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dňa 25. júla 2009 (sobota) 
 

sa uskutoční plánované stretnutie členov nášho O-KVV a hostí na 

Letisku v Šuranoch. 

       Stretnutie sa koná na návrh a pozvanie nášho kolegu Dezidera 

Litváka na výročnej členskej schôdzi v Očovej. 

 
Program: 

Príchod do 10:00 hod – stretnutie členov, organizačné pokyny, zoznámenie s 

letiskom 

11:00 hod – zoskoky padákom. Zaistené lietadlo L-60 Brigadýr, kto má záujem 

o zoskoky, musí mať u seba potvrdenie s platnou lekárskou 

prehliadkou. 

12:00 hod  - podané občerstvenie vo forme guľášu, diskusia, neformálna členská 

schôdza 

15:30 hod  - plánované ukončenie stretnutia 

 
  Záujemcovia o účasť na tejto akcii potvrďte svoju účasť na č. t. :  

0908 602 839,  resp. na e-mailovú adresu:  bartos@upbb.sk alebo 

eva.bartosova1@zoznam.sk  do 20. júla 2009! 

mailto:bartos@upbb.sk
mailto:eva.bartosova1@zoznam.sk


3 

 
 

Do programu dní bol zaradený aj Výsadok veteránov Klubu vojenských 

výsadkárov SR.  Akciu organizoval KVV Bratislava, ktorý pozval troch členov 

KVV Banská Bystrica (Rastislav Vargic, Vladimír Kavický, Ladislav Haverla) a 

jedného z KVV Žilina (Gordík). Podľa pokynu inšpektora SNA pre parašutizmus 

Miroslava Gábora tí členovia, ktorí pravidelne neskáču museli dňa 12. 6. 2009 

absolvovať na letisku v Dubnici nad Váhom - Slávnica minimálne dva cvičné 

zoskoky. Za náš klub sme sa zúčastnili kolegovia  Rasťo Vargic a Laco Haverla. 

Rasťo vykonal jeden zoskok na ruku z An-2 z výšky 1200 m a Laco  zoskok na 

lano jeden z An-2 a jeden z L-410 na padáku Mars 291 krídlo. V sobotu bol zraz 

na letisku v Piešťanoch, kde za náš klub prišli Rasťo Vargic, Vlado Kavický 

a Laco Haverla. Pre silný vietor sa však tento deň výsadok veteránov 

neuskutočnil. Skákali však vojaci z Pluku J. Gabčíka zo Žiliny. V nedeľu sa 

počasie umúdrilo a tak veteráni zahajovali letecký deň zoskokom z An-2 z výšky 

1200 m v počte 10 výsadkárov v dvoch náletoch a to piati na ruku a piati na lano. 

Tak isto sme druhým zoskokom aj ukončili tento deň. Vlado Kavický sa však 

zoskokov nezúčastnil, nakoľko mal v nedeľu iné parašutistické povinnosti. 

Ubytovaní sme boli v hotely Magnólia, kde v sobotu večer bola recepcia pre 

všetkých účinkujúcich. Bol dostatok jedla , piva a dobrého vínka. Užili sme si. 

Poďakovať treba inštruktorom Antonovi Hrehušovi a Silviovi Veselskému, ktorí 

nás pripravili a bezpečne vysadili z mašiny, pričom Silvio nás vysadzoval, aj si 

s nami skočil. Tóno ako veliteľ doskokovej plochy ma vysielačkou navádzal na 

pristanie. Obidva výsadky sne vykonali bez najmenšej nehody.    

 

                                                           Laco Haverla 
 

 

 

 
 
    V auguste 2009 sa koná II. športové stretnutie výsadkových veteránov 

v Prostějove. Organizačné pokyny a propozície na nasledujúcich stranách 

uverejňujem kompletne tak, ako som ich obdržal od kolegu J. Hanáka zo Žiliny. 

                                                                       Ivan Bartoš 
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ – PROSTĚJOV 

____________________________________________________________________________ 

 

V Prostějově  20. června  2009. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Tímto dopisem jsou osloveni  předsedové KVV České a  KVV Slovenské republiky. Po 

obdržení  této informace nám obratem  potvrďte její přijetí mailem, nebo telefonicky na 

kontaktní adresu  uvedenou v těchto organizačních  pokynech. Tuto informaci  předejte 

předsedovi  klubu, pokud není  přímo příjemcem  e-mailu.  

                                                                                                                                  

Nazdar kolego, 

 

díky dotaci,  kterou aeroklubu FALCON  AIR  poskytlo MO ČR, můžeme spolu s aeroklubem 

a s podporou 102. pzpr a 601. skss i v letošním roce, ve dnech 5. až 7. srpna 2009  v areálu 

aeroklubu FALCON AIR, uskutečnit sportovní akci  výsadkového a branného charakteru pro 

členy KVV České a Slovenské republiky pod názvem  

 

II. SPORTOVNÍ  SETKÁNÍ VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ – PARAŠUTISTŮ 

 

SPORTOVNÍHO SETKÁNÍ se zúčastní  třicet čtyřčlenných družstev KVV z České a 

Slovenské republiky, která budou soutěžit v osmi disciplinách tak, že první  člen družstva bude 

plnit individuální disciplinu  v tandemovém seskoku, druhý v jízdě osobním terénním autem, 

třetí v rozebírání a skládání samopalu vzor 58 a  čtvrtý ve střelbě lukem. Dále budou  členové 

družstva plnit dvě další discipliny ( první dvojice střelbu ze vzduchovky a hod šipkami,  druhá 

dvojice hod granátem na cíl a veslování na trenažéru ).  Bližší popis disciplin a způsob jejich 

plnění je uveden v propozicích, které jsou přílohou těchto organizačních pokynů.  

 

ORGANIZÁROR SPORTOVNÍHO SETKÁNÍ: 

- Aeroklub FALCON AIR , zastoupený jeho předsedou Milošem SKLENKOU , ve funkci 

ředitele soutěže; 

- Klub výsadkových veteránů Prostějov, zastoupený  Ing. Jindřichem STARÝM, ve funkci 

organizačního ředitele a  Ing. Rudolfem ZAPLETALEM, ve funkci hlavního rozhodčího. 

 

CÍL SOUTĚŽE: 

Cílem je především neformální setkání členů KVV České a Slovenské republiky, zpestření 

společných klubových akcí sportem, posílení naší psychiky, soudržnosti, upevnění tradic a 

přátelství těch, kteří vykonávali vojenskou službu u výsadkových jednotek, kteří se věnovali 

sportovnímu parašutismu v aeroklubech a těch rodinných příslušníků našich členů, kteří jsou 

členy klubů a aktivně se podílí na jejich činnosti.  

 

Doporučujeme předsedům KVV aby se zúčastnili SPORTOVNÍHO SETKÁNÍ  jako soutěžící , 

aby v rámci možností delegovali smíšená družstva a zabezpečili jejich jednotnou ústroj. 

Jedinou podmínkou účasti v soutěži, je minimálně dvouleté aktivní členství v klubu. 

 

ÚČAST: 

- KVV Slovenské republiky v počtu  -  8 družstev,  určí  předseda KVV SR Anton Múdrý   

- KVV České republiky budou zastoupeny v počtu –  22 družstev takto:   

-  Praha                          2 družstva                -  Plzeň                                    2 družstva  

-  Liberec                       2 družstva                -  Chrudim                              2 družstva  
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-  Zlín                            2 družstva                -  Prostějov                             4 družstva  

-  Písek                           1 družstvo                 -  Klatovy                                1 družstvo  

-  Pacov                        1 družstvo                 -  Luštěnice                             1 družstvo  

-  Brno                            1 družstvo                 - Olomouc                              1 družstvo  

-  Holešov                      1 družstvo                 - Hradec Králové                   1 družstvo             

 

Pokud některý klub nebude moci soutěž obsadit ve výše uvedeném počtu družstev, oznámí tuto 

skutečnost do 10. července 2009 na uvedenou kontaktní adresu. Jeho místo v soutěži bude 

poskytnuto podle rozhodnutí ředitelství  jinému klubu, který požádá rovněž do 10. července 

2009 o účast více družstev, než mu bylo přiděleno tímto rozpisem.  
                                                                                                                                                              
Přihlášku  na SPORTOVNÍ SETKÁNÍ pošlou předsedové klubů mailem, nebo písemně 

nejpozději  do 15. července 2009 na kontaktní adresu. V přihlášce uvést pořadí soutěžících 

v družstvu ( 1 až 4 ), jméno a příjmení člena družstva podle toho v jaké  individuální disciplině 

bude soutěžit. 

 

 ZABEZPEČENÍ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE: 

 

Ubytování:  

Je zajištěno ve vojenských stanech na polních lůžkách pro 120 osob. Ženy, podle jejich počtu, 

s ohledem na kapacitu ubytovny, ubytujeme v budově aeroklubu FALCON AIR. Spací pytle, 

případně lůžkoviny,  si zabezpečí každý účastník  sám.  

Parkování vozidel je zabezpečeno v areálu aeroklubu FALCON AIR, osobní věci  

doporučujeme ponechávat v uzamčených automobilech  .  

 

Stravování:  

Účastníkům setkání bude poskytnuta zdarma strava v rozsahu:   

-  5. 8. večeře 1 a večeře  2    

-  6. 8. snídaně, oběd,  večeře 1 a večeře  2   

-  7. 8. snídaně.   

Nápoje a občerstvení je možné zakoupit v baru hlavní budovy aeroklubu.  

 

Každý účastník soutěže obdrží:  

ÚČASTNICKÝ PRŮKAZ  ( se jménem, číslem a stravenkami ),   

ÚČASTNICKÝ ODZNAK a ÚČASTNICKÝ LIST.  

Pro soutěžící ( mimo tandemisty ),  budou   organizovány vyhlídkové lety  nad Prostějovem a 

jeho okolím. 

 

Startovné : 

Za každého účastníka setkání uhradí  vysílající KVV  poplatek  ve výši 50,-Kč  při prezentaci,  

který  bude použit na zabezpečení  neformálních akcí,  společenského programu  a výdajů 

mimo  rámec soutěže.  

Ostatní výdaje nezbytné pro zabezpečení soutěže  a jednotlivých disciplin  hradí organizátor   

soutěže. 

 

Dopravu z místa bydliště do Prostějova a zpět si zajistí a hradí účastníci sami. 

 

Ústroj soutěžících:  doporučujeme  jednotné sportovní oblečení  u  všech členů soutěžícího  

družstva. 
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PROGRAM :  

( optimální varianta, upřesnění bude podle počasí a dalších  okolností upřesňován )     

 

Středa 5. 8. 2009   

-  příjezd  účastníků  do 16,00  hodin , prezentace, ubytování, prohlídka areálu aeroklubu 

-  17.00  večeře 1 

-  19.00  -  porada předsedů KVV, nebo  jejich zástupců , organizační pokyny,   losování   

    startovních čísel ,   

-  20.00  -  večeře 2,  volná zábava   

-  23.00  -  večerka ,  noční klid              

 

Čtvrtek 6. 8. 2009   

-  07.00  -  snídaně  

-  08.15  - nástup všech účastníků,  

-  08,30  - slavnostní zahájení SPORTOVNÍHO SETKÁNÍ ,     

-  09,00  - plnění sportovních disciplin, vyhlídkové lety  (  předpoklad ukončení soutěže  

                v 15.00  hodin  ),  

-  12,00  - oběd  v průběhu soutěže ( přednost při výdeji oběda mají rozhodčí jednotlivých 

                 sportovních disciplin a soutěžní  družstva podle programu  soutěže – upřesní  

                 hlavní rozhodčí   

-  14,00  - návštěva Muzea města Prostějova,  po skupinách, 

-  17.00  - večeře 1  

-  19.00  - společenský večer, volná zábava,  

-  21.00  - večeře 2  

-  24,00  - večerka 

 

Pátek 7.8. 2009  

-  07,00  - snídaně  

-  08,00  - podle potřeby dokončení tandemových seskoků, případně vyhlídkových letů,  

                rozstřely, rozjížďky, a.t.d., dokončení   soutěže,    

-  09,00  - nástup, vyhlášení výsledků ,  předání diplomů a cen  a ukončení  SPORTOVNÍHO  

                SETKÁNÍ   

- 10,00  - odjezdy  
                                                                                                                                                                      
KONTAKTNÍ ADRESA: 

Ing. Jindřich STARÝ, Dětkovice 26, PSČ 798 04, pošta Určice. Mobil :  739 665 968.  

e-mail: stamajin@volny.cz  nebo stamajin@seznam.cz 

 

Věříme, že po zkušenostech z loňského SPORTOVNÍHO SETKÁNÍ í budete s organizací  i 

v tomto roce  spokojeni  a  podpoříte tuto naši akci  svou účastí.  

 

Přejeme všem členům KVV České a Slovenské republiky pevné výsadkové zdraví a modré 

nebe nad hlavou.  Těšíme se na Vás. 

 

                 Miloš SKLENKA  v.r.                                               Ing. Jindřich STARÝ  
 ředitel aeroklubu FALCON AIR Prostějov                                 předseda KVV Prostějov 

 

 

 

 

mailto:stamajin@volny.cz
mailto:stamajin@seznam.cz
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PROPOZICE SOUTĚŽÍ NA SPORTOVNÍM SETKÁNÍ VÝSADKOVÝCH 

VETERÁNŮ A PARAŠUTISTŮ  

 5. - 7. srpna 2009 V PROSTĚJOVĚ 

 

Všeobecná ustanovení: 

Druh soutěže:  Soutěž jednotlivců a čtyřčlenných družstev. 

Pořadatel:  Klub výsadkových veteránů Prostějov ve spolupráci s aeroklubem Falcon Air 

Prostějov,  s podporou  102. pzpr  a 601. skss. 

Datum konání:  5. 8. až 7. 8. 2009. 

Místo konání: Letiště Prostějov, areál aeroklubu Falcon Air. 

Funkcionáři soutěže: Ředitel  Miloš Sklenka – Falcon Air, Organizační ředitel Ing. Jindřich 

Starý - KVV Prostějov; Hlavní rozhodčí Ing. Rudolf Zapletal - KVV Prostějov; Organizační 

skupina a rozhodčí u disciplin jsou členové KVV Prostějov a příslušníci 102. pzpr Prostějov. 

 

Technická ustanovení: 

Soutěžní discipliny individuální:   plní soutěžící   podle pořadí uvedeném v přihlášce takto 

                                                      1 -   tandemový seskok 

                                                      2 -  jízda autem 

                                                      3 -  rozebírání a skládání Samopalu vzor 58 

                                                      4 -  střelba z luku  

Soutěžní discipliny kolektivní :   plní soutěžící  uvedení pod  č. 1 a 2 discipliny označené 

písmenem A  ,  soutěžící  pod  č. 3 a 4 discipliny označené písmenem B   

                                                      A  - hod šipkami a střelbu ze vzduchovky   

                                                      B  - hod granátem na cíl a veslování na trenažéru  

  

Popis disciplin:  

 

Tandemový seskok. 

Soutěžící má za úkol  odhodit , na pokyn tandemového pilota , míček s číslem soutěžícího  do 

kruhu o průměru 50 m ,  přibližně z výšky 300 m . Kruh  bude vyznačen bílou čárou , střed 

kruhu  bude vyznačen plátnem o rozměru 1 x 1 m .  Hodnotí se vzdálenost  míčku  od středu 

kruhu v cm po zastavení jeho pohybu.  Míček, který bude mimo vyznačený kruh se nehodnotí ( 

neměří ). Pořadí se stanoví podle naměřených vzdáleností. Při stejné vzdálenosti je stejné 

pořadí.  Míčky mimo kruh jsou hodnoceny všechny stejně pořadím, následujícím po míčcích 

v kruhu.   

 

Jízda autem. 

soutěžící má za úkol nastartovat a projet s osobním terénním vozidlem trať vyznačenou   

kužely a vytyčovací páskou.  Měří se čas od povelu startéra „VPŘED“ do projetí cílovou čárou 

celým vozidlem.  Za vybočení z vyznačené trati , posunutí nebo převrácení kužele, nebo 

přetržení vytyčovací pásky, jsou přičítány trestné sekundy. Pořadí se stanoví podle dosažených 

časů, včetně trestných sekund. Při shodě časů bude pořadí určeno rozjížďkou. Soutěžící musí 

být držitelem řidičského oprávnění. 

 

Rozebírání a skládání Samopalu vzor 58.  
Soutěžící má za úkol úplně rozebrat a znovu složit samopal vzor 58 tak, aby byl po složení 

funkční. Měří se samostatně čas rozebrání a čas složení.  Pořadí se stanoví ze součtu obou časů. 

Při shodě časů bude pořadí určeno opakovaným rozebráním a složením.  Rozebírání a složení  

je  zahájeno  na  povel  rozhodčího a, končí odložením zbraně nebo všech jejích součástí na 
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podložku. Při neúplném rozebrání nebo chybném složení samopalu bude  stanoveno pořadí  

následující po soutěžících, kteří úkol splnili správně. 

 

Střelba z luku. 

Soutěžící má za úkol vystřelit z luku 3 šípy na terč pro sportovní lukostřelbu ve vzdálenosti 10 

m. Úkol plní pod dohledem instruktora. Po instruktáži o způsobu střelby z luku, má tři 

zkušební šípy, potom plní úkol do soutěže.  

O hodnotě zásahů rozhoduje instruktor. Pořadí se stanoví podle součtu hodnot dosažených 

zásahů. Při shodě bude pořadí stanoveno rozstřelem.                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
Hod granátem na cíl                                                                                    

Soutěžící má za úkol hodit 3 gumové granáty na cíl ve vzdálenosti 20 m (muži), 15 m (ženy). 

Cíl je vyznačen třemi soustřednými kruhy o průměru 1 m, 2 m, 3 m. Ve středu kruhů je 

praporek. Dopad granátu do nejmenšího kruhu je hodnocen 5 body, do středního mezikruží 3 

body, do vnějšího mezikruží 1 bodem. 

Pořadí se stanoví podle počtu dosažených bodů. Při shodě bude pořadí stanoveno rozhozem. 

V případě, že soutěžící překročí čáru odhozu oběma nohama, nebude hod hodnocen. 

Hod šipkami.  
Soutěžící má za úkol hodit 3 šipky na sportovní terč s kruhy o průměru 50 cm a vnitřním 

černým kruhem o průměru 20 cm.  Terč je nalepen na polystyrenové desce, střed terče je ve 

výšce 173 cm, vzdálenost terče od čáry odhozu 237 cm. 

Pořadí se stanoví podle počtu dosažených bodů. Při shodě bude pořadí stanoveno rozhozem. 

Zasažená čára má bodovou hodnotu mezikruží blíže ke středu.  Hodnotí se pouze šipky, které 

zůstanou zapíchnuté v terči. 

 Střelba ze vzduchovky. 

Soutěžící má za úkol vystřelit 5 ran ze vzduchovky vzor 47 na redukovaný terč nekrytě ležící 

figura s kruhy ve vzdálenosti 10 m. Pořadí se stanoví podle součtu zásahů v terči. Při shodném 

výsledku bude pořadí stanoveno podle většího počtu lepších zásahů. Pokud nebude možné 

stanovit pořadí takto, bude rozhodnuto rozstřelem.  Před střelbou do soutěže vystřelí každý 3 

rány k zjištění záměrného bodu. Pro nástřel a střelbu do soutěže bude nový terč.  Doba na 

nástřel 3 minuty, na střelbu do soutěže 5 minut. Poloha pro střelbu je vleže bez opory. 

Výsledek střelby do soutěže odsouhlasí každý střílející podpisem na terči. Terče zůstanou u 

rozhodčích do ukončení střelby všemi družstvy a stanovení pořadí. Po vyhlášení výsledků 

budou rozdány soutěžícím. 

Veslování 

Soutěžící má za úkol ujet na veslařském trenažéru za 1 minutu co nejdelší vzdálenost. Pořadí 

se stanoví podle ujeté vzdálenosti v m.  Při shodě bude pořadí stanoveno „rozjížďkou“.  

Pořadí jednotlivců bude vyhodnoceno v každé disciplině zvlášť.  Pořadí družstev bude 

stanoveno součtem pořadí členů družstva ve všech disciplinách. Ženám bude nastavena 

obtížnost o jeden stupeň nižší .  

 

Vyhodnocení a ceny: 

Pořadí jednotlivců bude vyhodnoceno v každé disciplině zvlášť.  Pořadí družstev bude 

stanoveno součtem pořadí členů družstva ve všech disciplinách. 

Tři nejlepší jednotlivci v každé disciplině obdrží diplom,  medaili a věcnou cenu.  Tři nejlepší 

družstva s nejnižším součtem pořadí svých členů obdrží diplom a věcnou cenu. 

  

Protesty: 

Protesty mohou vznést jednotlivci po vyhlášení  dosaženého výsledku v plnění discipliny, do 

jeho odsouhlasení podpisem na výsledkové listině.  
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    Vedoucí družstev mohou vznést protest do 15 minut po vyhlášení celkových výsledků a 

kdykoli, pokud mají za to, že byla porušena pravidla soutěže v neprospěch jeho družstva.  Za 

protest bude požadován poplatek ve výši 25,- Kč u jednotlivce, 50,- Kč u družstva. Peníze 

budou vráceny, bude-li protest uznán oprávněným. O protestech bude rozhodovat komise ve 

složení -  ředitel soutěže, organizační  ředitel a hlavní rozhodčí. 

      

Organizační podmínky: 

Pořadí plnění disciplin bude podle rozlosování a časového plánu. Pořadatel má možnost 

přizpůsobit časový plán okolnostem, bude-li to vyžadovat situace.  

Dosažený výsledek odsouhlasí soutěžící podpisem na výsledkové listině discipliny u 

rozhodčího discipliny, ihned po jeho zapsání.  

Pokud se soutěžící z vlastní viny nedostaví k plnění discipliny v době určené časovým plánem, 

bude z plnění discipliny vyloučen. 

                                                

  

 V Prostějově 20. června 2009  

 

 

Ing. Rudolf ZAPLETAL   v. r.                                                         Ing. Jindřich STARÝ  v. r. 

         hlavní rozhodčí                                                                           organizační ředitel  

 

 

 

 

 

 

Záverom. 
 

Osobitnou prílohou tohto SPRAVODAJCU je aktualizovaný adresár členov O-

KVV.  Chýbajú v ňom dvaja prihlásení – Tibor Kotek a Ľuboš Šakový. Tibor 

Kotek mi poslal ospravedlňujúci list, že žiaľ, je väčšinou času mimo bydliska 

a má viac aktivít, ktoré mu bránia byť plnohodnotným členom klubu. Ľuboš 

Šakový sa neozval doteraz, napriek tomu, že má na mňa kontakt. Z uvedených 

dôvodov sa teda v našom adresári nenachádzajú. Adresár slúži pre potrebu 

členov KVV.  

 

 
 

 
 

SPRAVODAJCA č. 3/2009.  Tlač: HP Photosmart C4180. 

Len pre vnútornú potrebu členov KVV 

  


