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IV. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda
Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,dne
22. 5. 2015 náš KVV zorganizoval střeleckou
soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici
Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, IV.
ročník Memoriálu plk. Františka
Mansfelda.Soutěže se zúčastnilo celkem 141
střílejících, z toho 116 mužů, v I. kategorii z
klubů výsadkových veteránů 64; 17 žen, z
nichž 13 soutěžilo za KVV; Za I. kategorii
bylo vytvořeno 20 družstev po třech střelcích
a 19 družstev soutěžících v II. Kategorii ostatní. Z KVV ČR byly mimo
prostějovského klubu zastoupeny KVV:
Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim,
Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec
Králové a Brno.Za slovenské kluby přijeli
reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B.
Bystrica a z největší dálky vážil cestu
prvorozený syn plk. Františka Mansfelda,
František Mansfeld jun., jenž zastupoval
KVV Prešov.Účast slovenských klubů přijel
podpořit i Prezident VV SR plk. Ing. Jozef
Tuček, CSc.Naše pozvání přijali a svými
družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102.
pzpr, ASO PV, POŠ PV, Klub 601. skss,
Policie ČR, Městská policie PV, ZHS PV,
Červené barety.Ceny pro úspěšné jednotlivce
i družstva zabezpečili naši sponzoři,

jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika
Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří
králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Klub
601. skss - Ing. Vladimír Ganzar, ZO Areál Jan Vorberger, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš
Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš,
Medikom's - Michal Konšel, ČSOB - Ing.
Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich
Luger.Svojí účastí nás také poctili bývalí
velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich
Starý, Ing. Jiří Hudský a plk. gšt. v z. Ing.
Josef Trojan.Aktivní účastí soutěž podpořili
současní velitelé útvarů prostějovské
posádky: za velitele 601. skss pplk. Ing.
Tomáš Koutník, velitel 102. pzpr pplk. Ing.
René Sabela, velitel POŠ pplk. MUDr.
Vladimír Uherek. Mezi hosty jsme přivítali
vedoucího Úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavla
Nováka, ředitele MP PV Mgr. Jana Nagyho a
ředitele Úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefa
Nováka, předsedy slovenských reg. KVV
kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického;
z českých klubů, Jaroslava Chromka, Josefa
Krauseho a Jaromíra Čermáka.
V úvodu střelecké soutěže promluvil
předseda KVV Prostějov a ředitel soutěže
kol. Ing. Jindřich Čtverák, který, jak už se

stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní
Věře Mansfeldové a pozornost Františku
Mansfeldovi.Po krátkém rozboru propozic
střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem
Chudým a řídícím střelby armádním
odborníkem jsme mohli přistoupit k zahájení
střelecké soutěže a to prvním výstřelem, který
vyšel z pistole paní Mansfeldové, a druhým
výstřelem ústícím z hlavně pistole Františka
Mansfelda.Zabezpečení soutěže bylo na
velmi dobré úrovni a poděkování patří všem
členům organizačního týmu, přísl. 601. skss,
102. pzpr, PČR i ZO Areálu. Poděkování patří
také Statutárnímu městu Prostějov, za
finanční pomoc při zabezpečení soutěže.A co
nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky
umístění jednotlivců i družstev.Soutěžilo se v
kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a
družstva - všichni z KVV ČR a SR; v
kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a
kategorie ženy - jednotlivkyně.V kat. hosté
zvítězil nprap. Mgr. Aleš Nadymáček - PČR,
na 2. místě se umístil prap. Bc. Pavel
Letovanec – 601. skss a 3. místo obsadil
Jaromír Chromek - KVV Liberec. Kat. I.
jednotlivci muži:1. místo - Vladimír
Borovička - KVV Luštěnice 2. místo - Jozef
Dolník - KVV B. Bystrica 3. místo - Pavel
Břeský - KVV Praha Kat. I. družstva: 1. místo
KVV Praha - Milan Vašek, Pavel Břeský a
Stanislav Lacina 2. místo KVV Liberec Jaroslav Chromek, Stanislav Dohnal a Petr
Müller 3. místo KVV B. Bystrica - Vladimír
Kavický, Jozef Dolník a Eva Dolníková Kat.
II. jednotlivci muži:1. místo – Jan T. - 601.
skss ,2. místo – Karel Klváček - 102. pzpr,3.
místo - Patrik Beneš - POŠ PV. Kat. II.
družstva: 1. místo MP PV ve složení - Jan
Svozil, Jiří Provaz, Radim Spáčil 2. místo
102. pzpr ve složení - Filip Richter, Karel
Klváček, Tomáš Bürgl 3. místo 601. Skss
Kat. ženy jednotlivkyně:1. místo - Marie
Řehořová - KVV Prostějov 2. místo – Eva
Dolníková - KVV B. Bystrica 3. místo – Pavla
Sekaninová - Mechanika Prostějov 97 Kat.
absolutní vítěz - Jan T. - 601. skss
IV. ročník Memoriálu plk. Františka
Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející
pátý ročník.
kol. František Chudý

SETKÁNÍ 2015
Vážené kolegyně, kolegové, členové klubů
výsadkových veteránů, dovolte abych Vás
jménem organizačního výboru
prostějovského KVV pozdravil a v úvodu
ZPRAVODAJE čís.66 podal bližší informace
o „Setkání 2015“, které je pořádáno u
příležitosti 55.výročí působení útvaru 8280 v
Prostějově.
Ve ZPRAVODAJI čís. 65 byla uveřejněna
nezávazná přihláška k účasti na této akci jen
jako orientační. Vzhledem k tomu, že již
známe konkrétní údaje, je nutné vyplnit
závaznou přihlášku, která je uvedena v tomto
ZPRAVODAJI.SETKÁNÍ 2015 se uskuteční
jak již bylo uveřejněno, ve dnech 20. –
22.8.2015 v posádce Prostějov na UVZ
Hamry.

PROGRAM:
Čtvrtek 20.8.2015
11,00 - 17,00 hod. prezence u VÚ 8280 prohlídka místnosti tradic, možnost
občerstvení
na klubu 601.skss, odjezd na ubytování na
Hamry
18,00 -. 19,00 hod. v e č e ř e
od 20,00 hod. posezení u táboráku, volná
zábava, vystoupení slovenské
country skupiny, večerka, jak kdo zvládne
Pátek 21.8.2015
07,00 - 08,30 hod. dodatečná prezence
07,30 - 08,30 hod. snídaně
09,00 - 09,30 hod. Slavnostní nástup
09,30 - 12,15 hod. ukázky boj.techniky,
výzbroje, výstroje, střelba
12,30 - 13,30 hod. o b ě d
13,45 - 17,30 hod. odjezd do Prostějova,
prohlídka radnice, muzea, památek, volný
program
17,30 hod. odjezd na UVZ Hamry
18,00 - 19,00 hod. v e č e ř e
od 20,00 hod. posezení u táboráku,
vystoupení souboru ONDRÁŠ,
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volná zábava, večerka jak kdo zvládne
Sobota 22.8,2015
07,45 - 08,45 hod. snídaně
09,00 - 09,30 hod. přesun do Prostějova,
Společenský dům
09,45 - 12,00 hod.
SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ
13,00 - 14,00 hod,
Slavnostní oběd v kasárnách
14,00 hod. ukončení SETKÁNÏ 2015
----------------------------------------------------Vzhledem k tomu, že převážná část průběhu
SETKÁNÍ 2015 se bude odbývat na UVZ
Hamry, včetně stravování, bylo by dobře
pokud někteří přijedou vlastními vozidly, aby
parkování provedli na UVZ Hamry. Bude
zabezpečena plocha pro parkování. Toto se
týká i členů KVV Prostějov. Je také možné po
příjezdu do kasáren v Prostějově, zanechat
vozidlo v kasárnách a na UVZ Hamry se
přepravit autobusy. Jak již bylo uveřejněno je
třeba aby všichni, kteří budou ubytováni na
UVZ Hamry si zabezpečili spací pytel.
Celková částka 600,- Kč zahrnuje :
stravování na 2 dny: čtvrtek – večeře +
opékání u táboráku , pátek – celodenní strava
+ opékání -„- sobota – snídaně, slavnost.
oběddále zahrnuje : účastnický odznak,
účastnický list, bulletin, drobné upomínkové
předměty na památku.
Závaznou přihlášku, která je součástí tohoto
ZPRAVODAJE je třeba odeslat do
20.července 2015 na adresu kolegy Františka
Lejska, Šárka 34, 796 01 Prostějov.Doprava
od vlaku do kasáren bude zabezpečena
vozidlem Caravela od 12,00 hod 20.8.2015
do 16,30 hod. od „lokomotivy“ před
nádražím.
POUČENÍ - pro úhradu plateb
"na setkání 2015", konaného ve dnech 20. 22. srpna 2015 v prostoru VZ VÚ 8280 na
Hamrech.
1. Ti , co mají účet u poštovní spořitelny v ČR
stačí použít " požadavek na příkaz k úhradě
platební kartou " ( Max.kartou - viz vzor ! )

2. Ti ostatní použijí poštovní poukázku typu A
a zaslat určený obnos na účet KVV Prostějov
vedený u Poštovní spořitelny
( součást ČSOB ) na uvedené číslo účtu
188 989 286/ 0300, KS 0558, VS viz dále.
3. Od klubů ( tj. od počtu více než 2 osoby )
požadujeme platbu společnou, tj. v jedné
částce!!! A tam, kde není místo pro
odesílatele, např. jen variabilní číslo,
přidělujeme možné použití čísel klubů ( jak to
bylo při minulém setkání ).
001 Praha
014 Luštěnice
002 Zlín
015 Pardubice
003 Písek
004 Liberec
016 Hodonín
005 Brno
017 Bratislava
006 Chrudim
018 Žilina
007 Plzeň
019 Prešov
008 Olomouc
020 Šumice
009 Holešov
021 Trenčín
010 Hr. Králové
022 B. Bystrica
011 Klatovy
023 Trnava
012 Jindř. Hradec
024 M. - Vrůtky
013 Tábor
4. Samostatným členům ( i nečlenům ),kteří
žijí mimo Prostějov,lze poté použít do
variabilního symbolu - datum narození, za
předpokladu dřívějšího nahlášení účasti s
tímto datem kol. Lejskovi.
5. Pro místní členy KVV ( nebo blízkého
okolí ) nebo ti,co mohou předat peníze
osobně pokladníku KVV M.Zapletalovi (
zhruba 14 dní před zahájením setkání ) bude
určen termín výběru v kanceláři kol. Hájka
, nebo možná domluva po tel. kontaktu na
čísle 604 614 155.Jako doklad o zaplacení
bude pak sloužit buď ústřižek poštovní
poukázky, kopie příkazu nebo jiný příjmový
doklad o zaplacení.
Stanovená částka na osobu činí 600,- Kč a
uhrazena do 31.7.2015.pokl.M. Zapletal

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se k účasti na „SETKÁNÍ 2015“ ve dnech 20.–22.srpna 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jméno, příjmení data narození
bydliště ( obec, ulice, číslo, PSČ )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------telefon e-mailová adresa čís. OP
Na SETKÁNÏ se dostavím:

vlakem

autobusem

vlastním vozidlem

Poslední výroční
zasedání
Tak jako každý rok poslední výroční schůzi,
kterou navštívili zástupci našeho klubu, byla
VČS KVV Bratislava , která se konala v
Bernolákově. Náš klub zde zastupovali
kolegové Čtverák, Lejsek , Chudý, Stavný a
Starý s manželkami. Mimo nás zde byli ještě z
Prostějova zástupci Červených baretů
kolegové Starý jun. a Mucha. Pro velmi
přátelské a otevřené jednání na těchto
výročkách je charakteristická velká účast celé
řady hostů z klubů nejen Slovenska, ale i z

Setkání u hrobu
generála Karla Palečka.
Každoročně se 12.března scházíme u hrobu
generála Karla Palečka, abychom vzdali čest
a uctili památku prvního velitele
výsadkového vojska československé armády
a plzeňského rodáka. Našim prvním
veřejným projevem nejvyšší pocty, za
přítomnosti představitelů města, veteránů,
armády a plzeňské veřejnosti v roce 2002,

Společenský večer u
příležitosti oslav MDŽ.
Dne 13. března 2015 klub KVV Prostějov
zorganizoval společenský večer u příležitosti
oslavy MDŽ , kde cílem bylo , ocenit práci
našich kolegyň při plnění našich akcí , které
jsme přijali na našem výročním shromáždění.
V úvodním vystoupení místopředseda KVV
Prostějov František Lejsek poděkoval naším
ženám za jejich angažovanost při přípravě a
zabezpečení sportovních soutěží , ale i
ostatních akcí které byly plánované v roce

Hrdinové se
nezapomínají.
Chladné poledne 15. března přivítalo v
Červeném Kostelci účastníky pietního aktu
při příležitosti uctění památky velitele 1.
československého armádního sboru gen. Jana
Kratochvíla. Této významné akce se
zúčastnili zástupci města , statutárních
orgánů a k významným hostům patřil

Divadelní představení s
Eliškou Balzerovou
V secesní budově „Perle Prostějova“ se
21.4.sešli členové KVV na divadelním
představení irské autorky s názvem „Můj

5

České republiky. Zúčastnilo se celkem 51
členů klubu a 60 hostů. Mezi významné hosty
patřili oba prezidenti klubů kol. Čtverák,
Tuček, exstarostka obce Smolenice paní
Horňáčková, ředitel ICCOCRIMu , gen.
Zaťko a MUDr. Hulín. V průběhu jednání
byla zhodnocena činnost klubu hlavně v
oblasti seskoků, sportovních soutěží, branné
činnosti a kulturních akcí. Důležitou
informací bylo provedení změny předsedy
klubu, kdy svoji činnost ukončil kol. Dubeň a
novým předsedou je MUDr. Ivan Hulín. V
průběhu jednání byli oceněni mimo jiné i
členové našeho klubu Starý sen., Starý jun. a
kol. Stavný odznakem za rozvoj

výsadkového vojska a stříbrnou medailí kol.
Verner. S kytičkou a malým dárkem všem
přítomným ženám k jejich svátku MDŽ
popřálo vedení klubu a kol. Vondra.
Následná volná zábava probíhala ve veselém
a přátelském duchu s bohatým občerstvením
a tombolou, kde je nutno podotknout, že první
a druhé místo seskok a tandemový seskok
vyhráli kol. Čtverák a Lejsek. Následující den
v dopoledních hodinách se s námi rozloučili
kol. z Bratislavy tradiční slovenskou
kapustnicí a s přáním šťastné cesty domů. Za
vše je nutno jen poděkovat kamarádům a
spolubojovníkům ze Slovenska.
Kol.Fr.Lejsek

bylo odhalení pamětní desky na rodném
domě gen. Palečka. Další naše aktivita
směřovala k zajištění hrobového místa a
následnému přenesení a uložení ostatků
(27.9.2006) na Ústředním hřbitově v Plzni.
Na tomto místě se k poctě setkávají všechny
věkové kategorie bývalých i současných
výsadkářů i těch, kteří stáli v prvních řadách
nově budovaného výsadkového vojska.
Poděkování za účast patří všem, kteří bez
ohledu na věk, vzdálenost i finanční náklady
váží cestu ke "svému" veliteli. Vzpomínkové

setkání je vždy doplněno doprovodným
programem, návštěvou pivovaru, exkurzí a
ochutnávkou piva. Letošní návštěva pivovaru
byla poslední,protože většina účastníků již
návštěvu absolvovala vícekrát.
Příští rok se opět sejdeme u hrobu generála
Karla Palečka a všem zájemcům zajistíme
(nebo se o to pokusíme) vlastní program dle
požadavku a návrhu. Věřím,že i takto
upravený program neubere nic na vážnosti
vzpomínkového aktu a srdečného setkání
všech, kteří nezapomínají.

2014. U příležitosti životního jubilea kol.
František Chudý v zastoupení předsedy KVV
předal kolegyni Daně Lejskové Pamětní
medaili , Pamětní plaketu , drobný dárek a
popřál ji hodně zdraví do dalších let. Kol.
Lejsek v zastoupení předsedy KVV popřál
kolegovi Eduardu Grézlovi k jeho životnímu
jubileu a rovněž mu popřál hodně zdraví do
dalších let. Na závěr jsme pozvedli číše a
naším ženám jsme připili na jejich zdraví a
další plodnou spolupráci. Předali jsme naším
ženám karafiát , jako výraz poděkování za
jejich práci. K tanci a poslechu hrál a zpíval
Karel Weisner z Hanušovic. Hudební

produkce odpovídala našemu věku , což se i
odrazilo na tanečním parketu. Poděkování za
průběh večera patří výboru KVV a kolektivu
restaurace U Tří bříz. Kol.O.Hájek

náčelník GŠ armády české republiky arm.
gen. Petr Pavel.
Na organizaci se také podílelo KVD Náchod
v čele s naším kolegou předsedou Antonínem
Honejskem. Náš klub zastupoval na tomto
pietním aktu kol. Lejsek s manželkou. Účast
byla ve spojitosti s podílem na již dříve
vyhotovené pamětní desky naším klubem pro
dům gen. Kratochvíla.
Vlastní pietní akt byl zahájen u pomníku
padlých legionářů a následně pokračoval u
hrobu gen. Kratochvíla na místním hřbitově ,

kde vystoupil gen. Pavel s objasněním
skutečnosti týkající se činnosti generála v
období boje proti fašismu a po osvobození
naší vlasti. Místním knězem bylo provedeno
vysvěcení hrobu, čestnými salvami a státní
hymnou byla vzdána pocta bojovníku proti
fašismu.
Bylo vidět, že široká veřejnost patří k těm
kteří nezapomínají na naše hrdiny a
poděkování patří jak statutárním orgánům ,
klubům vojenské historie a klubu vojenských
důchodců. Kol.Fr.Lejsek

báječný rozvod“. Je to příběh Angely
Kennedyové Lipské ženy středních let,kterou
opustil manžel.Angela neustále přemítá o
životě nevzdává se a dál hledá štěstí.
Podivuhodné bylo ztvárnění vícero rolí
(18)jednou jedinou herečkou Eliškou
Balzerovou,která se v průběhu hry převtěluje
v různé osoby (manžel, dcera, lékář,

kamarádka atd), se kterými coby Angela se
setkává.Tento hereččin brilantní výkon byl
přítomnými náležitě oceněn bouřlivým
potleskem.Eliška Balzerová opravdu patří na
špici našich nej herců.Poděkování patří
statutárnímu městu Prostějov za jeho finanční
přispění byly tyto vstupenky zakoupeny. Kol.
I.Skrbková

Gipsy Fire
Pavel Šporcl
Dne 22.4. 2015 navštívili členové KVV
Prostějov v Městském divadle koncert Pavla

Výjezdní zasedání KVV
Chrudim
5.5.2015 se členové KVV Chrudim
shromáždili v kasárnách 43.výsadkového
praporu u pomníků výsadkářů, kteří zahynuli
při výkonu svého povolání. Při pietním aktu,
položení květin a projevu předsedy klubu
plk.Ing. Čermáka jim vzdali čest. Následně
odjeli na dvoudenní výjezdní schůzi konanou
v základně potápěčského klubu Triton sport
na lomu Mokrýšov – Březiny. Celkově se s

IDET 2015.
Ve dnech 19-21. května proběhl na
brněnském výstavišti 13.mezinárodní veletrh
obrané a bezpečnostní techniky, kterého jsme
se poprvé zúčastnili a prezentovali jsme zde
všechny kluby výsadkových veteránů České
a Slovenské republiky.
Co tomu předcházelo? Počátek byl 9.10. m.r.
,kdy jsem se zúčastnil s našim brněnským
klubem slavnostního nástupu
7.mechanizované brigády v Hranicích na
Moravě a kde byl mimo jiné i arm.gen.v.z.
Pavel Štefka,poradce gen.ředitele Idet-u,
který mne tam oslovil s tím, co bychom tomu
řekli, kdybychom se, výsadkoví veteráni
prezentovali na Idetu 2015. A bylo to!
Nahozená myšlenka, která mne začala
nahlodávat, až se rozvinula do konkrétní
podoby s názorem - a proč ne? Ovšem, když
výsadkoví veteráni, tak všichni v Čechách a
na Slovensku. A už mne to neopustilo, šel

Vzpomínáme na
„Barium“
Členové klubu vojenských výsadkářů
Zdeňka Kaplana se pravidelně scházejí každé
úterý dopoledne v hradecké restauraci“Na
Růžku“.Vzpomínají na léta,která prožili jako
dobrovolníci v Zákupech Stráži pod Ralskem
a dalších místech,kde se připravovali na své
poslání.Zamýšlejí se nad účastí paraskupin za
II.světové války.Zvláštní pozornost
věnujeme skupině „Barium“.Ta byla
vysazená v noci z 3 na 4.dubna 1944 v

Šporcla s kapelou Gipsy. Vstupenky zajistil
výbor KVV za finančního přispění
statutárního města Prostějov. Úvod koncertu
začal maďarskými čardáši a pokračoval
skladbami starých cikánských skladatelů.
Dále se zaplněným sálem nesly skladby

světoznámého skladatele J.S. Bacha.Pro
všechny přítomné to byl mimořádný
umělecký a zároveň kulturní zážitek a mistr s
kapelou zaslouženě sklidil velké ovace.
Kol.J.Kovář

členy klubu a hosty dostavilo na 40 účastníků.
Přivítalo je krásné prostředí rozsáhlého
areálu s dvěma lomy. Ve větším, 20m
hlubokém, se nachází v hloubce 20m
potopený trup letounu AN2, vrtulníku Mi2 a
keson, které jsou využívány při potápěčském
výcviku. Další trup letounu AN2 je ukryt v
lese. Po ubytování se rozjela dobře
připravená a zorganizovaná soutěž v hodu
granátem na cíl a do okna, střelba
vzduchovou pistoli a vzduchovkou,
paintballovou pistolí na terče a lukostřelba.
Po vyhodnocení soutěže se rozjelo tolik

očekávané grilování. Zábava pokračovala ve
velké klubovně stolním fotbalem a
příjemným posezení při víně a pivě dlouho do
noci. I druhý den setkání přálo krásné slunné
počasí. Účastníci se rozjížděli odpoledne
domů plní dojmů ze společně strávených
dvou dnů. Závěrem je třeba poděkovat
majiteli areálu Miloši Pilařovi a jeho ženě
Janě za pohostinnost, perfektní obsluhu a
připravovaná jídla, totéž našemu členovi
Jaroslavu Pilařovi a též jeho ženě Janě za
přípravu a organizaci soutěží. Za KVV
Chrudim Čáslavka Josef

jsem za tím, počínaje poradou předsedů klubů
ČR a SR v listopadu m.r.v Prostějově, kde
jsem tento návrh zveřejnil a seznámil všechny
předsedy, až po jednání na ředitelství
výstaviště Brno a přes svaz letců, s kterým
jsme šli do expozice. Otázkou bylo jak se
budeme prezentovat? Tak jsem nabídl účast
obč. sdružení Červené barety Prostějov,
kol.Mucha a Starý ml. kteří ji přijali a tak jsme
pomalu dohodli jak se budeme prezentovat.
Pro naši první a skromnou „expozici“ nám
pomohl kol.Pavel Pazdera, který zapůjčil z
UO vitríny do kterých jsme vystavili znaky a
symboly klubů VV ČR a SR, výsadkové
odznaky a části výstroje a výzbroje výsadkáře
z 60 let m.st., které jsem osobně zapůjčil z mé
sbírky a něco půjčil kol. Gall a Dvořáček.
Červené barety Prostějov měli odznaky, které
v průběhu roku vydávají.Zajistili i prezentaci
klubů projekcí což bylo poutavé pro
návštěvníky. Využili jsme této příležitosti a
předali jsme zde pamětní odznaky 22.vb

některým členům brněnského klubu VV.
Na prezentaci se zúčastnili se mnou
kol.Mucha,Starý a kol.Iveta Skrbková s
prostějovského klubu VV. Zájem z řad
návštěvníků byl velký, v průběhu dne jsme
byly všichni „zaměstnaní“ odpovídáním na
dotazy a nebo besedami s návštěvníky, mnozí
vzpomínali na svá vojenská léta u
výsadkářů,zájem byl umocněn promítáním
výcvikových filmů z padesátých let,
veteránská setkání a veteránské soutěže. V
průběhu těch tří dnů se vystřídali po dnech
prezentace kol. Bendák, kol.Stross a
Gall.Rovněž nás navštívili kolegové z klubů
Chrudim,Hr.Králové,Jindř.Hradec,Trnava,B
ratislava. Co říct závěrem? Bylo to poprvé,
ale mělo to úspěch. Naše účast a expozice na
Idetu byla sice skromná,ale o to poutavější,
prošlo jí stovky návštěvníků a to bylo to
hlavní o co nám šlo, prezentovat se a dát tak
najevo,že jsme zde už víc jak dvacet let.
Předseda KVV JK Brno
Jaroslav Foršt

prostoru Vysoké n.Labem.Do 16.ledna
1945.kdy byla základna „Baria“ v osadě
Polsko/nyní město Žamberk/gestapem
zlikvidována,měla 380 spolupracovníků.Dík
organizátorské činnosti měli úspěšnou
zpravodajskou činnost. Na hřbitově ve
Vysoké n.L.a na hospodářství „U Žabků“v
Žamberku jsou pamětní desky. Několikrát do
roka se při vzpomínkách připomínají jména
npor.Josefa Šandery (velitele).čet. Tomáše
Býčka a čet. asp. Josefa Žižky
(radiotelegrafisty). Léta plynou a v Hradci
Králové pamětní deska „Baria“chybí!

Koncem měsíce dubna se konečně
dovídáme,co se připravuje ve statutárním
městě Hradci Králové.Odbor hlavního
architekta zpracovává dokumentaci
památníku „Barium“. Jedná se o umístění
busty na podstavci v místě nově budované
křižovatky „Koruna“. Prostor byl vybrán a
projednán za účasti pamětníků a pozůstalých.
Pomník bude slavnostně odhalen u
příležitosti otevření nové křižovatky na
podzim roku 2016. Kol.J.Mucha KVV
Z.Kaplana
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Vzpomínka na Staré
splavy - Borný - 6.6.09
setkání výsadkových
veteránů 71. v.p. Zákupy.
71. výs.prap. jeden z nejslavnějších útvarů
poválečné ČSA.
22. výs. brigáda byla následkyní 2.
paradesantní brigády v SSSR, která byla
nasazena v povstání. Brigáda měla Rotu
zvláštního určení v počtu asi 100 příslušníků,
kteří byli začleněni do vysazovaných
partyzánských skupin (Bandur, Velík, Šimko
apod.)Měl jsem tu čest v době voj. zákl.
služby se několikrát setkat s plk.Mansfeldem.
Krátce jsem pracoval v jeho operačním
oddělení. Na velkém štábním cvičení jsem
seskakoval z letounu DC 3 – Dakota spolu s

Blahopřání jubilantům:
50let – Vrtal Jiří ,Vrtalová Barbora,
60let – Virglerová Věra , pplk. v. v.
Judr.Slíva Ladislav
65 let – Skrbková Marie
75 let – Rimanovský Josef ,Jurča Miloš
80 let –pplk. v. v .Hrachovec Josef
Sommerová Vlasta.
BLAHOPŘEJEME !!!

Setkání tří prezidentů
15.června 2015 se u příležitosti 80narozenin
kol. Josefa HRACHOVCE setkali tří
prezidenti KVV Prostějov. Kol. Josefu
Hrachovcovi přišli k významnému životnímu
jubileu popřát třetí a pátý prezident v pořadí
kol. Miroslav Řepka a kol.Jindra
Čtverák.Informovali jsme kol. Hrachovce co
klub v nejbližší době připravuje. Pozvali jsme
jej na SETKÁNÍ 2015, aby se setkal se svými
kolegy.Ikdyž se nemůže zúčastnit na celou
dobu,syn ho může dopravit alespoň na
slavnostní nástup.Kolega Hrachovec děkuje
za zaslaná blahopřání.
kol.J.Čtverák

OPUSTILI NAŠE Ř ADY
Dne 19.4.2015 odešel do leteckého nebe ve
věku 84 let p.Zdeněk Novák KVV Olomouc
Dne 28.5.2015 zemřel náš kolega pplk v.v.
Ladislav Opletal
Dne 12.6. 2015 zemřel ve věku 88. let
p. Přemek Svozil
Dne 14.6.2015 odešel do výsadkového nebe
mjr. v. v. Mudr. Július Činčar
ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!

kol. Mansfeldem jako jeho osobní ochrana.
Bylo to v roce 1955 u obce Temešvár (U
Vltavy). S plk. Mansfeldem jsme se setkali i
na konferenci v Brně 1964. Naposled jsme se
setkali 5.5.1989 v Chrudimi, kde se znovu
obnovoval71. Vp. A my dva jsme byli
zástupci původního útvaru. Na slavnostním
shromáždění jsem s ním a jeho paní Věrou (na
snímku v bílém svetru, byla to
místopředsedkyně ONV Č. Lípa). Dále tam
seděl s námi mně tehdy neznámý plukovník,
pozdější generálporučík, zasloužilí
parašutista ze Západu. U toho stolu jsem
vyslovil ohromnou věc a říkám: „Soudruhu
plukovníku Vás už měli dávno jmenovat
generálem!“ Mansfeld povstal a říká své
ženě: „Věro, slyšíš co říká můj gardový četař“
a vyslovil mi velké poděkování. Plk.
Mansfeld zemřel v roce 2010, rozloučení se
konalo v Liberci na úrovni státního pohřbu a
byly tam delegace veteránů z celé ČR a
Slovenska. Slováci se předvedli jako
hrdinové a plk. Mansfeldovi udělili titul
generál h. c. Mansfeld byl a je nejznámější
osobností naší poválečné ČSA.Můj přímý
velitel podplukovník Josef Piska (1927)
dosud žijící v Prostějově – vojáci mu říkali
„Pepa!, vojenští novináři zase „Sporý
Hanák“. Poznal jsem ho ve výsadkářské škole
v Košicích a při prvním setkání nám hned
hlásil „Hoši, výsadkář buď leží anebo běží!“

Po skončení školy byl přeložen do Prostějova
k 71. v. p. a vzal si mne s sebou ke své rotě.
Hodně jsem s ním prožil – u vojáků,
poddůstojníků i důstojníků byl mimořádně
oblíben.Na jednom cvičení se nám stala skoro
dramatická příhoda. Měli jsme být vysazeni
na krátkou travnatou plochu nedaleko
železnice a stanice Štrba ve Vys. Tatrách.
Piska měl vyskočit jako první a ještě s jedním
důstojníkem měli vysadit nákladní padák. Při
signálech k výskoku se to nějak zadrhlo. Já
jako četař jsem skákal poslední. V letounu
jsme už všichni stáli, , výtažné lano jsem měl
v pravé ruce a zakřičel jsem: „Tak jedem
vpřed, vpřed ! ! ! Piloti nás nemohli zastavit a
tak jsme všichni vypadli. Já jako poslední
jsem na tom byl nejhůře, doskoková plocha
už byla pryč, a kam jsem padal, z toho jsem se
zapotil. Měl jsem štěstí v neštěstí, přistál jsem
v pionýrském táboře, to byl šok. Budili mě
pionýři, kterým jsem nerozuměl. Ale bylo to
dobré, zraněn jsem nebyl. Pak to bylo horší,
hledat jednotku a táhnout dva padáky, to byla
fuška – no, jako u partyzánů.S Josefem
Piskou jsme životní přátelé, stýkáme se i naše
rodiny. Josef je aktivní v KVV (Klub
výsadkových veteránů). Před lety také velel
Rotě zvláštního určení.Oba jmenovaní
vycvičili a připravili řadu důstojníků, z nichž
byli a jsou známí generálové ČSA. (Tomalík
apod.)Jiří Kudrna

Nezapomeneme.
Poslední týden měsíce května
dne 28.5. nám všem výsadkářům
přinesl velmi smutnou zprávu, že
nás navždy opustil a odešel do
výsadkového nebe , kamarád ,
kolega, výsadkář pplk v. v.
Ladislav Opletal. Celý svůj život
spojil se službou u výsadkových
jednotek , kde prošel řadou
velitelských funkcí , až po funkci
Zástupce velitele VÜ 8280 pro
výsadkovou přípravu . Ani
následně v zasloužilém důchodu
nepřestal pracovat pro upevnění
tradic výsadkového vojska a
pomohl založit klub
výsadkových veteránů , kde se
stal i jeho předsedou . Jistě si
vzpomeneme na jeho vtipná
vystoupení na společenských
akcích a v článcích Zpravodaje.
Budeš nám všem moc chybět
kamaráde a děkujeme !
Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro
potřeby svých členů.
Neprodejné.
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