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Vážení přátelé, kolegové, výsadkáři, 

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

posledních 15 let činnosti Klubu výsadkových veteránů Prostějov. Navazuje na první bulletin „10 

let KVV AČR a SR" vydaný v roce 2000 v Prostějově, který skutečně podrobně mapuje činnost 

našeho KVV v období let 1990-2000. 

     Již čtvrt století působí ve společnosti organizace, která sdružuje bývalé vojenské výsadkáře a 

případně jejich rodinné příslušníky. Tato nezisková organizace si za těch 25 let vybudovala nejen 

své místo ve společnosti, ale i své jméno. V současné době sdružuje více jak 200 členů. Vyvíjí 

aktivity pro svoje členy jak na poli sportovním, kulturním, tak i společenském, pietním a 

prezentačním. Pravidelně organizované střelecké, sportovní, společenské akce se již staly tradicí 

a jsou velice oblíbeny mezi členy. 

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

podařila spousta věcí, vybudovalo a upevnilo se spoustu přátelství a společnost nás začala vážně 

vnímat a brát. Dnes máme ve společnosti své postavení a troufám si říct, že i určitou úlohu. 

Naším cílem je rozvíjet a budovat tradice výsadkových jednotek, spolupracovat s ostatními 

sdruženími a spolky a vytvářet tak prostor pro příjemná, přátelská setkání s výměnou zkušeností. 

     Za dobu činnosti klubu odešla do výsadkového nebe spousta významných osobností našeho 

vojenského výsadkového života. Nikdy na ně nezapomeneme a navždy zůstanou v našich srdcích 

i vzpomínkách. 

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

stárne. Zdraví a sil ubývá, ale chuti a elánu do práce a činnosti ne. Je potřeba oslovit širokou 

veřejnost a zaujmout svými aktivitami nové členy, lidi, kteří ukončili aktivní službu u výsadkových 

jednotek, lidi, kteří najdou smysl ve sdružování v naší organizaci, které naplní setkávání 

s ostatními. Vždyť od roku 1960, kdy přišli výsadkové jednotky z Prešova na Moravu, prošlo 

mateřským útvarem VÚ 8280 tisíce vojáků – výsadkářů. A my víme, že v každém z nich tluče to 

výsadkové srdíčko. U někoho více, u někoho méně. Možná o nás ani neví. Zde platí ovšem staré 

pravidlo – „Jednou výsadkář, navždy výsadkář“.  

 

 
 

    předseda KVV Prostějov 
pplk. v.v. Ing. Jindřich Čtverák 
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11..  ZZ  HHIISSTTOORRIIEE  SSEETTKKÁÁNNÍÍ  

     My, výsadkoví veteráni, se scházíme v České republice každých 5 let na velkém setkání 
výsadkových veteránů. Letošní setkání bude již páté. K tomu bychom mohli přiřadit i dvě setkání 
v letech 2007 a 2012 na Slovensku v Žilině. Na základě zájmu ze strany příslušníků a členů klubů 
výsadkových veteránů České a Slovenské republiky je frekvence setkání tedy častější. 
Z atmosféry všech setkání, vzájemného partnerství a spolupráce můžeme naprosto přesvědčivě 
říci, že pro výsadkáře rozdělení Československa 1.1.1993 neexistuje. Je to jen otázka právní a 
geopolitická. Můžeme konstatovat, že toto přátelství mezi našimi národy stále přetrvává a je velmi 
pevné. Ba co víc, služba v ČSLA v mnoha případech propojila naše rodiny, kulturu i tradice. 
Máme být právem na co hrdi. Poohlédněme se trochu do historie těchto setkání, na některé 
střípky, či příběhy, které vyprávěli samotní aktéři a účastníci těchto setkání. 

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

Pak jistě vzpomenete na to, že: 
- prvním účastníkem S-95 – a tedy prvním účastníkem všech dosavadních SETKÁNÍ byl 

kolega Jarda Večeřa z Prahy (sloužil v Zákupech v letech 1949-50), který se dostavil na 
Posádkovou správu Prostějov o den dříve, již 20.9. 

- absolutně posledním účastníkem S-95 byl kol. Jarda Janků z Písku? Ten – díky nepřízni 
osudu a ČSD dorazil do Žárovic 23.9. v okamžiku, kdy jsme skončili slavnostní zasedání a 
rozjížděli se domů 

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

- nejstarším účastníkem byl kolega Josef Černota, který litoval, že se toho - dosud ojedinělého 
shromáždění výsadkářů nedožili všichni ti, co zakládali výsadkové jednotky 

- organizátoři předpokládali účast asi 200 osob, nakonec však bylo účastníků přes 300 
- improvizovaná občerstvovna Gusty Rosta v jednom srubu praskala ve švech a dokonce se 

jednu chvíli potýkala s nedostatkem potravin a nápojů – což bylo promptně během noci 
napraveno 

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

- na setkání se sjelo 6 výsadkových generálů – kolegové Česťa Hrbek, Jan Kozojed, Karel 
Kuba, Pavel Krajčovič, Pavel Gavlas a Josef Mrázek 

- večerku – skladbu Il silenzio – přijel zatroubit na křídlovku pan Krejčí na mopedu 
z Prostějova 

- zákusky na slavnostní zasedání napekla děvčata z tehdejší Dámské sekce – kolegyně 
Lorencová, Řepková, Kosprtová, Čábelová, Horálková, Vernerová, Papoušková, Opletalová, 
Zapletalová a Lišková 

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

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

SETKÁNÍ 2000 (24. – 26. srpna) 
 
Podnětem pro uskutečnění Setkání 2000 bylo to, že na rok 2000 připadá 40. výročí příchodu 
výsadkářů do Prostějova a 10. výročí založení našeho klubu. Při té příležitosti jsme chtěli umožnit 
co největšímu počtu výsadkových veteránů společně zavzpomínat, vzájemně přiblížit činnost 
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jednotlivých skupin v obou republikách, dát o sobě vědět širší veřejnosti, prohloubit vztahy mezi 
výsadkovými veterány, zobecnit zkušenosti z práce jednotlivých sekcí a společně vzpomenout 
těch, co již navždy opustili naše řady. Seznámit se současným Prostějovem a nakonec i 
bilancovat desetileté období existence klubu. 
 
Co řekli účastníci před zahájením Setkání 2000 
 
kol. HRBEK: „Zavzpomínám s kamarády, co jsme spolu prožili u VJ.“ 
kol. JUŘÍČEK: „Těším se na kamarády, pět let je dlouhá doba co jsme se neviděli.“ 
kol. GALLÁT: „Od roku 1948 jsem byl aktivním výsadkářem, nyní v říjnu mi bude 75 let a   

účastním se všech setkání. To mě drží při životě.“ 
kol. POSPÍŠEK: „Těším se na kamarády, se kterými jsem prožil život u VJ.“ 
kol. CHYMČÁK: „Chci poznat to, co je v armádě nového, zvláště u VJ.“ 
kol. KOUTECKÝ: „Chci pohovořit s kamarády a poznat co je nového u VJ.“ 
kol. VOJTĚCH: „Začínal jsem u VJ, znal jsem mnoho zakladatelů včetně generála Palečka a 

řadu dalších. Těším se na kamarády.“ 
kol. MUDRÝ: „Svojí účastí chceme potvrdit přátelství mezi Čechy a Slováky, bývalými 

výsadkáři.“ 
 
V průběhu a po Setkání 2000 řekli: 
 
kol. HRBEK: „Setkání mě nezklamalo, organizátorům patří dík.“ 
kol. JUŘÍČEK: „Setkání splnilo své cíle a poslání na 100 %, těším se na Setkání opět za pět 

let.“ 
kol. GALLÁT:  „Jsem s průběhem Setkání plně spokojen, mělo to vše, co výsadkáři dovedou 

připravit a provést.“ 
plk. TROJAN: „Setkání výsadkových veteránů bylo něco ojedinělého, bylo to setkání lidí, 

kteří položili základy výsadkových jednotek a organizační výbor splnil úkoly 
beze zbytku.“ 

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

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

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

 
Střípky z diskuze na závěrečném slavnostním shromáždění 
 
     V sále, kde jsme den před tímto shromážděním tleskali vystoupení Moravěnky, bylo připraveno 
300 míst. Stoly byly obtěžkány výzdobou, ale i sladkým pohoštěním ve formě talířků s cukrovím, 
které připravila organizátorka Máša LORENCOVÁ s našimi ženami. Někteří kolegové předčasně 
odjeli a tak asi 50 židlí bylo neobsazených. 
    Prezident klubu kol. ŘEPKA přivítal přítomné. V prvé řadě členy delegace Klubu výsadkářů ze 
Slovenska, starostu města pana ing. Jana TESAŘE, dále velitele 6. Speciální brigády plk. Ing. 
Josefa TROJANA, zástupce velitele 11. brigády vojenského zpravodajství pplk. Ing. KOLÁŘE, 
předsedu klubů vojenských výsadkářů Slovenska kol. MÚDREHO, bývalé velitele VÚ 8280 kol. 
JUŘÍČKA, HRBKA, STAVNÉHO, STARÉHO, HUDSKÉHO a jmenovitě bývalé vzorné výsadkáře. 
    Při zpívané hymně „Duní stroje vzduchem“ byla jako překvapení odhalena stará zástava 22. 
Banskobystrické výsadkové brigády SNP. 
    Kolega ŘEPKA – připomněl založení KVV před 10 lety i to, že hranice mezi Českou a 
Slovenskou republikou nás nerozdělily. Poděkoval všem, kteří se přičinili o znovuobjevení 
představené zástavy. 
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plk. TROJAN: „Chtěli jsme vám ukázat jak žijí a pracují dnešní výsadkáři.“ 
pplk.. KOLÁŘ  „11. Brigáda úzce spolupracuje s 6. speciální brigádou. 
Ing. TESAŘ  „Obdivuji se tomu, že se staří výsadkáři dokážete scházet. Ve své práci 

vytrvejte.“ 
kol. MÚDRY  předal pozdravy od kol. ČERŇÁKA a žilinského útvaru. Seznámil nás s tím, že 

v Žilině organizují i seskoky výsadkových veteránů. 
kol. JUŘÍČEK  „Hrdost na výsadkové vojsko se rodila z těžké a odpovědné práce a to nás 

nyní spojuje.“ Potleskem byla přijata jeho obdivná slova nad provedenými 
ukázkami příslušníky 6. speciální brigády. 

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

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

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

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

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

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

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

kol. VANDERKA  vzdal hold zástavě 22. Výsadkové brigády a vzpomněl překvapujícího 
vystoupení jednotek brigády, když na vševojskovém taktickém cvičení 
Varšavské smlouvy výsadkáři provedli dravou zteč pod rozvinutou zástavou 
22. výsadkové brigády, nesenou důstojníkem STÁRKEM. 

kol. HOŘEJŠÍ  z Prešova se stěhují poslední výsadkáři – průzkumníci do Bardějova. 
kol. ČEJKA  s největší pravděpodobností v roce 2002 bude v Chrudimi organizováno 

setkání výsadkových veteránů. 
kol. GALLÁT  „Obětovali jsme celé naše mládí výsadkové službě ve prospěch naší vlasti, na 

úkor péče o rodinu.“ 
kol. SVOZIL  „Předsedou jsem já, krkem, který hýbe celou naší 46člennou skupinou ve 

Zlíně je kol. POSPÍŠEK. Naše pravidelná setkání vždycky přizdobíme koštem 
slivovice.“ 

kol. CHYMČÁK  vzpomněl toho, že sportovní parašutismus dosahoval světových výsledků. 
Jako příklad uvedl jejich člena kol. KAPLANA, mistra sportu a světového 
rekordmana ve skupinovém seskoku. 

kol. JANKŮ  upozornil, že v roce 1997 jsme zapomněli na 40. Výročí založení legendární 
Klinderovy roty, která byla historickým základem jednotek speciálního určení. 

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

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

kol. ŠIPOŠ  ředitel krizového managmentu SR dal věcný dar, ozdobnou dýku, našemu 
klubu a naopak byl obdarován publikací „Prostějov“.  

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

kol. STUDNIČKA  vzpomněl na velitele 7. výsadkového průzkumného pluku pplk. ŠTĚTINU. 
kol. TESAŘ  za velmi agilní 37členný klub v Plzni, přednesl zdravici. 
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kol. BANAŠÍK  tlumočil pozdravy od kol. JEDLIČKOVÉ, MACHKOVÉ a všech členů 
chrudimského klubu. 

Byly přečteny pozdravné a zároveň omluvné dopisy od kol. ČERNOTY a SKÁCELA. 
Bylo přečteno a schváleno odeslání pozdravných dopisů kol. ČERNOTOVI a MANSFELDOVI. 
     Toto shromáždění a tím celé Setkání bylo ukončeno krátkým závěrem kol. ŘEPKY a společně 
zazpívanou hymnou výsadkářů. 
 
Některé statistické údaje ze Setkání 2000 
 
     Předběžně bylo přihlášeno 274 osob, prezentováno do 25.8.11.00 hod. 263 osob. Bez 
prezentace na dobu 1-2 dny se zúčastnilo 49 osob. Do stanoveného termínu přihlášek nesložilo 
vklad 91 kolegů. Přihlášených na stravu, kterou předem nezaplatili a potom se na Setkání 
nedostavili, bylo 18 (to jsme museli uhradit z našeho fondu), ale i 28 kolegů vklad zaplatilo a 
nedostavilo se. Ve dnech 24. A 25.8.2000 bylo pořadateli ubytováno 206 účastníků. Z toho větší 
část ve srubovém táboře Hamry. Tam se však k naší škodě ztratily 4 soupravy univerzálních 
přikrývek (spacáků). Na Hamrech se 25.8. rožnila dvě prasátka, ze kterých bylo účastníkům 
servírováno 596 chutných porcí. V přilehlém stanu bylo naplněno 560 kelímků červeného nebo 
bílého vína k zapití. Proto také tržba v občerstvovnách kol. SPÁČILA byla menší a zůstalo snad 
200 porcí párků připravených k prodeji. V tombole bylo 89 cen, z toho účastníky bylo věnováno 
48, převážně těch nejhodnotnějších. Při vyhlašování tažených čísel přišel o hlas kol. OPLETAL. 
    Účastníci se prezentovali ze všech věkových kategorií, byly zastoupeny všechny hodnosti od 
vojínů po generály, velitele družstev až velitele brigád. Příslušníky 2. paradesantní brigády 
reprezentoval kol. GRAUBIC. Z bývalých vynikajících sportovců – parašutistů – byli uvítáni kol. 
KAPLAN a ZÁMEČNÍK. Obdiv si vysloužily jedny z prvních parašutistek – kol. VÁŇOVÁ a 
RYBINOVÁ i výsadkáři kol. KACARA, KOLLÁR, JANÁČEK, PODMANICKÝ a možná i další.  
 

SETKÁNÍ 2005 (24. – 26. Červen) 
 

 

- VÍTE, ŽE…….. 
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- nácvik Setkání 2005 uskutečnili dne 28. května 2005 vojáci bývalé 2. Roty 71. výsadkového 
praporu z ročníku 1969-1970? Iniciátorem tohoto setkání byl kolega Bohumil Strnad 
z Rumburka. Podařilo se mu shromáždit 33 adres bývalých spolubojovníků, z nichž většina 
se dostavila na zahájení srazu v Avionu v Prostějově. Pozvali též své bývalé velitele – Jana 
Gottfrieda, Zdeňka Fafílka a Ivana Vernera. Podívali se do kasáren, poseděli v hospůdce a 
v dobrém zavzpomínali na léta malin nezralých… 

- na SETKÁNÍ 2005 poslalo závaznou přihlášku 356 zájemců, z nichž se prezentovalo pouze 
312 (jistě ze závažných důvodů nemohli někteří přijet). Naopak se ale 32 registrovalo bez 
předchozí přihlášky, takže oficiálně se zúčastnily 344 osoby a 7 hostů – tedy „úředně“ to bylo 
351 osob… 

- z oficiálně prezentovaných 344 osob bylo 68 žen a 276 mužů… 
- SETKÁNÍ 2005 se zúčastnilo 18,02 % zahraničních účastníků? Ano, tak velký podíl měla 

účast 62 kolegyň a kolegů ze Slovenska… Pro nás však morálně zahraniční nikdy nebudou. 
- z Prostějova se zúčastnilo celkem 71 osob, z toho 57 členů KVV, což je z celkového počtu 

112 registrovaných 50,89 % (46 mužů dělá 55,42 % z 83 registrovaných v klubu a 11 žen 
z 29 registrovaných kolegyň je 37,93 %)? Dále se z Prostějova přišlo mezi nás podívat ještě 
14 příznivců – 10 žen a 4 muži… 

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

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

- bylo během SETKÁNÍ podáno celkem 2041 jídel? A že je ve vynikající kvalitě (i kvantitě) pro 
nás připravil se svým kuchařským a číšnickým „orchestrem“ prap. Pepa Votava… 

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

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

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

 
K připravovanému Setkání 2005 nám náš legendární velitel zaslal zdravici, se kterou vás 

prostřednictvím této publikace musíme seznámit. 
 

    Vážení výsadkáři - veteráni výsadkového vojska 22. banskobystrické brigády Slovenského 
národního povstání! 
    Srdečně Vás všechny zdravím a přeji prožít pěkné chvíle mezi kamarády během setkání. Velmi 
mě těší iniciativa Klubu výsadkářů veteránů Prostějov v přípravě a zabezpečení Setkání 2005. 
Velmi také oceňuji pomoc velitele posádky i představitelů města Prostějov. 
    Vaše vojenské kamarádství a výsadkářská soudržnost přežívá roky a je stále ojedinělý jev 
v Armádě České republiky. Udržujte tuto tradici i nadále, dokud to zdraví bude dovolovat! Je to i 
projev vlastenectví a trvalé odpovědnosti výsadkářů veteránů vůči České republice. Dokazuje to, 
že v době služby u výsadkové brigády jste byli oprávněně „na hrotu meče armády“, tak jak 22. 
výsadková brigáda byla roky v Československé lidové armádě hodnocena. 
    Přeji Vám, aby výsadkářská hrdost a soudržnost vydržela i v budoucnu co nejdéle. Ať všem 
účastníkům Setkání 2005 slouží zdraví. 
    V Mimoni dne 20. června 2005. 
 
       Mansfeld František, plk.v.v. 
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    Vážení kolegové, 
     dovolte nám, abychom co nejsrdečněji poděkovali všem organizátorům celonárodního setkání 
výsadkových VETERÁNŮ 2005, které se konalo v Prostějově ve dnech 24.6.-26.6.2005. jsme 
ohromeni rozsahem a perfektní organizací, celého setkání, které nemělo žádné nedostatky. Už od 
našeho příjezdu na nádraží v Prostějově a odvozem do kasáren, přes prezentaci, prohlídku 
místností tradic, předání Pamětních listů až po ubytování na střelnici Hamry, jsme byli okouzleni 
milým přijetím a pozorností ke každému účastníku setkání. 
    Dále děkujeme touto cestou všem vojákům z povolání, kteří zabezpečovali stravu, ubytování, 
přípravu táboráků a všechno potřebné pro toto setkání. Velmi krásný zážitek také máme 
z vystoupení cimbálovky „ONDRÁŠ“, se kterou jsme si také i my společně se všemi účastníky 
s chutí zazpívali. 
     Náš velký dík patří oběma velitelům útvaru za provedené ukázky výcviku, výzbroje, seskoků a 
bojové činnosti výsadkářů. Na tomto celorepublikovém setkání KVV jsme byli poprvé a jsme velmi 
šťastni, že jsme zde zažili všeobjímající atmosféru radosti, pocit přátelství a štěstí, že patříme 
k velké výsadkářské rodině. 
     Celková slavnostní atmosféra se odrazila na samotném Slavnostním zasedání veteránů 
v Kulturním domě, kde jsme měli možnost důstojně se rozloučit se všemi přítomnými, včetně 
představitelů města, armády a celého výboru KVV. Bylo to opravdu to nejkrásnější co jsme kdy 
v životě zažili. Slzy dojetí, za které jsme se nemuseli stydět, byly toho důkazem. 
     Ještě jednou z celého srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci setkání KVV 2005 
včetně žen z „Dámského klubu“, které se postaraly o sladké pohoštění přítomných účastníků a 
jejich další pomoc při organizaci. 
     Do další činnosti Vám přejeme hodně zdraví, síly a elánu s tímto dopisem Vám všem ještě 
jednou děkujeme za nevšední zážitky. Již nyní se těšíme na příští setkání, kterého se chceme 
zúčastnit, pokud budeme naživu. 
     Vaši kol. Zdeněk Melichar, Vlasta Melicharová, Uh.Hradiště 
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SETKÁNÍ 2010  (15. – 17. září) 
 

Vážení přátelé – veteráni, 
 
     uplynulo dlouhých pět let od posledního našeho SETKÁNÍ. Během té doby jsme ztratili mnoho 
našich přátel, kolegů a spolubojovníků, z nichž mnozí byli legendou výsadkového vojska, 
legendou boje za osvobození naší vlasti na západní i východním frontě, ve Slovenském národním 
povstání i v domácím odboji. Odešla do výsadkového nebe i většina těch, co stáli u zrodu 
poválečných výsadkových jednotek a byli jejich prvními příslušníky. Odešli ti, co formovali naše 
vzájemné vztahy, hrdost k výsadkovému vojsku a naší soudržnost. Odešli však i naši vrstevníci, 
mnohdy mnohem mladší než jsme my sami, se kterými jsme u výsadkových jednotek i v našich 
klubech prožili krásné a neopakovatelné roky našeho života, a na které nezapomeneme, tak jako 
nemůžeme zapomenout na gen. Palečka, gen. Krzáka a plk. Černotu. 
     SETKÁNÍ, tak jak naši akci od samého počátku nazýváme, se stává tradicí, ve které bychom 
chtěli i nadále pokračovat. Vaše účast a zejména názory, hodnocení a vzpomínky na současné i 
předchozí SETKÁNÍ, které jsme za poslední dva večery vyslechli, nás přesvědčují. Dovoluji si 
tvrdit, a můžeme být právem hrdi na to, že není jiného druhu vojska, který by v takové míře jako  
 

 
 
my-výsadkáři, dokázal udržovat tradice, přátelství a aktivní spolupráci. Je škoda, že zdravotní 
stav, i jiné vážné důvody neumožnili účast na našem SETKÁNÍ řadě našich členů, snad za 
všechny mi dovolte jmenovat Františka Mansfelda, Vlastu Galláta, Milana Juříčka a Čestmíra 
Hrbka, naše kolegy a přátele, které většina z nás měla možnost osobně poznat. 
Jsme si vědomi toho, že náš prostějovský klub má pro organizaci a provedení takové akce, jakou 
naše SETKÁNÍ bezesporu je, proti ostatním klubům velice příznivé podmínky. Pokud bychom 
neměli podporu velitelů a příslušníků 601. skss, která je naším mateřským útvarem a která 
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navazuje s hrdostí na tradice 22.vb. o čemž se mohli všichni přesvědčit po prezenci v síni tradic a 
při návštěvě Městského muzea, těžko bychom mohli o takové akci vůbec uvažovat. Právě při 
prohlídce síně tradic, mohl každý z nás, kdo měl to štěstí sloužit u 22.vb, 22.vp a dalších útvarů 
vycházejících z jejich tradic, najít své místo a to nejen ve vzpomínkách. 
Genpor. Ing. Ondrej Páleník, MBA, brig. gen. Ing. Milan Kovanda, pplk. Ing. Karel Řehka a nprap. 
Marek Sekanina se o naše SETKÁNÍ 2010 postarali s takovou vstřícností a velkorysostí, že na 
nás, organizátorech, nezůstali téměř žádné povinnosti. 
Výraznou podporu máme i u představitelů našeho města, starosty Ing. Jana Tesaře a 
místostarosty Miroslava Pišťáka, a to jak v morální, tak i ve finanční podpoře naší klubové 
činnosti. Díky tomu můžeme organizovat řadu kulturních a společenských akcí pro naše členy. 
Určitě je to dáno i tím, že tradice výsadkového vojska trvají v našem městě již 50 let. Bylo to 
v roce 1960, kdy 22.vb se svým legendárním velitelem plk. Františkem Mansfeldem byla 
přemístěna z Prešova do Prostějova. Oněch 50 let je dlouhá doba, a za tu dobu je mezi námi 
mnoho členů našich klubů z České a Slovenské republiky, kteří jsou více, či méně s naším 
krásným městem svázáni a to nejen ve vzpomínkách. 
Vážení přátelé-veteráni chtěl jsem tímto více méně oslovit ty, kteří se nemohli zúčastnit SETKÁNÍ 
2010. Mám za to, že toto SETKÁNÍ splnilo svůj cíl.  

                                                                                                kol. Jindřich Starý 
 

 
 
SETKÁNÍ 2010 – SOUNÁLEŽITOST 
 
     Každé Setkání srovnávám s tím minulým a předminulým a ještě úplně prvním, a vždycky je 
dávám do souvislosti s lidmi, kteří se v tom angažovali. Vzpomínám na generála Páleníka v době, 
kdy byl velitelem. Když jsme za ním přišli s kol. Opletalem řekl: „Já považuji podporu činnosti 
výsadkových veteránů za jednu ze svých priorit“. To jsem od žádného jiného velitele brigády, 
respektive 601.skss neslyšel a nemohu na to zapomenout. 
     Když se připravovalo 50. výročí výsadkového vojska, řekli jsme si na výboru (to jsem byl ještě 
předsedou-prezidentem), že s tím musíme něco udělat. Nic se nedělo, žádná myšlenka, žádný 
podnět k tomu. Co tedy? Musíme začít u brigády. Tak jsme se sebrali s Láďou Opletalem a šli za 
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pplk. Arnoštem, který byl tehdy, bohudík krátce velitelem (1995-1997). „Pane podplukovníku, 
v příštím roce bude padesáté výročí vzniku výsadkového vojska. Chtěli bychom se do toho jako 
veteráni angažovat a předpokládáme, že i útvar“, seznámili jsme velitele se záměrem. A on nám 
na to řekl: „Mně žádné nějaké výročí vzniku výsadkového vojska nezajímá“! A bylo to. Jako bych 
dostal palicí do hlavy. Tak to máme nechat? Co si počneme? 
     Na štěstí byl v té době generálním inspektorem armády a dokonce členem pražského KVV 
generál Karel Kuba. Tak jsme se na něj obrátili a on nám řekl: V těchto dnech končí příprava na 
příští rok, naštěstí to mohu ještě zahrnout do plánu. Nakonec to byla obrovská akce, i finančně 
náročná, která by bez generála Kuby nikdy nemohla vzniknout. 
     Vzpomínám na Setkání, bylo tuším druhé, tenkrát jsme celou organizaci museli kompletně 
připravit my veteráni. Nebylo to ani tak neochotou velitele, tehdy to byl plk. Josef Trojan, vázaly ho 
jakési idiotské předpisy. „Samozřejmě, pomohu Vám, vyjdu Vám vstříc, ale mám svázané ruce“, 
řekl nám. Nejen, že nám nemohl například poskytnout autobusy, ale když jsme jeli například 
během příprav na Hamry, náš člen nesměl jet v autě s vojáky. Ale ukázky výcviku a techniky, 
ubytování a stravování, to bylo v pořádku. 
     Musím říct, že od té doby už máme nejlepší vztahy a podmínky, že spolupracovat se všemi 
veliteli je pro nás radost. Tvrdím, že v celé republice, a taky na Slovensku, nemá takové podmínky 
jako Prostějov, nikdo jiný. To je nejlepší důkaz sounáležitosti nás všech, kteří nosíme červené 
barety, bez rozdílu věku, hodností a funkcí, tak jak to mezi výsadkáři vždy bývalo a bude. 

                                           Vyprávění kol. Miroslava Řepky zaznamenala D. Minkewitzová 
 
ABY VLAJKA ZNOVU VLÁLA 
 
     Vysoko na věži prostějovské radnice po tři dny 15.-17. září 2010 vlála vlajka a lidé na ulicích 
města se ptali mužů a žen v červených baretech, nevojenské ústroji a rozhodně nevojenského 
věku, co že se to děje. Odpověď byla, že se jedná o SETKÁNÍ výsadkářů- veteránů ze všech 
koutů obou našich republik. A že je to už padesát let, kdy do Prostějova přišlo výsadkové vojsko? 
Tak dávno už to je? 
     V ulicích města jsme se ale objevili jen krátce, když nás přivezli na slavnostní zasedání 
v městském divadle. Potěšilo nás tam mnoho krásných slov, která pohladila duši. Bohužel 
někdejší velitel výsadkové brigády plk. František Mansfeld, který sem brigádu před půlstoletím 
stěhoval, tam s námi nebyl, nemohl slyšet poslední hold, který mu vzdal místostarosta města 
Miroslav Pišťák. Řekl, že město zůstává na plk. Mansfelda, který se už za svého života stal 
legendou, hrdé, protože vybudoval jednotku, která patřila a patří k nejlepším na světě. 
     Hlavní část SETKÁNÍ se však jako obvykle konala na UVZ Hamry – ukázky seskoků i 
slaňování i všech druhů techniky, kterými je dnes 601.skss vyzbrojena, včetně potápěčské. Za pět 
let od posledního SETKÁNÍ se objevily mnohé až úctu vzbuzující technické prostředky pro plnění 
úkolů speciálů. Kolegy, kteří mnoho let svého života věnovali sportovním disciplinám, nadchnul 
přístroj, kterému stačí zadat, kam přesně vás má padák dopravit. I když je ta přesnost otázkou 
pouhých několika udivujících desítek metrů, je pravda, že na elektronickou nulu by přeci jen 
nestačil. 
     Večery byly jako obvykle u ohňů, hořely a hřály čtyři a kapely hrály dvě, jeden večer bylo 
chladněji, druhý s trochou deště, bylo co jíst i pít a nemělo to žádnou chybu. Veliké díky 
Prostějovákům: vojákům, veteránům, a nezapomeňme - i jejich ženám! 
     A co musíme my  Musíme udělat vše a ze všech sil pro to, abychom přežili příštích pět let a 
abychom se zase dočkali vlajky na prostějovské radnici, která bude vlát na počest výsadkových 
veteránů.                                           

kol.  Daga Minkewitzová 
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VZPOMÍNKA NA SETKÁNÍ 2010 
 
     Setkání KVV České a Slovenské republiky ve dnech 15. – 17. září 2010 v Prostějově v nás 
zanechalo plno nádherných pocitů vděčnosti a úcty ke všem, kteří se podíleli na organizaci a 
zabezpečení celé akce ne UVZ Hamry. 
     Velmi si ceníme práce předsedy KVV Prostějov kol. Jindřicha Starého, který spolu s výborem 
KVV toto setkání organizoval. Také si vážíme pomoci starosty a místostarosty města Prostějova, 
kteří rovněž přispěli ke zdárnému průběhu tohoto setkání. Samozřejmě největší díl a poděkování 
patří brig. gen. Ing. Milanu Kovandovi a novému veliteli útvaru pplk. Ing. Karlu Řehkovi a všem 
těm, kteří se podíleli na zabezpečování stravy, ubytování, příprav táboráků a v neposlední řadě i 
řidičům autobusů, kteří nás bezpečně vozili Prostějov – Hamry a zpět. 
     Bylo to naše druhé setkání, na které vzpomínáme s láskou a jsme hrdí, že patříme do velké 
výsadkové rodiny. 
     Velikou zásluhu na tom má plk. František Mansfeld, který by měl jistě velikou radost, kdyby 
nás všechny viděl těšit se z tohoto setkání. On sám má morální zásluhu na výchově elitních 
vojáků, protože sám prožil tvrdý výcvik výsadkáře v r. 1947 ve Stráži pod Ralskem a z toho 
vycházel po celou dobu svého velení v Prešově a Prostějově. Zanechal za sebou stopy, je 
opravdu legendou a vzorem do budoucna. 
     Líbila se nám místnost tradic, která vypovídá o úctě a vážnosti ke všem, kteří zasvětili svůj 
život výsadkovému vojsku. 
     Slavnostní nástup, ukázky bojové techniky, výzbroj, výstroj, seskoky s ukázkou bojové činnosti 
– to vše v nás zanechalo hluboký dojem, úctu a hrdost k nositelům červených baretů, 
sounáležitosti jednoho k druhému. 
     Setkání výsadkových veteránů 2010 se opět vydařilo, viděli jsme zářící tváře, úsměvy a objetí. 
Nikdo se necítil být starý, pociťujeme pocit přátelství, hrdost a lásku ke zbrani – jsme v ý s a d k á 
ř i  !  
     Tyto zážitky obohacují náš život, zestárli jsme o dalších 5 let. Neopustila nás však chuť a elán 
znovu se setkat, prožít chvíle radosti a spokojenosti, kterou si navzájem dáváme se všemi kolegy 
a kamarády. 
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     Závěrem bychom chtěli poděkovat za nádhernou atmosféru na Slavnostním shromáždění 
v Národním domě. Strhující a společně zazpívaná hymna výsadkářů byla tím nejdůstojnějším 
zakončením celého setkání. Slzy dojetí, za které se nikdy nestyděl, byly důkazem, že Setkání 
veteránů 2010 mělo a má svůj význam. 
     Končíme náš dopis s přáním pevného zdraví všem organizátorům. Patří Vám naše poděkování 
za nezištnou práci a vynaložené úsilí na tak náročnou akci. 
     Děkujeme za hezké a nezapomenutelné chvíle prožité na Setkání výsadkových veteránů 
v Prostějově.                                           

kol. Z. Melichar s manželkou    
 

22..  SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÉÉ  AAKKCCEE  KKLLUUBBUU  
 
     Klub výsadkových veteránů Prostějov pořádá již mnoho let pro svoje členy, dá se říci již 
tradiční společenská setkání. Takovým prvním významným setkáním členů, které má velký ohlas 
a o které je velký zájem a má vysokou účast, je „Výsadková zabíjačka“. Tradičním místem 
tohoto setkání se stala restaurace „U Tří bříz“. Tato akce probíhá pravidelně v únoru. Je již tradicí, 
že k dobrým zabíjačkovým pochutinám jako je prdelačka, jitrnice, jelita, ovar či škvarky hraje 
harmonika a široký repertoár lidových písní kolegy Sommera dodává celému setkání výbornou 
atmosféru a zábavu. Tato akce se v letošním roce konala již po dvacáté třetí. Je na místě 
poděkovat organizátorům této akce v minulosti a to především kolegům Gustavu 
Rostovi,Františku Lejskovi, Ladislavu Jugasovi a Miloši Zapletalovi. 

 

 
kol. Ladislav Opletal se svoji manželkou na výsadkové zabíjačce 

      
     Další, rovněž tradiční společenskou akcí, která je věnována především ženám je „večírek 
MDŽ“. Pátek kolem data 8.3. si zájemci rovněž již dopředu rezervují. Členové klubu se svými 
partnerkami se vždy sejdou všem známé restauraci „U Tří bříz“, kde jsou ženám za jejich práci a 
činnost rozdány kytičky. K poslechu a tanci hraje poslední roky Karel Weisser z Hanušovic. Hrou 
na klávesy a svým charizmatickým zpěvem připomíná přítomným písničky jejich mládí. Pro 
mnohé jsou to nezapomenutelné okamžiky, kdy ledacos v mládí prožili. Celý večírek se nese ve 
velmi příjemné atmosféře. Při skleničce lahodného moku nechybí ani dobrá večeře. Večírek MDŽ 
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se letos pořádal již 
po patnácté. Za 
přípravu a 
organizaci této akce 
je potřeba 
poděkovat hlavním 

organizátorům, 
kterými v minulosti 
byli: kolegové 
František Papoušek, 
Miroslav Řepka, 
Jindřich Starý sen., 
Otakar Hájek a 
Jaroslav Ondrejčák. 

 
 

bývalý velitel, kol. 
František Stavný se 
svoji manželkou na 

večírku MDŽ 
 

     Třetí významnou společenskou akcí je podzimní „Výsadkové vinobraní“. O toto setkání je 
rovněž veliký zájem. V minulosti se akce konala na Plumlovské přehradě v restauraci „Na panelu“. 
Pro malou kapacitu sálu a vysoký zájem z řad členů klubu se akce přesunula v roce 2010 do 
Dětkovic do společenského sálu, kde tak poslední roky výsadkové vinobraní probíhá. Ženy 
většinou něco sladkého či slaného napečou, a tak to tam vypadá jak na pořádné svatbě. Ovoce a 
hroznové víno na stolech dodává vinobraní skvělou atmosféru. Každý účastník je přivítán 
skleničkou slivovice. Nikdy nesmí chybět i vynikající vojenský guláš s čerstvým chlebem. Poslední 
roky hraje na akci kapela ve stylu folk - country. Výsadkové vinobraní se v loňském roce konalo 
po třinácté. První vinobraní proběhlo 4.10.2002, Manželé Staří tenkrát ozdobili vchod do místa 
konání svými 
výpěstky ze svého 
„vinohradu" . Na 
vzniku, organizaci a 
zabezpečení této 
akce mají největší 
podíl tito příslušníci 
KVV Prostějov: 
kolegové Štefan 
Borovský, František 
Bartko, manželé 
Jugasovi, František 
Lejsek, manželé 
Marie a Jindřich 
Staří, manželé Věra 
a Jiří Hudští, 
manželé Hýblovi a 
Chovancovi. 

 
 

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

 
 
 
 
 

Předsednický 
stůl na 

výročním 
shromáždění 
v roce 2014 

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

 
Zprava – Michal Mucha, Iveta Skrbková, Marie Skrbková, Marek Černý 

 



15 

 

33..  ZZÁÁJJEEZZDDYY  AA  KKUULLTTUURRNNÍÍ  PPŘŘEEDDSSTTAAVVEENNÍÍ  
 
     Prostějovští výsadkoví veteráni mají ve své náplni i pořádání kulturních a sportovních akcí. Za 
těch 15 let své činnosti uskutečnili nespočet zájezdů spojených s poznáváním různých krajů a 
památek, ale navštívili i nepřeberné množství divadelních představení. Psát o všech 
představeních by nebylo určitě záživné, ale zážitky a dojmy ze všech těchto akcí jsou tak hluboké, 
že u mnohých z nás při vzpomínce na prožitou událost, doznívají pocity ještě v současné době. 
Přesto nám dovolte vzpomenout aspoň navštívená místa a divadelní představení. Věřím, že u 
mnohých vyvolají a evokují krásné vzpomínky a emoce.  
     Mezi významnější zájezdy je potřeba vzpomenout výlet v roce 2003 do Prešova a Bardějova a 
zájezd na Pálavu, kde jsme rovněž poznávali krásy Jižní Moravy návštěvou zámku Lednice a 
vinného sklepu v Čejkovicích.  
     V dubnu 2006 uspořádal klub zájezd na Macochu a v květnu téhož roku zájezd na Baťův 
kanál. Oba výlety se vydařily. V letech 2007 a 2008 se někteří naši členové zúčastnili přátelského 
setkání ve Zlíně na Kasárnách,  
     V roce 2008 jsme se rozhodli uspořádat zájezd na severní Moravu. Byl to zájezd na Dlouhé 
Stráně – přečerpávací stanici a návštěvu pivovaru v Hanušovicích. 
     V roce 2009 jsme navštívili jadernou elektrárnu Dukovany a Muzeum pivovarnictví 
v Dalešicích. 
     V roce 2010 to byl zájezd po pamětihodnostech Jižní Moravy – Mohyla míru u Slavkova, 
zámky Milotice u Kyjova a Buchlovice a hrad Buchlov. Překonání vysokého kopce, 60 schodů a 
další schodiště si budou všichni pamatovat. 
     V roce 2011 klub uspořádal zájezd do rodiště Leoše Janáčka Hukvald – rodný dům a zříceninu 
hradu. Nechyběla ani návštěva technického muzea v Kopřivnici, kde jsou opravdové 
automobilové skvosty. Začátkem května klub navštívil památník Lidice, kde právě probíhala 
výstava. Na podzim téhož roku se konal zájezd do Brna na divadelní představení světoznámé 
operety „Netopýr“ od Franze Lehára, která byla v moderním pojetí, kde netopýra nahradil Batman.  

 

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

 
Zájezd do Wachau 2013 

 
     Rok 2014 byl plný kulturních zážitků. Na jaře jsme měli možnost v prostějovském Městském 
divadle shlédnout divadelní představení pražského divadla Kalich „Sbohem zůstávám“. Velcí čeští 
herci jako je Iva Janžurová, Jana Pavlů, Pavel Zedníček či Jiří Dulava příjemně diváky pobavili 
v komedii plné legrace, zvratů, někdy i černého humoru. Dalším kulturním zážitkem byla návštěva 
divadelního představení „Lucerna“ Aloise Jiráska v klasickém nastudování Slováckého divadla 
z Uherského Hradiště a hudbou známého Jiřího Pavlici. Pohlazením po duši byl vánoční koncert 
orchestru Václava Hybše s Věrou Martinovou a jejich hosty. Nestárnoucí melodie světoznámých 
autorů, včetně lidových vánočních koled, příjemně naladily na nejkrásnější svátky v roce. Poslední 
kulturní akcí v Městském divadle v Prostějově byl šansonový koncert české Edith Piaf Radky 
Fišarové, která skvěle zazpívala jak francouzské, tak i české šansony, dokonce i z vlastní tvorby. 
V tomto roce ještě klub ve spolupráci s KVV Liberec, především jeho předsedou Jaroslavem 
Chromkem uspořádal v srpnu zájezd na krojované hody do obce Rohatec. Nejsou hody jako 
hody. Mohli jsme obdivovat jak nádherné místní kroje ve slavnostním hodovém průvodu, tak i 
lidové tradice a zvyky a seznámit se tak s historií i současností obce. Při zpáteční cestě jsme 
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zavítali do památkové rezervace Petrov – Plže, kde na nás v jednom z 80 - ti bílomodrých vinných 
sklepů budovaných od 15. století čekalo drobné občerstvení s ochutnávkou vín.  
     21.4.2015 měli členové klubu možnost shlédnout exkluzivní divadelní představení hry „Můj 
báječný rozvod“, kde brilantním hereckým výkonem ztvárnila několik rolí v jedné osobě Eliška 
Balzerová. Úctyhodný herecký výkon, byl náležitě oceněn bouřlivým potleskem. 
     Nezapomenutelnými zážitky byly pro členy klubu bezesporu ojedinělé koncerty operních pěvců 
pod širým nebem. V létě 2014 to byl na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově koncert operního 
velikána, maltského tenoristy Josepha Calleji a v červnu 2015 na Horním náměstí v Olomouci 
koncert barytonisty Ildebranda D´Árcangela a sopranistky Simony Houda Šaturové. Ani déšť 
neodradil diváky od tohoto překrásného zážitku. Zde patří velké poděkování za poskytnutí 
vstupenek na oba operní koncerty PhDr. Josefu Váňovi. 
     Jsme přesvědčeni, že je vhodné zde zmínit a poděkovat za přípravu, organizaci a zabezpečení 
všech zájezdů především těmto kolegům a kolegyním – Jindřichu Starému sen. a jeho manželce 
Marii, Františku Papouškovi st., Štefanu Borovskému, Ladislavu Jugasovi a jeho manželce Haně, 
Františku Lejskovi, Jindřichu Čtverákovi a Máši Lorencové, Jaroslavu Ondrejčákovi, Nesmíme 
zapomenout ani na kolegy Šimíka, Františka Bártka a manžele Čábelovi. 
  

44..  SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  AAKKCCEE  KKLLUUBBUU  
 
     Jak již bylo výše zmíněno, Klub výsadkových veteránů Prostějov pořádá a zúčastňuje se 
velkého množství sportovních akcí. Lze otevřeně říci, že úspěchy na poli sportovním nejsou malé. 
A rozhodně lze konstatovat, že výsledky jasně říkají, že výsadkoví veteráni ještě do starého 
železa nepatří. Členové našeho klubu - závodníci zdobili v mnoha případech stupně vítězů na 
předních místech. O sportovní setkání různého typu je ze strany členů klubů výsadkových 
veteránů ČR a SR vysoký zájem. Určitě by stálo za to vzpomenout tato setkání i úspěchy našich 
prostějovských závodníků v nějakém uceleném přehledu. Přece jen se toho za těch 15 let 
uskutečnilo opravdu hodně. Z níže uvedených tabulek a informací bude aspoň znát, co všechno 
se podařilo uspořádat.  
 
Historie Memoriálu zakladatelů čs. výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. R. Krzáka 
a plk. J. Černoty, od r. 2009 i vynálezce padáku Š. Baniče. 

 
     První náznak, že by bylo dobré se pokusit uspořádat nějakou formou vzpomínku na 
zakladatele čs. výsadkového vojska vznikl při besedách, které se uskutečnily v rámci jednání při 
Mezinárodním semináři k 60. výročí ukončení bojové činnosti skupiny čs. výsadkářů 
ANTHROPOID. Tento seminář uspořádal v červnu 2002 KVV Praha pod záštitou NGŠ AČR gen. 
J. Šedivého. Uskutečnil se za účasti delegací ze Slovenska, Anglie, Ruské federace a Polska. 
Hlavními propagátory tohoto projektu byli Jiří Šolc, Karel Kuba a tehdejší předseda KVV Praha V. 
Koutecký. V roce 2003 podnikl předseda KVV Praha J. Hanák kroky k tomu, aby se uskutečnil 
nultý ročník memoriálu. Provedení tohoto nultého ročníku bylo zahrnuto do plánu KVV Praha na 
rok 2004 a NGŠ AČR generál J. Štefka vyslovil souhlas s provedením seskoků. Celé materiální a 
organizační zajištění leželo na bedrech kol. Hanáka a kol. Suchomelové.  
     V roce 2005 uspořádal KVV Praha 1. ročník „Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska“. 
Tento sportovní víceboj nastartoval šňůru těchto memoriálů. Postupně se měnili pořadatelé a 
organizátoři a vyvíjela se i pravidla. Měnili se i disciplíny. V propozicích bylo stanoveno, že klub, 
jehož družstvo zvítězí, zajistí organizaci dalšího ročníku memoriálu. V dalších letech se memoriál 
a jeho provedení domlouvalo vždy na poradách předsedů KVV při výročním shromáždění 
v Prostějově. V roce 2009 se poprvé uskutečnil memoriál ve Slovenské republice ve Smolenicích 
a od té doby byl doplněn i název memoriálu o vynálezce padáku Štefana Baniče. K dnešnímu dni 
máme za sebou 11 ročníků. Tabulka níže ukazuje místa setkání a další informace. 
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Ročník Datum Místo Umístění KVV Prostějov (složení družstva) 

1. 2005 Praha 1.místo celkově (Jindřich Starý, Marie Stará) 

2. 
8. – 10.9. 

2006 
Magdalenský Mlýn 1.místo (Vít Hélia, Vladimír Hurdálek) 

3. 
14. – 15.9. 

2007 
Chrudim 

3.místo v orientačním závodě 
4. místo celkově (Vít Hélia, Vladimír 
Hurdálek) 

4. 
05. – 06.9. 

2008 
Liberec 

1.místo (Rudolf Zapletal, Jaroslav 
Ondrejčák, Miroslav Řepka) 

5. 2009 Smolenice 3. místo (Josef Hýbl,  

6. 
21. – 23.7. 

2010 
Brno 

1.místo (Rudolf Zapletal, Bohumil Petruška, 
Miroslav Řepka) 
(Jindřich Starý sen., Jaroslav Ondrejčák, 
Marie Stará) 

7. 
1.7. 
2011 

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

8. 
12. – 13.7. 

2012 
Žilina 

1.místo (František Chudý, Jaroslav Moravec, 
Jaroslav Ondrejčák) s velkým náskokem 36 
bodů před druhým. 

9. 
28. – 29.8. 

2013 
Chrudim 

5.místo(František Chudý, Milan Chovanec, 
Jaroslav Kovář) 

10. 
27. – 29.8. 

2014 
Jindřichův Hradec 

2.místo (Michal Mucha, Jozef Struhár, 
Jaromír Spáčil), 
4.místo (František Chudý, Milan Chovanec, 
Jaroslav Kovář) 

11. 
2. – 4.7. 

2015 
Smolenice 

2.místo (František Chudý, Jozef Struhár, 
Jaroslav Kovář) 

  

 
družstvo KVV Prostějov na 1. místě Memoriálu zakladatelů VV v roce 2008 
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Sportovní setkání 
 

Ročník Datum Počet 
družstev 

Umístění 
KVV 

Prostějov 

Složení družstva 

1. 
23. – 25.7. 

2008 
30 4. – 5. 

Darina Jurníčková, Jaroslav Jurníček, 
Josef Hýbl, Jindřich Čtverák 

2. 2009 18 1. 
Jindřich Starý jun., Jaroslav 
Ondrejčák, Ivana Kořínková 

3. 
10. – 12.10. 

2011 
18 1. 

Jindřich Starý jun., Josef Hýbl, Jiří 
Hudský 

4. 
2. – 4.10. 

2012 
18 1. 

Jindřich Starý jun, Jozef Struhár, 
Vladislav Holík 

5. 
28. – 30.9. 

2013 
18 2. 

Jindřich Starý jun, Jozef Struhár, 
Vladislav Holík 

6. 
17. – 19.9. 

2014 
11 3. 

Milan Chovanec, Jozef Struhár, 
Vladislav Holík 

 

 
družstvo KVV Prostějov na 2. místě Memoriálu zakladatelů VV v roce 2015 

 
Memoriál plk. Františka Mansfelda – střelnice Vrahovice 
 

Ročník Datum Počet 
střílejících 

Umístění KVV 
Prostějov 

Složení družstva 

1. 18.5.2012 108 2. místo 
(Andrejco, Antonín Křivánek, 

Jaroslav Ondrejčák) 

2. 17.5.2013 143 3. místo 
(Rudolf Zapletal, František 
Chudý, Jana Zapletalová) 

3. 16.5.2014 155 1. místo 
(Rudolf Zapletal, Jaroslav 

Ondrejčák, František Chudý) 

4. 22.5.2015 141 4. místo 
(Vladislav Holík, Petr Němec, 

Miroslav Řepka) 
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František Mansfeld ml. a Věra Mansfeldová 

 
Střelecký trojboj – střelnice Dobrotice Holešov 
 

Ročník Datum Počet 
družstev 

Umístění KVV Prostějov Složení družstva 

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

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

3. 15.7.2011 20 

1.místo 
Bohumil Petruška, Rudolf 
Zapletal, Ladislav Dvořák 

3.místo 
František Chudý, Jaroslav 
Ondrejčák, Michal Mucha 

4. 15.6.2012 23 2.místo 
Jaroslav Ondrejčák, Antonín 

Křivánek, Vladislav Holík 

5. 14.6.2013 28 4.místo 
Antonín Křivánek, Rudolf 

Zapletal, Bohumil Petruška 

6. 13.6.2014 25 12. místo 

Rudolf Zapletal, Bohumil 
Petruška, Antonín Křivánek  

2. nejlepší střelec Rudolf 
Zapletal 

7. 12.6.2015 20 3.místo 
František Chudý, Vladislav 

Holík, Marie Řehořová 
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Rudolf Zapletal při střelbě z pistole 

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

 
společné foto před vyplutím 

 

55..  VVZZPPOOMMÍÍNNKKOOVVÉÉ  AA  PPIIEETTNNÍÍ  AAKKCCEE  KKLLUUBBUU  
 
     Členové KVV Prostějov společně s ostatními členy jiných klubů se pravidelně zúčastňují 
pietních vzpomínek a aktů, které jsou spojeny s výsadkovou historií. Vzdávají tak hold a čest 
všem, kteří položili své životy při osvobozování Československa za druhé světové války nebo se 
významným způsobem podíleli na vzniku a rozvoji výsadkového vojska a budování tradic 
výsadkových jednotek. 
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     Těch vzpomínkových a pietních akcí či akcí, kde byly odhalovány pomníky a pamětní desky 
bylo za posledních 15 let opravdu hodně. Připomeňme si aspoň ty „významnější“ momenty a 
události. 
 
     Pravidelně každý rok 18. června si všichni výsadkáři připomínají událost, kdy v Praze, 
v Resslově ulici v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje zahynuli výsadkáři, kteří byli vysazeni na 

území protektorátu Čechy 
a Morava, a kteří spáchali 
atentát na tehdejšího 
říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Tato 
akce má nesmírný 
společenský význam. J 
důležité si neustále 
připomínat, že existovali 
lidé, kteří byli ochotni za 
svobodu svého národy 
položit i svůj život. Je 
potřeba si jich vážit a 
vzdávat jim čest. 

 
zástupci KVV Prostějov při 
kladení věnců v Resslově 
ulici v Praze 

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

. 

 
u pomníku vynálezce padáku Štefana Baniče ve Smolenicích 

 
     22.8.2008 byla v Holešově na policejní škole odhalena pamětní deska 7. pluku zvláštního 
určení, který zde byl dislokován v letech 1960 – 1969. I zde nechyběli příslušníci našeho klubu. 
Někteří z nich u tohoto pluku sloužili (František Lejsek, Jaroslav Štross a další….) Tento pluk má 
rozhodně své pevné místo ve výsadkové historii, i když mu ho historie v minulosti ubírala. 
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pamětní deska 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově 

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

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

 
      
 
     11.5.2014 se konal v kostele Velkého Újezdu pietní akt a zároveň křest knihy Martina 
Vaňourka o Jaroslavu Švarcovi, výsadkáři západního odboje, který se skupinou TIN seskočil na 
okupované území a zahynul spolu s Gabčíkem, Kubišem dalšími v kryptě chrámu sv. Cyrila a 
Metoděje v Resslově ulici v Praze 18.6.1942. Jeho úkolem bylo odstranit jednoho z největších 
českých kolaborantů, bývalého důstojníka československé armády a poté kolaborujícího 
představitele protektorátní vlády Emanuela Moravce. 
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     16.10.2014 uspořádal v součinnosti s kluby výsadkových veteránů ČR starosta obce Louny 
pietní vzpomínku u příležitosti 70. výročí zasazení paradesantního výsadku Jan Kozina. Obec 
Louny se o památníky padlých ruských a československých výsadkářů pravidelně stará a pietní 
místa udržuje. Přítomen byl osobně i pan Josef Sztacho, příslušník partyzánské brigády Jan 
Kozina a autor odznaku, který v minulosti vyšel. K připomenutí si této události a se souhlasem 
autora, pana Sztacha, byla iniciována občanským sdružením Červené barety výroba pamětního 
odznaku na stuze a odznaku na šroub.  
     20.2.2015 se uskutečnila za podpory KVV Jindřichův Hradec pietní vzpomínka na činnost 
tříčlenné zpravodajské skupiny STAS, která seskočila jako východní výsadek v roce 1945 na 
území protektorátu u obce Heřmaneč u Jindřichova Hradce. Dnes ještě žije 94 letý plk. Jan Velík, 
příslušník této skupiny, nositel nejvyššího státního vyznamenání řádu Bílého lva a jeden 
z posledních žijících výsadkářů, kteří seskočili na okupované území za druhé světové války. K 70. 
výročí činnosti této skupiny byla občanským sdružením Červené barety iniciována výroba 
originálního pamětního odznaku na sponu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pamětní odznak na sponě  
  zpravodajské skupiny STAS 

 
     V lednu se koná vždy v Brně na Městském hřbitově pod taktovkou Krajského vojenského 
velitelství Ostrava pietní vzpomínka u hrobu pplk. Josefa Otiska, člena paraskupiny Wolfram, 
který byl vysazen na území protektorátu Čechy a Morava. I zde nechybí zástupci výsadkových 
veteránů a výsadkových jednotek.   

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

 
 

 
 
 
 

Velitelé 102. průzkumného praporu generála 
Karla Palečka. Zprava pplk. v zál. Jindřich Starý 
jun., pplk. René Sabela, plk. Pavel Andráško u 
pomníku gen. Palečka 
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     Koncem dubna se pravidelně koná v Ořechově na Jihlavsku u památníku věnovanému 
parašutistovi Adolfu Opálkovi a všem obětem boje proti fašismu v letech 1939 – 1945 pietní akt. 
Pietní vzpomínky se zúčastňují rovněž zástupci klubů výsadkových veteránů. V letošním roce si 
připomenuli 73. výročí seskoku parašutistické skupiny Out Distance a 100. výročí narození velitele 
výsadku Adolfa Opálky. 
 

 
Čestná stráž u památníku Adolfa Opálky 

 
     Začátkem září se již pravidelně v Zákupech a Ve Stráži pod Ralskem scházejí rovněž 
osobnosti výsadkových jednotek, aby si zde připomenuli vznik prvního výsadkového praporu 
v roce 1947. Tenkrát zde zazněl poprvé v životě z úst generála Palečka rozkaz.č.1 určený všem 
budoucím výsadkářům. Jeho obsah a význam je svým způsobem poplatný i v dnešní době. 
 

66..  OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ  SSTTRRUUKKTTUURRAA,,  PPRRÁÁCCEE  VVÝÝBBOORRUU,,  SSTTAANNOOVVYY  
 
     V souladu se směrnicí náměstka MO ČSR pro práci s vojenskými důchodci a na podnět pplk. 
PhDr. Josefa Váňu, vznikl pod patronátem VÚ 8280, kde sehrál svoji nezastupitelnou úlohu 
tehdejší velitel plk. Ing. Jiří Hudský, klub výsadkových důchodců. Zakládajících členů bylo 39. 
Bylo to 27.10.1990. 
     Za posledních 15 let došlo k mnoha změnám a transformacím. Klub se rozvíjel, jeho činnost 
vyvíjela a náplň bohatla. Dnes má své pevné místo v životě vysloužilých výsadkářů, ale i ve 
společnosti. Ve společnosti najdeme jen málo organizací, které vyvíjejí tak velkou a prospěšnou 
činnost. 
 
     Od roku 2000 pracoval výkonný výbor klubu výsadkových veteránů Prostějov od počtu 9 do 
11. Tyto počty se měnily skoro každý rok. V tomto roce byl předsedou Miroslav Řepka, členy 
výboru: Ivan Verner, Ladislav Jugas, František Bártko, Štefan Borovský, Božena Jáhnová, Milan 
Šimík, Jindřich Starý (sen.), Jaroslav Ondrejčák, Otakar Hájek a František Papoušek.  
     V roce 2001 odešli Ivan Verner a Milan Šimík a přibyli Jindřich Čtverák a Jaroslav Šlambor. 
Předsedou redakční rady Zpravodaje po odchodu kolegy Vernera se stal kolega Jindřich Čtverák. 
     V roce 2002 odešli Jaroslav Ondrejčák a Jaroslav Šlambor a přibyl do výboru František 
Lejsek 
     V roce 2004 došlo ke změně předsedy. Byl zvolen Jindřich Starý (sen.). Místopředsedou klubu 
se stal kolega Jindřich Čtverák Z výboru odešli Miroslav Řepka, František Bártko a František 
Papoušek st. Novými členy se stali Jiří Hudský, Rudolf Zapletal, Viktor Jeremiáš, Nový předseda 
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klubu Jindřich Starý (sen.) dal podnět k výrobě zástavy klubu. Od té doby má klub svoji vlastní 
zástavu, ke které se hrdě hlásí. 
 

   
Foto zástavy KVV Prostějov 

 
     V roce 2006 přibyl Miloš Zapletal a stal se pokladníkem. 
     V roce 2008 odešli Jiří Hudský, Štefan Borovský a Viktor Jeremiáš. Přibyl opět Jaroslav 
Ondrejčák 
     V roce 2011 odešel Jindřich Starý (sen.) a Rudolf Zapletal a přibyl František Chudý a Michal 
Mucha. Předsedou byl zvolen Jindřich Čtverák. Místopředsedou klubu a zároveň předsedou 
redakční rady Zpravodaje se stal kolega František Lejsek.  
     V roce 2013 odešla Božena Jáhnová a přibyla do výboru Iveta Skrbková. K 1.12. byl výbor 
doplněn o Jaroslava Kováře a Milana Šmardu. 
     V roce 2015 odešel Ladislav Jugas, přibyl Jozef Struhár. Tučně zabarveni jsou současní 
členové výboru. 
     V roce 2000 měl klub 103 členů. Za posledních 15 let se počty průběžně navyšovaly. 
K 1.1.2015 se členská základna ustálila na počtu 202 osob. Z toho 149 členů je z Prostějova a 
okolí. 53 členů je pak mimo Prostějov. Mladší ročníky přibývají. Je to podmíněno ukončením činné 
služby a odchodem do výsluhového důchodu. Většina z nich má bohužel ale ještě pracovní či 
rodinné povinnosti, takže aktivní zapojení do práce klubu je zatím velmi nízké. 
 
     V roce 2013 byly Stanovy klubu doplněny a na výročním shromáždění schváleny o 
„Organizační řád KVV“, který doposud pro práci klubu chyběl. V něm jsou mimo jiné stanoveny 
kompetence samotných členů výboru. Byl zpracován nový typ „Přihlášky za člena KVV“ a byly 
upřesněny podmínky jak a komu udělovat pamětní odznaky a medaile klubu. Bylo odsouhlaseno 
udělení „Čestného členství“. 
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Klub uděluje celkem tři ocenění: 
 

a. Pamětní medaili KVV 
- může být udělena registrovaným členům KVV Prostějov a rovněž registrovaným členům 

místních klubů a to jmenovitě při příležitosti kulatých narozenin těchto členů (končící 0, 5), a 
to pouze jedenkrát a za mimořádné zásluhy.  

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

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

b. Medaile za zásluhy KVV 
- může být vyznamenána osoba, která aktivně působila ve výsadkových jednotkách, aktivně 

působila při rozvíjení výsadkových tradic, při upevňování kamarádství druhů ve zbrani, 
aktivně se podílela na rozvíjení klubové činnosti.  

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

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

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

- medaile se zásadně předává osobně (buď předsedou klubu nebo jim pověřeným 
funkcionářem) a to při slavnostních příležitostech nebo aktech kulturního či společenského 
významu. Její udělení se zapisuje do Kroniky klubu a zveřejňuje v klubovém časopisu 
Zpravodaj. 

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

c. Zlatý odznak KVV 
- může jím být vyznamenána osoba, která splňuje tyto podmínky: 

o aktivně působila ve výsadkových jednotkách a prováděla seskoky padákem. 
o zasloužila se o výstavbu výsadkových jednotek v oblasti výcvikové, technické a 

organizační. 
o chovala se příkladně a svým chováním dělala vždy čest výsadkovým jednotkám. 
o aktivně se zapojuje (zapojovala) do činnosti některého klubu výsadkových veteránů.  

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

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

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

- zlatý odznak se zásadně předává osobně předsedou klubu nebo jím pověřeným 
funkcionářem, a to při slavnostních příležitostech nebo aktech kulturního či společenského 
významu. Jeho udělení se zapisuje do kroniky klubu a zveřejňuje se v klubovém tisku.  ZO 
může být odebrán, dopustí-li se osoba vyznamenaná ZO takového činu, který hanobí pověst 
příslušníků výsadkových jednotek. S odznakem se vydává evidenční list s potřebnými údaji a 
ověřením předsedou klubu.  

- vedením evidence o udělených Zlatých odznacích je pověřen předseda klubu, který o 
udělení zpracovává samostatnou pasáž do výroční zprávy o činnosti KVV. 
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     Velkou oporou klubu jsou tzv. „desítkáři“. Jsou to lidé, kteří ve svém volném čase, dobrovolně 
a bezúplatně pomáhají předávat členům Zpravodaje a informují členy klubu, kteří bydlí v jejich 
rajonu o činnostech a akcích klubu. Bez jejich práce by činnost a informovanost klubu byla velmi 
obtížná. Zde by bylo dobré vzpomenout a vyzvednout tyto kolegy a kolegyně: Otakar Hájek, 
Jindřich Starý sen., Ladislav Jugas, Jaroslav Ondrejčák, František Lejsek, Iveta Skrbková, Michal 
Mucha, Miroslav Majerech,  
Někteří již bohužel odešli do výsadkového nebe a nejsou mezi námi. 
     Velkým zlomovým informačním momentem bylo vytvoření webových stránek klubu. Činnost 
klubu se dozvíte na těchto stránkách - http://kvvprostejov.wgz.cz/  Největší podíl na správě a 
aktualizaci stránek má kol. Jaroslav Ondrejčák. 
    Vedle internetových stránek vychází zhruba 3 x do roka občasník - Zpravodaj klubu 
výsadkových veteránů Prostějov. O tyto noviny je mezi členy klubů velký zájem. Členové se tak 
mohou dozvědět o činnosti klubu, o plánovaných a uskutečněných akcích. O událostech, které se 
staly v dávné historii a souvisí s výsadkovým světem. Přispívají sem v podstatě všichni, kteří 
chtějí něco zajímavého sdělit a je jedno jestli je to z historie nebo současnosti. Je možné si jej 
stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách klubu. K dnešnímu dni vyšlo již 66 čísel.  

 

77..  SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCEE  SS  ČČEERRVVEENNÝÝMMII  BBAARREETTYY  
 
     V lednu 2013 vzniklo na teritoriu Prostějova nové občanské sdružení s názvem „Červené 
barety“. Po počátečních nepochopeních vzniku tohoto sdružení a vyjasnění si pozic vznikla 
dokonalá spolupráce a partnerství. Občanské sdružení „Červené barety“ oslovuje širokou 
veřejnost a formou sportovních, prezentačních a sběratelských akcí šíří tradice a historii 
výsadkových jednotek do celé společnosti. Navštěvují druhoválečné a výsadkové veterány a 
informují širokou veřejnost o těchto lidech a uskutečněných akcích.  
     Za tímto sdružením stojí tři naši členové – Jindřich Starý jun., Michal Mucha a Klára Rothová. 
Jsou přesvědčeni o tom, že v dnešní společnosti se vytrácí zájem o národní historii. Lidé 
přestávají být na něco hrdi a pyšni. Nehledají vzory a své hrdiny a přitom jich český i slovenský 
národ má opravdu hodně. Proto je i nutné udržovat a šířit tradice a seznamovat společnost 
s historií. Ne však falzifikovanou, ale takovou, jaká opravdu byla.  
     Největším jejich projektem je pochod „Po stopách 22. výsadkové brigády“. Náš klub 
výsadkových veteránů je partnerem tohoto projektu a podílí se na organizaci pochodu. Každý 
ročník je pojmenován po jiném veliteli, který velel VÚ 8280 s působností v Prostějově. Do 
dnešního dne se uskutečnili již 3 ročníky. Účast se pohybuje okolo 900 pochodníků. Akce se koná 
pravidelně poslední sobotu v červnu. Pochod je organizován pod záštitou 601. skss. Podrobnější 
informace o sdružení a jejich aktivitách najdete na jejich webových stránkách – 
www.cervenebarety.cz nebo www.pochod22vb.cz. 
 

 
 

http://kvvprostejov.wgz.cz/
http://www.cervenebarety.cz/
http://www.pochod22vb.cz/
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88..  ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÉÉ  SSLLOOVVOO  
 
     Bez pevného a upřímného přátelství mezi bratrskými národy Čechů a Slováků, bez výsadkové 
cti a výsadkové hrdosti, bez opravdového vojenského kamarádství, kde již dnes není rozdílu 
mezi hodnostmi a funkcemi a bez podpory našich životních partnerů, kteří to s námi neměli lehké, 
by nikdy nevznikla myšlenka vytvořit kluby výsadkových veteránů. Jsme rádi, že jsme mohli 
v životě sloužit u výsadkových jednotek a jsme hrdi na službu u tohoto vojska. Díky vzniku a 
činnosti klubů výsadkových veteránů náš život neskončil a dá se říci, že obohatil a naplnil naše 
životy. 
     Rádi bychom poděkovali touto cestou i všem partnerům a sponzorům, kteří nám pomohli 
materiálně, finančně i lidsky zorganizovat všechny ty akce. Neradi bychom na někoho zapomněli, 
ale určitě je na místě vzpomenout město Prostějov v čele s primátorem Miroslavem Pišťákem, 
které nás každoročně finančně podporuje. Jednoznačně musíme poděkovat 601. skupině 
speciálních sil, 102. průzkumnému praporu a ASO Dukla Prostějov, prostějovským útvarům, kteří 
nás materiálně a lidsky vždy podrželi a podpořili naše aktivity. Jsme si vědomy, že bez jejich 
pomoci, bychom nebyli schopni uskutečňovat tak vysoké množství akcí a na takové úrovni. 
     Poděkování patří i mnoha sponzorům a partnerům, kteří finančně zabezpečovali naše 
sportovní a kulturní akce. Jsou to především tyto společnosti: 
- Hanácké železárny a drátovny 
- Mechanika Prostějov, a.s. 
- Vzdělávací Institut Prostějov 
- Vojenská zdravotní pojišťovna, a.s. 
- JUDr. Ladislav SLIVA 
- fy Assist, s r.o. Praha  - Ing. Vladimír JÍLEK 
- Jaroslav VONDRA 
-  
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