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Klub výsadkových veteránů gen. Klemeše 
Chrudim organizoval ve dnech 28. - 31.8. 
2019 Setkání k 72. výročí vzniku 71. pr. a XV. 
ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového 
vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa 
Krzáka, plk. Josefa Černoty a XI. ročník 
Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče 
v prostorách vojenského let iš tě  a  
výcvikového prostoru 43. vpr. v Chrudimi. 
Této akce mimo soutěžících se ještě dne 31.8. 
zúčastnilo dalších 40 členů klubu v rámci 
zájezdu a to nejen z Prostějova, ale i kolegové 
ze Zlína, Holešova a Olomouce. První den 
proběhly plánované soutěže, kterých se 
zúčastnilo 16 družstev KVV z České a 
Slovenské republiky. Soutěže proběhly ve 
dvou věkových kategoriích tříčlenných 
družstev. První kategorie od 55 roků, ale 
součet musel mít nejméně 180 let. Disciplíny: 
střelba z luku, hod RG na cíl, střelba ze 
vzduchovky, veslování na trenažéru a hod 
šipkami. Druhá kategorie: věk neomezený. 
Disciplíny: hod kopím, hod RG do okopu, 
střelba z pistole GLOCK, veslování na 
trenažéru a hod břemenem do dálky (kládou). 
Náš klub se zúčastnil a obsadil soutěže dvěma 
družstvy. První družstvo v sestavě: kol. 
František Chudý, Jaroslav Kovář a Jaroslav 
Spáčil soutěžilo v obou kategoriích a umístilo 
se v první kategorii na 7. místě a ve druhé 
kategorii na 4. místě. Druhé družstvo ve 
složení: kol. Iveta Skrbková, Dušan Štěpán a 
Milan Vašek bylo zařazeno do kategorie 
neomezené věkem. Družstvo prošlo přes 
všechny disciplíny a podle propozic bylo 

hodnoceno jen za disciplíny neomezené 
věkem, kde se umístilo na 8. místě. Ve své 
kategorii se nejlépe umístil kol. Dušan 
Štěpán, který v hodu břemenem, v těžké 
konkurenci siláků, obsadil 3. místo. Z 
hodnocení je patrné, že putovní poháry 
zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce 
padáku Štefana Baniče jsme nezískali. Tyto 
opět svojí houževnatostí, připraveností a 
přesností v jednotlivých disciplínách 
vybojovali chrudimští. Nám i ostatním 
účastníkům soutěží však zůstaly pěkné 
vzpomínky a to nejen ze soutěží, ale také ze 
setkání všech tří dnů, což bylo vlastně cílem. 
V rámci memoriálů, po skončení soutěží byl 
organizován pietní akt - položení kytice u 
pietního místa 43.vpr. za účasti velení 
praporu, starosty města Chrudimi Ing. 
Františka Pilného a zástupců všech klubů 
zúčastněných na memoriálech. Při této 
příležitosti věnoval velitel 43.vpr. pplk.Ing. 
Jiří Adamec všem klubům výsadkových 
veteránů knihu k 25. výročí vzniku 4.brn s 

mnohočetnými ilustracemi, popisem vzniku a 
vývoje 4.brn a mnoha dalšími zajímavostmi. 
Druhý den následoval slavnostní nástup, 
kterého se zúčastnilo několik desítek 
výsadkových veteránů z klubů České a 
Slovenské republiky ve slavnostním ústroji s 
klubovými zástavami. Možné je jmenovat 
například kluby z Prostějova, Jindřichova 
Hradce, Prahy, Zlína, Olomouce a další. 
Slavnostnímu nástupu byli přítomni čestní 
hosté v čele se starostou Chrudimi Ing. 
Františkem Pilným a zástupci armády 
generály Štěpánkem, Prokšem, Žižkou, 
Blahnou a velitelem 4.brn plk. Ing. Josefem 
Trojánkem. Po slavnostním nástupu, na 
kterém byli vyznamenání příslušníci útvaru, 
následovala dynamická ukázka bojové 
techniky a výcvikové činnosti. Zúčastněné 
zaujala ukázka seskoků na různých typech 
padáků např. PD--47 a jiných. Rovněž 
pěknou ukázku předvedli příslušníci letectva 
na letounech CASA, vrtulnících a stíhacích 
letounech GRIPPEN. V době odpočinku při 

na které byl hlavní náplní organizační postup 
p ř i  z a j i š ť o v á n í  a  o r g a n i z o v á n í  
společenských, kulturních a sportovních akcí 
v průběhu roku a místo našich klubů v rámci 
U.E.P. Všichni přítomní se shodli na tom, že 
řízením dalších jednání s U.E.P. bude pověřen 
KVV Prostějov. Zůstáváme však pouze jako 
pozorovatelé v této organizaci. Při této 
příležitosti byl vznesen návrh na zhotovení 
společné zástavy výsadkových veteránů celé 
České republiky. Hlavního jednání se 
zúčastnila i řada významných hostů, ze 
kterých je třeba jmenovat náměstka 
primátora Ing. Rozehnala, brig. gen. Ing. 
Koláře, kol. Pišťáka, pplk. Ing. Skácela, 
předsedu a prezidenta KVV Slovenské 
republiky Puchoně, pplk. Ing. Hriníka, 
št.prap. Sekaninu, nprap. Ouřeckého a další 
hosty. Předseda klubu kol. Stavný přednesl 
zprávu o činnosti, ve které pozitivně 
zhodnotil uplynulé období. Celá zpráva je 
součástí Zpravodaje. V následné diskuzi 

Pozvánka na výroční zasedání KVV Prostějov z.s.
 Vážené kolegyně, kolegové a vzácní hosté, uplynulo období jednoho roku a s tím je spojena i otázka bilancování uplynulého období. 
Jménem výboru KVV Prostějov z.s. si dovolujeme pozvat všechny naše členy, hosty a zástupce regionálních klubů České a Slovenské 
republiky na výroční shromáždění KVV Prostějov, které se bude konat 8.2.2020 v 16.00 hod. ve Velkém sále Národního domu v 1. 
poschodí. Hlavnímu jednání bude ve 13.00 hod. předcházet porada zástupců regionálních klubů, na kterou zveme maximálně dva 
zástupce. Na této poradě bude vyhodnocena činnost v uplynulém roce a projednány akce pro příští období s důrazem na plánovaná 
Setkání v roce 2020.
Žádáme předsedy klubů o oznámení jmen účastníků hlavního zasedání (nejvýše 3 osob z jednotlivých klubů vzhledem k případnému 
zajištění občerstvení) na emailovou adresu předsedy kol. Stavného do 20.1.2020. Možnost ubytování je značně omezena a je nutno ji řešit 
cestou ubytovacích zařízení v městě Prostějov a okolí. Dále je potřeba počítat s omezeným množstvím parkovacích míst před hlavní 
budovou. Po skončení výročního jednání bude následovat volná zábava s hudbou a tombolou, do které může přispět každý účastník 
jednání svou pozorností.
Na Vaši účast se těší a srdečně zve výbor KVV Prostějov, z.s.

Setkání v Chrudimi 
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konzumaci kvalitního gulášku bavil svým 
zpěvem zpěvák Vladimír Hron. K celkovému 
závěru patří i zhodnocení logistického 
zabezpečení, což bývá vždy důležitou 
součást í  takovýchto sportovních i  

společenských akcí. Zúčastnění byli nadmíru 
spokojeni. Spolu s tímto hodnocením patří 
poděkování kol. Ing. Zdeňku Kolářovi, 
Jaroslavu Pilařovi, Ivanu Gašparovi, Petru 
Jonášovi a všem ostatním, kteří se podíleli na 

přípravě a zajištění této akce. Nesmíme ani 
zapomenout  na pomoc 601.skss  a  
statutárního města Prostějov.

                Kolegové F. Chudý a F. Lejsek 

Znovu se ozývaly výstřely pod horou Lysina 
na střelnici v Dobroticích,  kde Klub 
výsadkových veteránů uspořádal již 9. ročník 
střelecké soutěže z útočné pušky CZ 805 Bren 
a Pi vz .82. Této zdařilé akce se zúčastnilo 72 
střelců z 24 družstev z Čech, Moravy a 
Slovenska. Celou činnost obohatila ukázka 
hromadného seskoku příslušníků 102. pzpr z 
Prostějova a  podrobné seznámení se zbraní 
Bren z výzbroje této jednotky. Rovněž 
občerstvení, které připravili kolegové Maňák 
s manželkou, jen doplnilo spokojenost 
soutěžících na této akci. Nic nepokazila ani 
změna počasí  a  soutěžící  vyčkal i  

Střelecká soutěž
závěrečného vyhodnocení, které provedl 
předseda KVV Dušan Hric. Výsledky 
družstev:
1. KVV  Topolčany                                                                                                             
2. KVV Banská Bystrica
3. KVV Praha
V jednotlivých disciplínách bylo našimi 
reprezentanty dosaženo těchto výsledků:  
Ženy: 6.místo Řehořová Marie  Jednotlivci 
celkově: 9. místo - Milan Vašek 16.místo - 
Dušan Štěpán, 26. místo - František Chudý
Pi vz 82 : 9. místo Milan Vašek, 18. místo Ivo  
Lorenc, 24.místo Řehořová Marie, 29. místo 
Michal Mucha a 39. místo František Chudý.

Sa Bren: 9. místo - Dušan Štěpán, 18. místo 
- Ivo Lorenc, 24. místo - Marie Řehořová, 
29. místo - Michal Mucha, 39.místo - 
František Chudý. Z pohledu výsledků nás 
vůbec netěší, že v této soutěži převážnou 
část předních umístění získali kolegové a 
kolegyně ze slovenských klubů. ,,Prostě, 
kdo je lepší vyhrává." Poděkování patří 
velení Policejní školy, magistrátu města 
Holešov a příslušníkům 102. pzpr za 
pomoc při organizaci a profesionálním a 
bezpečném průběhu soutěže.  

                                            Kol. Fr.Lejsek

Lešná - Luhačovice
Dne 17. srpna uspořádal náš klub pro členy a 
příznivce jednodenní zájezd do ZOO Lešná a 
Luhačovic. Mlhavé ráno se v průběhu dne 
změnilo v krásný letní den, což potěšilo 40 
účastníků této akce. ZOO Lešná patří svým 
rozsahem mezi největší zooparky v Česku. 
Fauna a prostředí zooparku poskytlo 
účastníkům rozšíření znalostí o exotické 

fauně jednotlivých světadílů. Po dobrém 
obědě jsme navštívili lázně Luhačovice, kde 
procházkou po kolonádě a osvěžením léčivou 
vodou jsme si užili lázeňského prostředí.
Poučení z této akce však ukázalo, že na 
takovýto druh zájezdu je možno přizvat i naše 
vnuky a pravnuky. Spokojenost ve tváři 
většiny účastníků jen potvrdila, že zájezd 

splnil naše očekávání. Za aktivní podíl na 
organizaci a zabezpečení celého zájezdu 
patří kolegům Struhárovi a Hájkovi, 
statutárnímu městu Prostějov a velení 601. 
skss. velké díky.
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Putovní výstava „Život generála Františka 
Moravce“ pořádaná u příležitosti 124. výročí 
jeho narození, zcela po právu po jejím 
uvedení v Čáslavi – rodišti Fr. Moravce, 
zavítala do Prostějova, kde působí 601.skss 
mající ve svém čestném názvu jméno gen. 
Františka Moravce. Záštitu nad výstavou 
převzala 601. skupina speciálních sil generála 
Moravce.
Vernisáže této putovní výstavy dne 27.8.2019 
v galerii Špalíček se zúčastnili zástupci 
601.skss Tomáš Koutník, Ladislav Ganzar, 
bývalí velitelé VÚ 8280 v současnosti 
členové Klubu výsadkových veteránů  
Prostějov plk.Ing.v.v. J.Starý, plk.v.v. 

Ing.J.Hudský, plk.v.v. Ing.L.Skácel, 
plk.gšt.Ing. J.Trojan a  další členové KVV 
Prostějov, KVV Holešov a Červených baretů. 
V úvodním vystoupení ředitelka muzea Mgr. 
Soňa Provazová přivítala senátorku Jitku 
Chalánkovou, exprimátora statutárního 
města Prostějova M.Pišťáka, autory putovní 
výstavy Tomáše Mišlaně a Davida Lupáče a 
další přítomné. Ve svém vystoupení vyjádřila 
hrdost nad tím, že město Prostějov může tuto 
putovní výstavu realizovat i když nebyla 
původně plánována. Zástupce 601.skss 
vyjádřil poděkování vedení galerie za 
vstřícnost a profesionální přístup vedení 
muzea. Výstava na řadě panelů představuje 

rozhodující etapy života československého 
legionáře, zpravodajského důstojníka 
Československé armády, přednosty druhého 
oddělení Hlavního štábu, jehož jméno nese 
601. skupina speciálních sil v Prostějově. 
Velmi cenné jsou prezentace dobových 
dokumentů, které dokládají jeho život a 
činnost, s nimiž jsme se seznámili vůbec 
poprvé. Putovní výstava „Život generála 
Františka Moravce“ bude probíhat v galerii 
Špalíček na Úprkově ulici 73/18 do 
15.9.2019. Výbor KVV Prostějov vřele 
doporučuje svým členům zhlédnutí této 
výstavy.                                                                        
                                 Kol. Jaroslav Ondrejčák

Vernisáž putovní výstavy “Život gen.Františka Moravce“ v Prostějově

Dne 13. září 1944 po 17.00 hod. se z italského 
Lauretu vznesl čtyřmotorový Halifax, na 
jehož palubě v rámci operace Wolfram sedělo 
šest českých parašutistů. Velitel kpt. Josef 
Otisk, zástupce velitele rtn. Vladimír 
Řezníček, zpravodajský důstojník rtn. Josef 
Černota, zásobovací důstojník rtn. Josef 
Bierský, přijímací důstojník čet. Robert 
Matula a radista rtn. Karel Svoboda. Oproti 
předcházejícím londýnským výsadkům, 
které byly zpravodajské, byl výsadek 
Wolfram jediným výsadkem bojovým, který 
byl vyslán londýnským MNO. Příslušníci 
Wolframu měli organizačně pomáhat při 
zakládání partyzánských skupin, které by pod 
jejich vedením prováděly diverzní a 
sabotážní akce, likvidovaly kolaboranty, 
zrádce, strážní stanoviště atd. Skupina 
seskočila téhož dne ve 23.30 hod. ve dvou 
průletech v prostoru Nytrová-Kotly poblíže 
obce Morávka v Beskydech a je neuvěřitelné, 
že tento noční seskok z výšky 200-250 metrů 
nad hornatým, velmi členitým terénem s 
vysokými smrky se obešel bez zranění. 

Smůlu měl Josef Bierský, který byl při 
sestupu zanesen do blízkosti služebny 
německé pohraniční policie, ale podařilo se 
mu poblíže Bílého Kříže u Visalají  po 
přestřelce uniknout. Po pěti dnech se celá 
skupina na smluveném místě sešla a začala 
plnit své úkoly.  Chyběl pouze radista Karel 
Svoboda, který byl zadržen gestapem. Josef 
Bierský, jakožto zásobovací důstojník, byl 
vyslán dne 19. října 1944 na horu Smrk u 
Čeladné na schůzku s lesníky, ale při cestě byl 
zákeřně zezadu zastřelen a oloupen 
kriminálníkem Stanislavem Kotačkou, který 
se do partyzánské skupiny vetřel, když byl 
hledán protektorátní policií pro majetkovou 
trestnou činnost. Z poválečné Kotáčkovy 
výpovědi vyplývá,  že umíraj ícímu 
Bierskému odcizil 36.000 RM, 50 zlatých 
dolarů, náramkové hodinky, jmenný seznam 
partyzánů a další věci včetně kalhot, které si 
ihned na místě činu oblékl. Při následném 
pátrání byly po týdnu ostatky Bierského 
nalezeny Černotou a Řezníčkem a ještě týž 
den byl na hoře Smrk pohřben. Po válce bylo 

jeho tělo exhumováno a 30. září 1945 byl s 
vojenskými poctami pochován na hřbitově 
v  Malenov ic ích-Borové .  Pohřeb  
organizoval jeho bývalý velitel Josef Otisk. 
Dne 15. září 2019 u příležitosti 75. výročí 
seskoku skupiny Wolfram do zdejšího 
kraje, byla v místním kostele sv. Ignáce z 
Loyoly v Malenovicích – Borové sloužena 
zádušní mše za místního rodáka z obce 
Lubno, Josefa Bierského, který má na 
zdejším hřbitovu místo posledního 
odpočinku. V rámci mše pan farář umožnil 
organizátoru pietního aktu JUDr. Václavu 
Cichoňovi, aby v přeplněném kostele 
seznámil přítomné farníky s „curriculum 
vitae“ Josefa Bierského. Po skončení 
zádušní mše položili výsadkoví veteráni 
PaedDr. Karel Sýkora, Jaroslav Vidmoch a 
Jaroslav Plečka kytici květin na hrob 
Josefa Bierského. Kytice nese na stuze 
nápis: NEZAPOMÍNÁME – KLUB 
V Ý S A D K O V Ý C H  V E T E R Á N Ů  
PROSTĚJOV.     
                              Kol. Jaroslav Vidmoch

Pietní akt u hrobu člena skupiny Wolfram Josefa Bierského



Dne 2. října 2019 navštívila delegace KVV 
Prostějov ve složení kol.František Lejsek a 
František Chudý pplk. MUDr. Vladimíra 
Uherka na Posádkové ošetřovně při 
příležitosti ukončení jeho činnosti NZS u 
601. skss. Výbor KVV, ústy jmenovaných, 
poděkoval MUDr. Uherkovi za jeho podíl při 

zabezpečování plánovaných akcí klubu. K 
této příležitosti rozhodl výbor KVV na svém 
zasedání 23. září 2019 o udělení Medaile 
KVV Prostějov "Za zásluhy", která mu byla 
při této návštěvě předána. Novým NZS byla 
jmenována pplk. MUDr. Kamila Řusková. 
Kol. František Lejsek seznámil jmenovanou s 

historií klubu a jeho perspektivou pro příští 
období a zároveň požádal o vstřícnost a 
případnou pomoc při plnění plánu našich akcí. 
                                                
                                                 Kol..F.Lejsek
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Komunitní centrum pro válečné veterány 
B r n o  v e  s p o l u p r á c i  s e  s p o l k e m  
Československý legionář pořádalo 5. 10. 
2019 na střelnici Awiw Brno mimo střeleckou 
soutěž jednotlivců „ XI. Ročník Marie 
Ljalkové“ a „ Memoriál padlých hrdinů za 
svobodu republiky a demokracii“ i  soutěž 
tříčlenných družstev. Družstvo KVV 

Prostějov ve složení Milan Vašek, Jaroslav 
Kovář a Stanislav Lánský v silné konkurenci 
16 družstev skončilo na 4. místě. Z klubů 
výsadkových veteránů se mimo KVV 
Prostějov zúčastnilo družstvo KVV Zlín a 2 
družstva KVV Brno. V soutěži jednotlivců 
vybojoval v konkurenci 51 závodníků krásné 
třetí místo kol. Milan Vašek. Celková 

výsledková listina je uveřejněna na webových 
s t r á n k á c h   K V V  P r o s t ě j o v ,   
https://kvvprostejov.wgz.cz/                           

                           Kol. J.Kovář a J.Ondrejčák

Udělení medaile „Za zásluhy“ 

Memoriál Marie Ljalkové

Vinobraní
Tak jako každý rok i letos náš klub pořádal 
tradiční Vinobraní. V odpoledních hodinách 
se dne 11.10.2019 v Dětkovicích sešlo 59 
členů a příznivců klubu. Kolegu Lejskovi se 
podařilo vytvořit organizační tým, který 
zajistil hladký průběh příjemnému večeru. 
Jako obvykle nezklamala dětkovická 
,,buňka" vedená Jindrou Starým, která 
zajistila jak přípravu sálu, tak i jeho úklid po 
skončení Vinobraní. Spolehlivý kol. Hýbl 
jako obvykle připravil kvalitní ,,gulášek". I 
provedená hudební produkce probíhala ke 
spokojenosti všech přítomných.
V průběhu večera předseda František Stavný, 
který překonal svůj úraz a přišel se zúčastnit 
naší akce, popřál k životnímu jubileu kol. 
Miroslavu Milarovi a předal mu drobné 
pozornosti od klubu. Naše tradiční Vinobraní 
poctil svojí návštěvou i velitel 601. skss 
plk.gšt.Ing. Tomáš Skácel. Předseda 
jmenovaného přivítal a představil všem 
přítomným. Společně s velitelem nás 
navštívil i vrchní praporčík Jan Ouřecký. Za 

bohaté občerstvení, kterého se dostalo všem 
přítomným, nutno poděkovat našim ženám a 
družkám. Za možnost uspořádat takovouto 

akci je nutno poděkovat statutárnímu městu 
Prostějov a velení 601. skss za kvalitní a 
bezpečnou přepravu.
                                             Kol. Fr. Lejsek

První říjnový den se někteří z nás, kteří 
projevili zájem, účastnili divadelního 
představení  „Válka Roseových“ v  
nastudování divadla A. Dvořáka Příbram. 
Hlavní protagonisté, Michal Dlouhý a 
Kateřina Lojdová předvedli na jevišti 
op ravdu  skvě lý  výkon .  S  ve lkou  
profesionalitou ztvárnili příběh zpočátku 

šťastného manželství, které po letech 
přechází do rozvodového řízení a v konečné 
fázi se stává nesmyslným bojem na život a na 
smrt. Z počátku velmi jednoduché naschvály, 
kterým jsme se mohli i zasmát, přešly do 
naschválů, které byly pro mnohé z nás 
nepochopitelné a dá se říct i šokující. Myslím 
si, že to byl pro všechny účastníky velmi 

hezký kulturní zážitek. Pro Ivetku Skrbkovu, 
členku výboru, která má na starosti kulturu, 
pochvala za zajištění vstupenek. Poděkování 
patří Statutárnímu městu Prostějov za jehož 
finančního přispění jsme mohli představení 
navštívit.
                                              Kol.V.Hudská

Veteráni  v divadle
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Do Klubu výsadkových veteránů jsem byl 
přijat v roce 2013, třicet sedm let po ukončení 
základní vojenské služby, kterou jsem 
absolvoval v letech 1974 –1976 u VÚ 
8280/42. Z velitelů zmíním jen Františka 
Lejska, tehdy v hodnosti podporučíka, který 
byl mým velitelem čety a velitele útvaru 
tehdy majora Ing. Jindřicha Starého (v době 
mého nástupu vystřídal zesnulého gen. 
Čestmíra Hrbka). Z vojáků základní 
vojenské služby zmíním baliče naší roty 
Vlastíka Bláhu, dnešního hlavního 
inspektora tandemových seskoků. V 
mezidobí jsem nejen já, ale i kolegové, se 
kterými jsem sdílel kariéru příslušníka 
policie, společně vzpomínali na dvě léta 
prožitá v Prostějově a oba jmenovaní velitelé 
se těšili všeobecné úctě. Podotýkám, že VÚ 
8280 byl velmi plodným zdrojem pro 
„kádrováky“ tehdejšího Sboru národní 
bezpečnosti a mnoho z nás, bývalých vojáků 
základní vojenské služby, kterou jsme 
strávili v Prostějově, jsme se postupně 
setkávali v rámci výkonu služby, převážně u 
kriminální policie. Nemohu nezmínit, že tito 
kolegové (a nebylo jich málo, z výsadkových 
veteránů zmíním např. Jardu Vidmocha) se 
vždy řadili mezi „elitu kriminálky“, bez 
ohledu na to, jaká „politická garnitura“ se 
ujala vedení. Jinými slovy: svou služební 
kariéru jsme my, bývalí vojáci základní 
vojenské služby, kteří jsme nastoupili po 
jejím absolvování k tehdejšímu Sboru 

národní bezpečnosti, prožívali paralelně. S 
prostějovskou lokalitou jsme sice postupně 
kontakt ztráceli, ale nikdy a nikdo z nás na 
mateřský útvar nezanevřel (o to více mě 
mrzelo, že o existenci KVV jsem se dozvěděl 
až později), naopak u všech z nás převládla 
hrdost. Oldřich Luger, květen 1975. Rád bych 
se však vrátil k mé „parašutistické minulosti“: 
tak, jako mnoho z nás, kteří jsme absolvovali 
základní vojenskou službu u výsadkového 
vojska, jsem se v roce 1973 účastnil tzv. 
předvojenské přípravy, součásti níž bylo také 5 
seskoků na padáku OVP 65. Žil jsem tehdy v 
Olomouci, kde výcvik probíhal, avšak seskoky 
se prováděly v Šumperku (resp. Nový Malín) a 
to z letounu AN-2. Velmi dobře si vzpomínám, 
jak to naši, resp. instruktoři Svazarmu, 
„zařídili“: ve výsadce 5 branců a 5 děvčat z řad 
svazarmovských sportovkyň, z nichž každá 
měla několik desítek seskoků (...a nevyskoč, 
když se na tebe smějí...). Byli jsme se také v 
rámci výcviku podívat do Prostějova a já už 
nabyl přesvědčení, že tam po skončení 
branecké přípravy skončím. A stalo se... ZVS, 
v rámci níž jsem získal II. třídu výsadkáře, 
jsem ukončil koncem března 1976 a následně 
od 1. dubna jsem započal policejní kariéru, 
kterou jsem ukončil odchodem do důchodu v 
roce 2002. Jak jsem zmínil, do Klubu 
výsadkových veteránů jsem byl přijat v roce 
2013. Ve dnech 20. –22. září 2017 se v 
Prostějově konaly 13. ročník Memoriálu ZVV 
a 9. ročník Memoriálu vynálezce padáku 

Štefana Baniče,  kterých jsem se rovněž 
zúčastnil. V rámci těchto memoriálů výbor 
Klubu výsadkových veteránů Prostějov 
některé své členy odměnil v podobě 
tandemových seskoků a mezi těmito 
odměněnými jsem byl i já. Po více než 41 
letech jsem se tak opět ocitnul v otevřených 
dveřích výsadkového letounu, i když bez 
padáku, zato však na břiše zkušeného 
parašutisty jednoho ze spoluorganizátorů a 
sponzorů této úžasné akce JUMP-TANDEM 
Dropzone Prostějov. Zážitek nezůstal bez 
odezvy. Díky kolegovi Pavlu Břeskému z 
KVVV Praha, taktéž členu Aeroklubu 
Hořovice, jsem tamtéž již dne 14. října 2017 
po ukončení základního výcviku absolvoval 
2 seskoky z letounu AN-2 na padáku typu 
křídlo (HOP 260), počátkem roku 2018 jsem 
byl do aeroklubu přijat za člena a na jaře 
zahájil pokračující výcvik. První volný pád v 
životě jsem absolvoval v téměř 65 letech, 
což komentoval zmíněný Pavel Břeský 
slovy: „...a já myslel, že starého psa novým 
kouskům nenaučíš“. Dnes, již jako držitel 
licence parašutisty „A“, se pomalu blížím k 
jubilejnímu 50. skoku a za krásného 
„důchodcovského koníčka“ musím 
poděkovat nejen Pavlovi, ale zejména 
výboru KVV Prostějov, který mě udělením 
zmíněné odměny „nakopnul“.      
 
                                     Kol. Oldřich Luger

,,Dum spiro, spero - dokud dýchám, doufám 
". Pod tímto latinským výrokem začínali svoji 
d o b r o v o l n o u  v o j e n s k o u  s l u ž b u  u  
výsadkového vojska po druhé světové válce 
ti, kteří se v říjnu roku 1947 - 52 stali 
p ř í s l u š n í k y  j e d n o t k y , , 7 1 .  p p  
československých parašutistů" v Zákupech. 
Tak zněl oficiální název tohoto vojska, které 
bylo první po druhé světové válce. Kromě 
velitelství v dnešních Nových Zákupech 
(bohužel zmíněný objekt byl po odchodu 
sovětského okupačního vojska v roce 1991 
zcela zdevastován místními občany) to byl i 

vojenský prostor v Hradčanech u Mimoně, 
kde probíhal i nácvik seskoků. Dělostřelecká 
a úderná rota se nacházela v Hamru na Jezeře, 
kde byl velitelem učiliště v té době škpt. Josef 
Černota. K útvaru patřila i balírna padáků v 
Borečku u Mimoně. Činnost praporu 71 
skončila v Zákupech v r.1952, kdy byl prapor 
přesunut do Prešova a Sabinova. Od doby 
vzniku výsadkového vojska uplyne v tomto 
roce 72 let. Někteří z těch, kteří sloužili v 
Zákupech, se zde v České Lípě či v blízkých 
obcích po ukončení vojenské služby oženili, 
ale červeným baretům zůstali věrni v klubech 
vojenských výsadkových veteránů v České a 
Slovenské republice. Ale vraťme se do Zákup 
a okolí. V České Lípě to byl Mirek Plesar s 
manželkou, kteří od roku 1993 organizovali 

ve Starých Splavech-Borném setkání para 
veteránů z  českých a slovenských klubů. 
Dále Antonín Klečka z Brniště, Jaroslav 
Šimůnek z Velenic a ze Zákup Jarda Řehořek 
a Václav Brinych. Ale tato jména již 
současníkům asi nic neřeknou. Těmi, kteří se 
dožili oslav 70. výročí vzniku v září 2018 byl 
kol. Jindra Hruška, který odešel do 
výsadkového nebe 23.6.2018 ve věku 93 let a 
Josef Haman, který svého kolegu následoval 
22. 11. téhož roku v nedožitých 92 letech. 
Byli posledními zákupskými příslušníky pp 
71. československých parašutistů. Nelze se 
však nezmínit o jejich současníku libereckém 
kol. Josefu Najmanovi, který se 22.9.2018 
dožil 94 let. 
                                             Kol. Josef Stahl.

Co možná nevíte
o Zákupech

POZVÁNKA:  Velitel 43. výsadkového praporu v Chrudimi si Vás dovoluji pozvat k oslavám72.výročí vzniku výsadkových jednotek. Výbor 
KVV Prostějov zabezpečil pro zájemce o účast na akci v Chrudimi dne 31.8.2019 autobus s odjezdem od brány kasáren v Prostějově v 06:00 
hod. a návratem 22:00 hod. Doprava je bezplatná. Zájemci hlaste u kolegy Hájka na telefonní číslo 723 241 432 do 22.7.2019.  

Dne 11. 11. 2019 se uskutečnila pietní 
vzpomínka při příležitosti „Dne veteránů“ na 
městském hřbitově v Prostějově za účasti 
čelných představitelů statutárního města 
Pros tě jov,  senátorky MUDr.  J i tky  
Chalánkové, primátora statutárního města 
Prostějov Mgr. Františka Jury a dalších 
zástupců organizací i vojenských útvarů. Za 
Obec legionářskou se zúčastnil pan Miroslav 
Pišťák, za KVV Prostějov, z.s. kol. Luděk 
Skácel s manželkou, kol. Jindřich Starý s 
manželkou, kol. Jiří Hudský, Otakar Hájek a 
František Chudý. 
V úvodu byly u pietního místa položeny 
věnce a kytice, následně promluvil primátor 

statutárního města Mgr. František Jura, který 
vyzvedl důležitost vzpomínky a uctění 
památky těch, kteří padli v 1. a 2. světové válce, 
ale i těch vojáků, kteří v současném 
poválečném období přišli o život při plnění 
úkolů v zahraničních misích. U příležitosti 
„Dne veteránů“ byl v objektu kasáren 
organizován slavnostní nástup 601. skss, 
kterého se taktéž zúčastnili představitelé 
statutárního města Prostějov, velitelé 
prostějovských vojenských útvarů i zástupci 
KVV Prostějov. Po proslovech senátorky 
MUDr. Jitky Chalánkové, primátora 
statutárního města Prostějova Mgr. Františka 
Jury, zástupce Ředitele řízení spec. sil AČR 

plk. Ing. Ladislava Rebilase a velitele 601. 
skss plk. gšt. Ing. Tomáše Skácela, byla řadě 
vojáků 601. skss předána vyznamenání, 
medaile a další ocenění. Závěrem 
slavnostního nástupu byly k pietnímu místu 
601. skss, položeny věnce a kytice.

                                              Kol. Fr. Chudý
 

Pietní vzpomínka a slavnostní nástup při příležitosti „Dne veteránů“

Parašutistou po třiačtyřiceti letech

Jeden z nejaktivnějších holešovských 
spolků, Klub výsadkových veteránů 
Holešov, již řadu let pořádá podzimní akci 
„Tradiční výsadkové vinobraní“. Toto 
setkání výsadkových veteránů a jejich přátel 
se i letos konalo ve společenském sále 

internátu policejní školy a to v pátek 18. října. 
Výsadkáři vsadili na již osvědčený model – 
skvělé víno přímo z Mikulova, dobré jídlo a 
pěknou hudbu v podání multiinstrumentalisty, 
oblíbeného Aloise Cholasty. I když veteráni 
nepatří mezi nejmladší, „rozbalili to“ na 

parketu se svými partnerkami jako mladíci. K 
nejlepším tanečníkům patřil legendární 85-ti 
letý Jaromír Studnička, vynikající radista 7. 
Výsadkového pluku zvláštního určení v 
Holešově, který v srpnových dnech roku 
1968 zajišťoval se spojovacím vozem 

Sešli se výsadkoví veteráni



vysílání Českého rozhlasu a za to byl během 
normalizace mimořádně perzekvován, takže 
našel po vyhození z armády zaměstnání v 
nejtěžších dělnických profesích až v Prešově, 
kde dodnes žije. Za svými přáteli a bývalými 
kolegy přijeli výsadkoví veteráni ze Zlína a 
Prostějova a zaplněný sát hlučel skvělou 
zábavou a vzpomínkami až do nočních hodin. 
Večer moderoval jeden z hlavních 

organizátorů Josef Bartošek a veterány 
navštívil jak starosta města Holešova Rudolf 
Seifert, tak místostarosta Pavel Karhan s 
chotí. Součástí večera byla i bohatá tombola s 
řadou cen od příznivců KVV. Holešovští 
výsadkoví veteráni nejenže představují pro 
naše město mimořádné zásluhy a hrdinství, 
které projevili v tragických srpnových dnech 
roku 1968, ale i v současnosti se podílejí na 

zajišťování řady sportovních, branných a 
společenských akcí, které organizují sami, 
případně pomáhají s jejich realizací městu a 
jiným institucím. Proto si plně zaslouží 
jednou za rok se příjemně pobavit a dělat jen 
ty příjemnější věci. 

                                      Kol.Karel Bartošek

Členové KVV JH se 19. října 2019 účastnili 
vzpomínky v Lounech při 75. výročí seskoku 
partyzánského výsadku Jan Kozina. 17 
parašutistů mělo být vysazeno z letounu 
Douglas C-47 na Šumavě, s působením na 
Chodsku, proto byl vybrán název oddílu Jan 
Kozina. 
Po navigační chybě letci oddíl vysadili těsně 
před půlnocí 16. října 1944 v blízkosti Loun, 
bohužel za protektorátní hranicí v Němci 

zabraných Sudetech. Naplnil se tak tragický 
osud zkázy výsadku. Pátrání nacistických 
represivních složek hned po přistání 
parašutistů přerostlo rychle v rozsáhlou 
protipartyzánskou akci a boj. Krátce po ránu 
padli na Mělcích tři sovětští parašutisté, Viera 
Morhunová, Nikita Kosinkov, Arkadij 
Jastremskij. Jen pětici, s velitelem oddílu čs. 
por. Vasilem Kišem, raněným náčelníkem 
štábu mjr. RA Grigorijem Arsentěvičem 

Melnikem a třemi sovětskými parašutisty se v 
bojových střetech podařilo probít na východ. 
Ještě se zachránili dva slovenští parašutisté, 
přečkali razie pár dní pečlivě ukrytí pod 
převisem u řeky Ohře, se zbytkem svého 
oddílu se již nesešli.   

                                              Kol.V.Kameník

Sportovní rok 2019 byl pro parašutisty 
DUKLY Prostějov jednou z dalších velmi 
úspěšných sezón, která byla poznamenána 
řadou velkých mezinárodních úspěchů. 
Sezóna obsahovala celkem tři zásadní 
podniky – Světový pohár v klasických 
disciplínách v jihoamerické Argentině v 
měsíci květnu, dále šest (absolvovali jsme 
5) závodů série Světového poháru na 
přesnost přistání (červen – září) a 7. 
armádní světové hry v čínském Wuhanu v 
měsíci říjnu. 
Světový pohár v klasických parašutistických 
disciplínách -  Argentina. Pohár nahradil 
mistrovství Evropy o jehož pořádání 
zažádala ČR, ale mezinárodní federace dala 
přednost Argentině, která o tento podnik 
usilovala již dva roky. Obsazenost závodu 
nebyla malá, ale ne tak velká jak by se 
čekalo u ME, přesto ho řada států pojala 
jako kontrolní závod před vrcholy roku jako 
byly 7. ASH – třeba Čína. Pro nás to 
znamenalo vyjet na závod téměř bez 
přípravy, protože sportovní sezóna pro nás 
teprve začínala. Výsledky byly přesto 
výborné a ukázaly na naši všestrannost a 
schopnost dát do závodu vše i bez 
dostatečné přípravy.
Výsledky (pouze do 3. místa):
Kombinace jednotlivci: 1. místo: Jiří 
Gečnuk

Přesnost přistání jednotlivci:  1. místo: 
Hynek Tábor
2. místo: Jiří Gečnuk
Kombinace junioři: 
3. místo: Petr Chládek
Kombinace družstva: 
2. místo ČR (DUKLA)
PP družstva: 
2. místo ČR (DUKLA)
Série Světového poháru na přesnost přistání. 
Velmi populární a účastnicky přeplněná 
série obsahuje šest samostatných závodů, z 
čehož pět nejlepších se započítává do 
bodového hodnocení jak jednotlivců, tak 
družstev. My jsme absolvovali z 
organizačně časových důvodů pouze pět 
závodů – Chorvatsko, Slovinsko, Itálie, 
Rakousko a Švýcarsko. K této sérii jsme 
sestavili dvě družstva, z nichž jedno tvořili 
nejlepší závodníci v disciplíně přesnost 
přistání, o čemž svědčí i fakt, že jsme s 
tímto družstvem čtyři závody vyhráli a v 
jednom byli druzí. Vítězné družstvo tvořili 
Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Miloslav Kříž, 
Bonifác Hájek a Oldřich Šorf. Nejlepším 
individuálním sportovcem se pak stal Jirka 
Gečnuk, který sám vyhrál dva závody. 
Výsledky celkové série SP (pouze do 3. 
místa):
Družstva: 
1. místo: DUKLA I.
Jednotlivci: 

2. místo: Jiří Gečnuk 
7. armádní světové hry – Čína. Armádní 
světové hry jsou jedním z největších 
světových sportovních podniků. Závod 
každého sportovního odvětví je hodnocen 
jako samostatné mistrovství světa v této 
disciplíně. Parašutismus reprezentovali 
zástupci 35 armád. Jako zástupci AČR jsme 
na hry odjížděli s „údělem“, že je od nás 
očekáváno medailové umístění. Očekávání 
se nám podařilo naplnit nad rámec toho o 
čemž jsme v podvědomí uvažovali.
Výsledky ASH:
Kombinační hodnocení států (družstev):   
2. místo: Česká republika (DUKLA)
Přesnost přistání družstev:                        
1. místo: Česká republika (DUKLA)
Individuální akrobacie jednotlivců:          
2. místo npor. Libor Jiroušek 
Kombinace jednotlivců:                            
3. místo prap. Oldřich Šorf 
Juniorská kategorie:
Individuální akrobacie jednotlivců:          
3. místo rtm. Petr Chládek 
Přesnost přistání jednotlivců:                   
 3. místo rtm. Petr Chládek 
Kombinace jednotlivců:                            
3. místo rtm. Petr Chládek 

A to je stručný závěr za úspěšnou 
sezónou 2019 a je před námi sezóna 2020 se 
dvěma mistrovstvími světa – civilním a 
armádním, (DUKLA). 

                                        Kol. Jiří Šafanda

Parašutisté DUKLY Prostějov mají
za sebou další z velmi úspěšných sezón
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Pietní akt Louny



,,Dum spiro, spero - dokud dýchám, doufám 
". Pod tímto latinským výrokem začínali svoji 
d o b r o v o l n o u  v o j e n s k o u  s l u ž b u  u  
výsadkového vojska po druhé světové válce 
ti, kteří se v říjnu roku 1947 - 52 stali 
p ř í s l u š n í k y  j e d n o t k y , , 7 1 .  p p  
československých parašutistů" v Zákupech. 
Tak zněl oficiální název tohoto vojska, které 
bylo první po druhé světové válce. Kromě 
velitelství v dnešních Nových Zákupech 
(bohužel zmíněný objekt byl po odchodu 
sovětského okupačního vojska v roce 1991 
zcela zdevastován místními občany) to byl i 
vojenský prostor v Hradčanech u Mimoně, 
kde probíhal i nácvik seskoků. Dělostřelecká 
a úderná rota se nacházela v Hamru na Jezeře, 

kde byl velitelem učiliště v té době škpt. Josef 
Černota. K útvaru patřila i balírna padáků v 
Borečku u Mimoně. Činnost praporu 71 
skončila v Zákupech v r.1952, kdy byl prapor 
přesunut do Prešova a Sabinova. Od doby 
vzniku výsadkového vojska uplyne v tomto 
roce 72 let. Někteří z těch, kteří sloužili v 
Zákupech, se zde v České Lípě či v blízkých 
obcích po ukončení vojenské služby oženili, 
ale červeným baretům zůstali věrni v klubech 
vojenských výsadkových veteránů v České a 
Slovenské republice. Ale vraťme se do Zákup 
a okolí. V České Lípě to byl Mirek Plesar s 
manželkou, kteří od roku 1993 organizovali 
ve Starých Splavech-Borném setkání para 
veteránů z  českých a slovenských klubů. 

Dále Antonín Klečka z Brniště, Jaroslav 
Šimůnek z Velenic a ze Zákup Jarda Řehořek 
a Václav Brinych. Ale tato jména již 
současníkům asi nic neřeknou. Těmi, kteří se 
dožili oslav 70. výročí vzniku v září 2018 byl 
kol. Jindra Hruška, který odešel do 
výsadkového nebe 23.6.2018 ve věku 93 let a 
Josef Haman, který svého kolegu následoval 
22. 11. téhož roku v nedožitých 92 letech. 
Byli posledními zákupskými příslušníky pp 
71. československých parašutistů. Nelze se 
však nezmínit o jejich současníku libereckém 
kol. Josefu Najmanovi, který se 22.9.2018 
dožil 94 let. 

                                              Kol. Josef Stahl.

Co možná nevíte o Zákupech

 ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!
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Vícov 34, 798 03 Plumlov, tel. 731 181 777

email – f.stavny@seznam.cz

František LEJSEK – místopředseda

Šárka 34, 79601, tel.: 728 547 426

předseda redakční rady

email – fr.lejsek@seznam.cz

Bc.Iveta SKRBKOVÁ – členka výboru a 

redakční rady Dolní 24, 79601 Prostějov

email: iveta.skrbkova@email.cz

Účet 188 989 286, kód 0300

Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro potřeby svých členů.  Neprodejné.
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Ing.Jozef Struhár -  pokladník -  
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Prostějov - 188 989 286, kód 0300
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http://www.kvvprostejov.wgz.cz/
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Ve středu 14.8. se v Komunitním centru pro 
válečné veterány (KCVV) v Brně sešlo  7 
statutárních zástupců spolků a klubů, aby za 
přítomnosti notáře projednali možnost 
vzniku Asociace spolků válečných veteránů 
(ASVV). Tato myšlenka byla poprvé 
nastolena při setkání  představitelů spolků a 
klubů, kteří spolupracují s KCVV, již před 
dvěma lety a nyní se ji pomalu daří realizovat. 
Nakonec se k přijetí myšlenky ASVV 
přihlásilo „sedm statečných“ spolků a klubů, 
jejichž�  statutární zástupci projednali 
základní dokumenty pro vznik tohoto spolku 
a tak po předložení dokumentů o registraci 
těmito zástupci přítomnému notáři se: Spolek 
válečných veteránů 6, Československý 
legionář SPIA Czech,
Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše 
Brno, Military muzeum gen.Sergěje Jana 
Ingra,

Klub výsadkových veteránů gen. Jaroslava 
Klemeše Chrudim, Fratres z.s. (policie ČR),
Asociace záložních brigád dohodli, že 
předsedou ASVV bude br.gen.v.v. Ing. Karel 
Blahna - první velitel československého 
praporu UNPROFOR a generálním sekretářem 
byl zvolen plk.v.v. MUDr. Jindřich Sitta 
býv.velitel 6. polní nemocnice. Sídlo ASVV 
bude v Plzni, kde je rovněž asociace jako 
spolek registrovaná u Krajského soudu. 
Statutární zástupci MUDr. Jindřich Sitta, Ing. 
Karel Černoch, Jaroslav Foršt, Petr Něnička, 
Ing. Zdeněk Kolář, Jaroslav Doubek a Ing. 
Arnošt Líbezný se shodli na založení spolku s 
názvem Asociace spolků válečných veteránů, 
jenž sdružuje spolky a kluby a jiné právnické 
osoby, které registrují veterány a které se 
zabývají odkazem válečných veteránů, 
výchovou k brannosti a vytváření pozitivního 
obrazu příslušníků ozbrojených sil ČR. ASVV 

usiluje o zachování tradic a historické paměti 
válečných veteránů a příslušníků ozbr. sil a 
bezp. sborů a přenosu jejich zkušeností do 
celé společnosti. Rovněž prosazuje práva a 
oprávněné zájmy vojáků, účastníků 
zahraničních misí a členů bezp. sborů. Podílí 
se na pomoci oprávněným osobám při řešení 
krizových situací, organizuje a pořádá 
společenské, sportovní, kulturní a jiné akce 
pro asociaci. Nejvyšším orgánem spolku je 
rada asociace, která se schází nejméně 
jednou za rok. Členem této ASVV se může 
stát každá právnická osoba, spolek, který 
sdružuje válečné veterány, příslušníky ozbr. 
sil a bezpeč. sborů, nebo i jiné zájemce o 
problematiku brannosti, vojenské historie a 
obrany.  

       Předseda  KVV JK Brno Jaroslav Foršt

Vznik Asociace spolků válečných veteránů z.s.

Přání k Vánočním svátkům a Novému roku
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    BLAHOPŘEJEME!!!!!

NAŠI JUBILANTI 2019:

OPUSTILI NAŠE ŘADY

POZVÁNKA:  Velitel 43. výsadkového praporu v Chrudimi si Vás dovoluji pozvat k oslavám72.výročí vzniku výsadkových jednotek. Výbor 
KVV Prostějov zabezpečil pro zájemce o účast na akci v Chrudimi dne 31.8.2019 autobus s odjezdem od brány kasáren v Prostějově v 06:00 
hod. a návratem 22:00 hod. Doprava je bezplatná. Zájemci hlaste u kolegy Hájka na telefonní číslo 723 241 432 do 22.7.2019.  

60- let Kloudová Věra, Ptáček Stanislav, 70 let- Dvořák František,
Cetkovský Jiří, Štrajt Antonín, Křivánková Zdena, 85 let – Hromjak Jozef.

19.7.2019 odešel plk.v.v. Alois Dubec ve věku 96 let, člen KVV Zlín

31.7.2019 zemřel Stanislav Suchý ve věku 77 let, člen KVV Trenčín 

2.8.2019 opustil nás Bedřich Jurnikl, člen KVV Prostějov

16.8.2019 nás opustil pplk.v.v. Oldřich Visingr ve věku 86 let, člen KVV Praha

15.9.2019 odešel do výsadkového nebe Jirka Brůna, člen KVV Chrudim

10.9.2019  do výsadkového nebe vstoupil Jaromír Hanák ve věku 76 let,

                  člen KVV Olomouc a někdejší příslušník VÚ 7374 Holešov 

12.10.2019 zemřel Pavol Búda ve věku 83 let, spojovací důstojník člen KVV Holešov

1.11.2019 odešel Jozef Huček ve věku 75let, člen KVV Banská Bystrica

3.11.2019 nás opustil genmjr.v.v.RsDr.Václav Tomalík ve věku 82 let, člen KVV Tábor

09.11.2019 zemřel generálplukovník Ing, Jozef Tuchyňa ve věku 77 let. člen KVV Banská Bystrica

Únor      :    8. 2. -  Výroční členská schůze KVV Pv, z.s. – Národní dům                                          
                   21.2. - Vepřové  hody - posezení u zabijačkových  specialit, s hudbou a tancem U Tří bříz
Březen   :   6.3. - Oslava  MDŽ – posezení s občerstvením při hudební produkci, zpěvu a tanci – U tří bříz.
                  ???.3. od 10,00         Pietní akt u hrobu gen. Palečka v Plzni
Duben    :  Návštěva divadelního představení  ( Brno)- termín bude včas upřesněn
Květen   : 15.5.  - Střel. soutěž  z Pi – „Memoriál plk. Františka Mansfelda - IX. ročník  “ – ve Vrahovicích
                ????? -   XXX. Kongres U.E.P.  v Polsku - účast 3 členné delegace klubu.
Červen   : 18.6. -  Zájezd do Prahy –  ANTHROPOID. 
                 27.6. - Účast a pomoc při organizaci „VII. ročníku Pochodu po stopách 22. vb“,    
                            organizovaný  Červenými barety, z.s.
Červenec :   Prázdniny  - dovolené                 
Srpen:         22.8. - 1 denní  zájezd (místo bude včas  určeno) ??????
Září        :  2.9. – 4. 9. –  „SETKÁNÍ  výsadkových veteránů ČR a SR - 2020“
                                                        (ve spolupráci s 601.skss na Hamrech)
Říjen      :  Výsadkové  vinobraní – Dětkovice; (přesný termín bude včas určen) víno, guláš, hudba 
                  se zpěvem a tancem.
Listopad:  Návštěva divadelního představení  (Prostějov).
Prosinec : 4.12. -Mikulášský večírek; předvánoční zábava - večeře, víno, hudba, tanec a zpěv.
Mimo akcí pořádaných KVV  Prostějov, z.s.,  se  zúčastníme  na  dalších akcích  dle  pozvánek regionálních KVV v ČR a SR).
                             

Návrh kalendářního plánu akcí KVV Prostějov, z.s. v roce 2020
Únor: 8.2.2020 - Výroční členská schůze KVV Prostějov - Národní dům - velký sál, 16:00 hod. 
 21.2.2020 - Vepřové hody - posezení s konzumací zabijačkových specialit, s hudbou a zpěvem. 
 Restaurace "U tří bříz".
 Březen: 6.3.2020 - Oslava MDŽ – posezení s občerstvením při hudební produkci, zpěvu a tanci.   
 Restaurace "U tří bříz".
 12.3.2020 od 10:00 hod. - Pietní akt u hrobu gen. Palečka v Plzni. 
Duben: Návštěva divadelního představení nebo koncertu (Brno, Prostějov). Termín bude upřesněn.
Květen: 15.5.2020 - Střel. soutěž z Pi – „Memoriál plk. Františka Mansfelda - IX. ročník “. Střelnice   
 Vrahovice.
 XXX. kongres U.E.P. – Polsko, účast tříčlenné delegace, termín bude upřesněn.
Červen: 18.6. 2020 - Zájezd do Prahy – ANTHROPOID. 
 27.6. 2020 - Účast a pomoc při organizaci „VIII. ročníku pochodu po stopách 22. vb“, organizovaný     
 Červenými barety.
Červenec: Prázdniny, dovolené
Srpen: 22.8. 2020 - 1 denní zájezd. Místo bude včas stanoveno. 
Září: 2.9. – 4.9. 2020 – „Setkání výsadkových veteránů ČR a SR 2020“, Hamry
Říjen: - Výsadkové vinobraní – Dětkovice; víno, guláš, hudba se zpěvem a tancem. Termín bude upřesněn.
Listopad: Návštěva divadla nebo koncertu – Prostějov. Termín bude upřesněn.
Prosinec: - 4.12.2020 -17:00 hod. Mikulášský večírek - Restaurace "U tří bříz".
Mimo akcí pořádaných KVV Prostějov, z.s. se zúčastníme:
Střelecký dvojboj: střelecký dvojboj, Pi, útočná puška - organizuje KVV Holešov, střelnice Dobrotice. Termín bude upřesněn.
XVI. ročník - Memoriál ZVV a XII. ročník vynálezce padáku Š. Baniče - 2.–4.6.2020, Smolenice, SR. 
73.výročí vzniku výsadkových jednotek – 29.8.2020 - Chrudim, účast – zájemci.
Účast na dalších akcích dle pozvánek regionálních KVV v ČR a SR - bude řešit výbor KVV Prostějov.


