním vzali záštitu nad touto
výstavou, což jsme přivítali a připojili se. Vše
začalo 7.11. kdy se předseda klubu Jaroslav
Foršt stal jakýmsi odborným poradcem při
instalaci této výstavy, která je putovní a na
panelech, které zpracoval Vojenský
historický ústav, kde je vyobrazen dobovými
fotografiemi prvopočátek činnosti
československých parašutistů v roce 1941 v
Anglii, přes jejich nasazení na území
protektorátu Čechy a Morava, 2. paradesantní
brigáda v tehdejším Sovětském svazu,
poválečný vývoj, vznik pěšího praporu
československých parašutistů 71 v Zákupech,
vznik a činnost 22. výsadkové brigády, až po
současné jednotky,601 skup.spec.sil,102.
průzkumný prapor, 43.výsadkový prapor v
Chrudimi, jejich výcvik, a konče bojovými
misemi v zahraničí. Za pomoci voj.studentů
došlo k sestavení panelů podle historické

Pietní vzpomínka na
Josefa Otiska pplk. in. mem.
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parašutistů. Rodina odsouhlasila, abychom
jako skupina veteránů nesli jeho jméno.
Na lesním hřbitově v Malšovicích, kde je v
urnovém háji hrob Mistra sportu Jaroslava
Svobody, který se domu nevrátil ze zájezdu
reprezentantů prostějovské Dukly po
železničním neštěstí v Bulharsku.Bylo opět
na co vzpomínat.
Každoročně si při vzpomínkových akcích
připomínáme působení para skupiny,,
Barium ". Počínaje jejich vysazením v dubnu
1944 u Vysoké n. L. a přesun do osady Polsko
u Žamberka. Tam dne 16. ledna 1945 byla
skupina obklíčena gestapem a zlikvidována.

V roce 2014 tomu bude již 70 let , co npor.
Josef Šandera , čet. Tomáš Býček a radista
čet. asp. Josef Žižka začali rozvíjet
zpravodajskou činnost a zprávy zasílat
vojenské radiové ústředně do Londýna.
Skupina ,, Barium" měla ve východních
Čechách 380 spolupracovníků.
Zástupci KVV z Hradce Králové se
každoročně účastní i pietního aktu v Resslově
ulici v Praze. Další akcí , které se klub
pravidelně účastní je pietní akt na vojenském
hřbitově na Pouchově u příležitosti Dne
veteránů všech válek.
kol. Jaromír Mucha

organizací.
Předání medailí se za Klub vojenských
výsadkových veteránů Praha – západ
zúčastnili jeho předseda a zakládající člen
kolega Jaroslav Vondra, 1. místopředseda
kolega Jiří Hendrych a místopředseda kolega
Mgr. Oldřich Luger.
Velkým překvapením a velkou ctí nejen pro
KVVV Praha – západ, ale i pro všechny další
kluby vojenských výsadkových veteránů,
bylo osobní převzetí medailí oběma
oceněnými generály v reprezentativních
prostorách Ministerstva obrany České
republiky, ale zejména účast ministra obrany
pana arm. gen. Ing. Vlastimila Picka na tomto
aktu.
Po předání zlatých medailí došlo i ke

krátkému posezení s oceněnými generály i s
panem ministrem u sklenky šampaňského.
Nejvyšší představitelé Armády České
republiky ocenili výsledky práce vojenských
výsadkových veteránů a jejich významný
podíl na reprezentaci a propagaci armády.

postoupnosti a za účinné pomoci pracovníků
UO,kolegy Pavla Pazdery spolu s Markem
Žižlavským a externím aranžérem se
postupně dávala výstava do celku. Kol.Foršt
ze své sbírky dodal část exponátů, další
zapůjčil VHÚ, 601.spss ,102.pzpr a tak se
výstava postupně stala skutečností tak, že v
pondělí 11.11. na den veteránů, byla
připravena její vernisáž.
V ten den proběhl v ranních hodinách
slavnostní nástup UO v kasárnách na
ul.Šumavská ke dni veteránů za účasti
představitelů společenských organizací a v
08,30 byla zahájena vernisáž, za přítomnosti
pozvaných hostů, rektora UO
br.gen.Ing.Bohuslava Přikryla, plk.gšt.
Josefa Trojana a samozřejmě i nás,členů
klubu včetně naší vlajky,které se ujal jako
praporečník kol.Morkus. Po krátkých
úvodních slovech rektora a velitele posádky,
předal předseda klubu Foršt pamětní medaili
klubů výsadkových veteránů UO, kterou
převzal rektor UO jako poděkování za trvalou
péči UO o společenské organizace a zástupci
vojenských pracovních táborů nucených
prací předali našemu klubu stuhu na klubový
prapor jako ocenění za propagaci historie
výsadkářů.Nečekaně si vzal slovo rektor UO

a na základě jeho rozkazu byla udělena
medaile UO členům našeho klubu, kol. Ivanu
Kutínovi plk.v.v. (91 ,bývalý příslušník 71.
praporu českosl.parašutistů v Zákupech a
první náčelník štábu, který byl pověřený
budováním 22. výsadkové brigády v roce
1952) a předsedovi klubu Jaroslavu Forštovi
za rozvíjení tradic armády ČR. Poté, byla
slavnostně přestřižena páska a tím byla
zahájena výstava „Muži s červenými barety“.
V aule následovala beseda za přítomnosti
hostů a zájemců, které se zúčastnil
plk.Ing.Trojan, plk.v.v.Ing.Ivan Kutín,
Jaroslav Foršt a plk.gšt.Ing.Karel Klínovskývýsadkář a šéf výcviku ve Vyškově.
Poté jsme všichni odjeli autobusem na
ústřední hřbitov, kde ve vojenské části u
pomníku veteránů proběhl v 11 hodin pietní
akt k uctění památky všech veteránů.
Co na závěr? Celý den a výstava se tak trochu
stala dnem našeho klubu výsadkových
veteránů Jana Kubiše, kde jsme o sobě dali
důstojným způsobem vědět, který nám
umožnila v úzké spolupráci Univerzita
obrany Brno, za což jí patří poděkování a
velký dík.

Krajské vojenské velitelství Ostrava v čele s
ředitelem plk.Ing. Jaroslavem Hrabcem
organizovalo v sobotu 25.ledna 2014 na
hřbitově v Brně -Líšni pietní vzpomínku na
čs.parašutistu pplk.in.mem. Josefa Otiska,

Předseda KVV Jana Kubiše Brno J.Foršt
rodáka z Líšně ( 30.1.1911-1.10.1986), jehož
jméno nese rota aktivních záloh KVV
Ostrava. Vzpomínka byla za přítomnosti roty
AZ se svoji vlajkou,vlajkou KVV Ostrava, z
Bučovic přijel velitel 74.lmpr pplk.Ing.Petr

Svoboda s vojáky a rovněž vlajkou útvaru,
přítomen byl syn a dcera Josefa Otiska,
starosta městské části Brno -Líšeň, vojenská
hudba z Olomouce, kluby výs. veteránů z
Jindřichova Hradce a výs.veteránů Jana
Kubiše Brno rovněž se svými vlajkami ,obec
legionářská z Ostravy s vlajkou, které tvořily
důstojný špalír u hrobu Josefa
Otiska.Úvodem aktu byla zahraná státní
hymna, plk.Ing. Hrabec přednesl krátký a
výstižný projev k poctě Josefa Otiska a

Blahopřání k
narozeninám.
Když je příteli 78 let, tak je velice důležité
popřát mu z očí do očí, a poctít ho svoji

připomněl 70.výročí para skupiny Wolfram
(13.9.1944), jejimž velitelem byl právě Josef
Otisk. Při té příležitosti udělil předseda ČSOL
Ostrava kpt.v.v. Jan Šimčík pamětní odznaky
Wolfram plk.gšt. Ing.Karlu Klinovskému,
plk.Ing. Jaroslavu Hrabcovi a rotě AZ
Ostrava. Poté si vzal krátké slovo kaplan
Univerzity obrany, který přednesl krátký verš
z bible a po jeho slově byly položeny věnce a
kytice KVV Ostrava, ČSOL, starosty Líšně,
KVV Brno předsedou Jaroslavem Forštem, z

J.Hradce předsedou Petrem Čejkou a dalšími
zástupci spol.organizací.Na závěr byla
troubena večerka. Celý akt proběhl ve
slavnostní náladě, za mrazivého, ale jasného
počasí,všichni jsme vydrželi, když se po
závěru každý zahřál stopečkou slivovice,
kterou nabídl kol. Rosťa Sobotka.

návštěvou. A tak jsme zajeli do penzionu
senioru v Prachaticích.
Vše bylo domluveno a tak jsme přijeli.
Přátelské setkání. S humornou nadsázkou
jsme připili rumovými pralinkami, popřáli
Čestmíru Hrbkovi zdraví,štěstí , dobrou a
veselou mysl.

Prohlédli si fotografie z činnosti klubu
výsadkových veteránů v Písku a obdařili se
navzájem svoji přítomností. Domů jsme se
vraceli s dobrým pocitem. Čestmír nás pozval
v dubnu do přírody na Jelení Vrchy na
Šumavě. Rádi jsme pozvání přijali.
KVV Písek P.Valenta

předseda KVV JK J.Foršt

Přání významným jubilantům z KVV Brno
04.02.2014 oslavil 91 let plk.v.v.Ing.Ivan Kutín-přísl.71. pěšího praporu čs.parašutistů v Zákupech a první NŠ 22.výs.brigády,který byl pověřený
její výstavbou na Slovensku.
17.02.2014 oslavil 90 let pplk.v.v.Ing. Mojmír Res-bývalý přísl.71. pěšího praporu čs. parašutistů v Zákopech.
KVV Brno J.Foršt
Gratulujeme a přejeme pevné výsadkové zdraví!

Padáky nad Prahou a
setkání s generálem
V září roku 1955 byl náš 71.výsadkový
prapor vyslán do Prahy k účasti na velkém
leteckém dni.Velitelem praporu byl
nadporučík Ladislav Kovařík, kterého
příslušníci útvaru nazývali po svém
„Bratr“.V té době bylo ještě na MNO
Velitelství výsadkového vojska s velitelem
plukovníkem (později generálem)
Krišfalušim, kterého vojáci také nazývali
„Kristus“.
Po příjezdu do Prahy jsme byli ubytováni v
dřevěných domcích cukrovaru v Čákovicích.
Nebylo to daleko na letiště Kbely, kde se
provádělo balení padáků, odtud jsme
startovali
k provádění seskoků v blízkosti letiště
Ruzyně.Byli jsme velmi dobře vybaveni –
nové kombinézy žlutohnědé barvy, na rukávě
modrý výsadkový odznak, ale především
barevné padáky.Celkem jsme v rámci příprav
a samotného leteckého dne, provedli osm
seskoků.
A tak naše činnost byla seskoky a balení
padáků.Když jsme balili padáky na letišti ve
Kbelích, tak nedaleko stály letouny MIG-15,
žlutě natřené a kolem nich pobíhali
piloti.Stalo se, že nás často navštěvovali při
balení padáků a my jsme byli pozváni k
prohlídce jejich letounů.Mezi piloty byla také
žena, nadporučík Bačová, pilotka jednoho
žlutého MIGu.Seskoky probíhaly v
pořádku.Nám se to líbilo.Formace letounů se
řadila nad Prahou, nalétávalo se od Kladna a
Lidic, tak jsme pořád nahlíželi dolů.A pak ty
seskoky, to byla nádhera – tolik padáků,
každý jiný – otevírali jsme i barevné záložní

padáky.To jsme přistávali v polích u Horních
Počernic. Plochu nám osvítily světlomety.
Úraz nebyl žádný.
A vlastní letecký den, ten byl v neděli.Na
letišti v Ruzyni velká návštěva, hosté v čele
s prezidentem, snad více než 250 000 diváků.
A pak ten velký seskok, přistáváme nedaleko
betonových ploch do slunečnicového pole.
Odtud pak na znamení světlice mohutný útok
celého praporu, střelba a mohutné H U R Á Á
Á……
Pražané si výsadkáře zamilovali a při
projížďkách Prahou nám nadšené mávali.
Úkol byl splněn a my, příslušníci útvaru jsme
měli pocit Sparťanů, kteří vyhráli ligu !
Nastal čas návratu do posádky Prešov.
Poslední den před odjezdem, velitel útvaru
udělil pro všechny příslušníky hromadnou
propustku k návštěvě Prahy a to bylo citováno
v rozkaze.
Ubytovna však musela být střežena, byly zde
zbraně.Na tu dobu rozkaz stanovil, že stráž
postaví 3. výsadková rota nadporučíka Pisky.
Vzorný četař 3. výs. roty Milan Rech,
(později výsadkářský básník) svolal nás
poddůstojníky k poradě, kdo bude velitelem
stráže a pravil :
„Kluci, kdo to vezme, vidíte já nemohu,
přijela moje žena, vidíte ona je v uniformě a
má vyšší šarži a já s ní musím do Prahy“. Tak
jsem se dobrovolně přihlásil a bylo vše
vyřešeno. Četař Rech ještě dodal: „Juro, ty
jsi zlato, tady máš demižónek, je to 5 litrů, to
přivezla manželka Irena“.
Ve 14,00 jsme nastoupili, dobrovolnická stráž
v počtu 1+1+6. Vše probíhalo normálně,
střežilo se odpovědně, nikdo v ubikacích
nebyl jen my. Asi okolo 17. hodiny zvoní
zvonek od brány. Upravil jsem se, řádně
zkontroloval opasek s pistolí a jdu se podívat

kdo k nám zavítal.Před bránou stál černý
Tatraplán a před ním plukovník Krišfaluši.
Řádně jsem napochodoval a
hlásím:“Soudruhu plukovníku, velitel stráže
desátník Kudrna !“ Plukovník Krišfaluši na
to:
„Vjetě kto ja som?“ Odpovídám: „Ano,
soudruhu plukovníku. Jste velitel
výsadkového vojska na MNO, jste bývalý
příslušník čs.armádního sboru, jste bývalý
příslušník 2.čs.paradesantní brigády…..“
Krišfaluši na to :“No dobro, dobro, stačí,
zavolajtě mi veliteľa“.Odpovídám
:“Soudruhu plukovníku, velitel není
přítomen, je v Praze“.
Krišfaluši: „Zavolajtě mi jeho zástupcu“.
Odpovídám: „Soudruhu plukovníku,
zástupce velitele je také v Praze“. Krišfaluši :
„ Tak kto tu vlastně je?“
Odpovídám: „Soudruhu plukovníku, velitel
útvaru svým rozkazem udělil všem
příslušníkům
za vzorné splnění úkolů na leteckém dni
hromadnou propustku.Je tu jen stráž 1+1+6,
jsme dobrovolníci a řádně plníme bojový
úkol strážní služby !“
Krišfaluši na moje hlášení: „Ďakujem,
ďakujem. V pozoru pak pozdravil i já jsem
stál řádně v pozoru. Při tom jsem nahlížel na
plukovníkovu hruď, která byla plná
válečných vyznamenání.Byl jsem hrdý na to,
že na levé hrudi jsme oba měli stejný odznak
čs. parašutistů – paraplacku.
O návštěvě velitele výsadkového vojska jsem
podal hlášení nadporučíku Kovaříkovi –
veliteli praporu i veliteli roty, nadporučíku
Piskovi.
Kolega Jiří Kudrna, kpt. v.v.
Kol.Fr.Stavný

7

Vážení kolegové,
veteráni výsadkových
klubů,
na základě některých Vašich dotazů ohledně
termínu námi pořádaného „ Pochodu po
stopách 22. výsadkové brigády “, respektive
pořádání jeho druhého ročníku, který ponese
jméno po jejím druhém veliteli pplk. Ing.
Miloslavu JUŘÍČKOVI, Vám chceme sdělit
tuto prvotní informaci.
Termín pochodu byl stanoven ne den 28. 6.
2014, čili na sobotu jako tomu bylo i u
předchozího ročníku. Prostor konání akce
bude v prostoru srubového tábora Hamry,
který využívají pro svůj výcvik příslušníci
prostějovských speciálních sil. Pochod
proběhne v jednom pochodovém dni a naším
záměrem je uskutečnit tento pochod přibližně
pro 700 řádně zaregistrovaných účastníků
pochodu, tak aby si náš pochod udržel určitou
úroveň - standard a samozřejmě i prestiž.
Nechceme jít cestou kvantity na úkor kvality.
My sami víme, že je co zlepšovat a pevně
doufáme, že se nám to s kolegy z Klubu
výsadkových veteránů v Prostějově podaří a
posuneme tento projekt zase o kousek dále.
Jsme si vědomi i toho, že zájem bude daleko
vyšší, a bude převyšovat oněch 700
startovních pozic, ale i na tuto situaci jsme
schopni reagovat v místě pochodu tím, že

Jubilea našich členů KVV
Prostějov
65 let – Spáčil Jaroslav,Šlambor
Jaroslav,Chovanec Milan,Pluskal
Svatopluk, Vidmoch Jaroslav, Jurníčková

Kondolence velení
5. pluku SU v Žilině
Dne 29.12.2013 jsme zaslali velení 5.pluku
SU v Žilině kondolenci tohoto znění:
Vážení kolegové,
je to již přes rok, co jsme měli tu čest spolu s
ostatními kluby výsadkových veteránů ČR

budeme připraveni vystavit dalším
případným zájemcům o naši akci přibližně
200 účastnických, takzvaných divokých
karet. Tyto budou ovšem bez naší logistické
podpory a bez servisu, který dostanou řádně
zaregistrovaní. Takže celkem cca 900 osob.
Tuto informaci Vám zasíláme, protože v
na základě některých Vašich dotazů ohledně
termínu námi pořádaného „ Pochodu po
stopách 22. výsadkové brigády “, respektive
pořádání jeho druhého ročníku, který ponese
jméno po jejím druhém veliteli pplk. Ing.
Miloslavu JUŘÍČKOVI, Vám chceme sdělit
tuto prvotní informaci.
Termín pochodu byl stanoven ne den 28. 6.
2014, čili na sobotu jako tomu bylo i u
předchozího ročníku. Prostor konání akce
bude v prostoru srubového tábora Hamry,
který využívají pro svůj výcvik příslušníci
prostějovských speciálních sil. Pochod
proběhne v jednom pochodovém dni a naším
záměrem je uskutečnit tento pochod přibližně
pro 700 řádně zaregistrovaných účastníků
pochodu, tak aby si náš pochod udržel určitou
úroveň - standard a samozřejmě i prestiž.
Nechceme jít cestou kvantity na úkor kvality.
My sami víme, že je co zlepšovat a pevně
doufáme, že se nám to s kolegy z Klubu
výsadkových veteránů v Prostějově podaří a
posuneme tento projekt zase o kousek dále.
Jsme si vědomi i toho, že zájem bude daleko
vyšší, a bude převyšovat oněch 700
startovních pozic, ale i na tuto situaci jsme

Za občanské sdružení ČERVENÉ BARETY
Jindra a Michal

Dana.
70 let – Melichárek František,Albrechtová
Jindřiška,Steinerová Milada.
75 let – Vernerová Miluše.
80 let – Bartko František,Čábelová
Božena,Dejdar Josef,Hádek Rupert,Brož

Pavel,Řepka Miroslav.
85 let – Zubalík Zbyněk,Kořínková
Věra,Tomanová Naďa
Všem jubilantům přejeme hlavně pevné
výsadkové zdraví,úsměv na tváři,mnoho
štěstí a spokojenosti v dalších létech.

zúčastnit se SETKÁNÍ 2012 v Žilině. Měli
jsme tu možnost vidět a ocenit psychickou,
fyzickou a odbornou připravenost příslušníků
Vašeho speciálního útvaru. Měli jsme tu
možnost setkat se s přáteli, kolegy, kteří si
váží a nadále rozvíjejí výsadkové tradice a
vztahy mezi výsadkáři všech generací. I proto
jsme s velikou lítostí přijali zprávu o
tragickém úmrtí dvou příslušníků Vašeho
speciálního útvaru při plnění úkolů v rámci

mise v Afganistánu.
Dovolte, abychom Vaším prostřednictvím
vyjádřili nejhlubší soustrast rodinám a
blízkým zemřelých i všem příslušníkům
5.pluku speciálního určení a popřáli Vám
hodně sil k překonání obrovské ztráty, kterou
je pro Vás tato tragická událost.

schopni reagovat v místě pochodu tím, že
budeme připraveni vystavit dalším
případným zájemcům o naši akci přibližně
200 účastnických, takzvaných divokých
karet. Tyto budou ovšem bez naší logistické
podpory a bez servisu, který dostanou řádně
zaregistrovaní. Takže celkem cca 900 osob.
Tuto informaci Vám zasíláme, protože v
tomto čase jistě plánujete své aktivity na příští
rok a byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se
náš termín pochodu objevil i ve Vašich
plánech a aktivitách na příští rok.
Budeme poctěni účastí Vašich členů a jsme
pevně přesvědčeni, že jsme pro ně schopni
připravit a zabezpečit příjemný sportovní
zážitek a perfektní setkání s kolegy s naší
branže.
S touto naší informací prosím naložte dle
Vašeho uvážení, nechceme někomu
organizovat, co má dělat, ale považujeme to
za vhodné Vám toto sdělit. Vždyť propagace
naší armády, výsadkových jednotek a tím
myslíme jakoukoliv formou je ušlechtilá věc
a být prospěšný v tomto konání i civilní
veřejnosti, která se stále hlásí k živému
odkazu a tradicím toho, co začalo v hluboké
minulosti našimi otci a předky je přeci v této
době velice prospěšné a zároveň i
povzbudivé. Tolik k závěru našeho
informativního dopisu.

Ing.Jindřich Čtverák Klub výsadkových
veteránů Prostějov

Výzva
Vážení kolegové a kolegyně vzhledem k tomu,že ne všichni mají zaplacený finanční příspěvek k zasílání
Zpravodaje žádáme ty,kteří tak doposud neučili prosím o zaslání do 31.3.2014. Pokud tak neučiníte,další
číslo Vám již nebude zasláno.

OPUSTILI NAŠE Ř ADY
Dne 25.února 2014 po dlouhé a těžké nemoci
odešel do výsadkového nebe, ve věku nedožitých
68 let kol. Miroslav Majerech. Čest jeho památce.
Dne 17.1.2014 odešel do výsadkového a
leteckého nebe stíhací pilot a skromný člověk
Petr Polívka, člen KVV Olomouc ve věku
nedožitých 82 let. Čest jeho památce.

Vydává Klub výsadkových veteránů
Prostějov, pro potřeby svých členů.
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