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Pozvánka na výroční zasedání KVV Prostějov, z.s.
Vážené kolegyně, kolegové a vzácní hosté,
uplynul zase jeden rok naší společné práce
a je třeba bilancovat. Jménem výboru
KVV Prostějov si dovolujeme pozvat
všechny naše členy, hosty a zástupce
regionálních klubů České a Slovenské
republiky na výroční shromáždění KVV
Prostějov. Výroční shromáždění se bude
konat již tradičně v prostorách Národního
domu v sobotu, dne 9.2.2019 v 16.00 hod.
Výročnímu shromáždění bude ve 13,00
hod. předcházet porada zástupců

regionálních klubů, na kterou zveme 2
zástupce (nejlépe předsedy) z důvodu, že se
zde bude projednávat postavení a místo
našeho klubu vůči Unii Evropských
výsadkových veteránů
(U.E.P.)
a
případné zastupování či reprezentování
ostatních klubů v rámci České republiky
na této úrovni. Dále na této poradě bude
vyhodnocena činnost v uplynulém roce a
projednány akce pro příští rok. Žádáme
předsedy klubů o oznámení jmen
maximálně 4 účastníků z jednotlivých

klubů na hlavní jednání a tyto oznámit na
adresu předsedy kol. Stavného. Možnost
parkování bude zajištěna v omezeném
množství před Národním domem. Zájemci
o zajištění noclehů v Prostějově se musí
přihlásit do 15.1.2019 telefonicky nebo emailem na adresu kol. Lejska, tel.
728547426. Po oficiální části jednání bude
následovat volná zábava, jejíž součástí
bude i bohatá tombola, do které může
každý ze zúčastněných přispět. Na Vaši
účast se těší a srdečně zve výbor KVV
Prostějov, z.s.

Výsadkáři opět
soutěžili

Boháčikovi, zást. velitelů 601. skss, pplk. Ing.
Tomáši Koutníkovi a vrchnímu prap. Janu
Ouřeckému, 102. pzpr, mjr. Ing. Gustavu
Lakošovi a vrchnímu prap. Martinu Mahrovi,
předsedovi Klubu 601. skss, mjr. v z. Ing.
Vladimíru Ganzarovi, POŠ, pplk. MUDr.
Vladimíru Uherkovi, bývalým velitelům VÚ
8280, plk. v.v. Ing. Jindřichu Starému, plk.
v.v. Ing. Jiřímu Hudskému, plk. gšt. Ing.
Luďku Skácelovi, expředsedům KVV
Prostějov, kol. Miroslavu Řepkovi, Jindřichu
Starému sen., Jindřichu Čtverákovi,
předsedovi spolku ČB, pplk. v. z. Ing.
Jindřichu Starému zúčatněným předsedům
KVV SR, kol. Michalu Milasovi, Vladimíru
Kavickému a Ivanu Hulínovi, předsedům
KVV z ČR, kol. Ladislavu Slivovi, Pavlu
Valentovi, Zdeňku Kolářovi, Dušanu
Hricovi, Josefu Krausemu, Jaromíru
Forštovi, Jaroslavu Chromkovi a Janu
Havlíčkovi. Byli jsme velice rádi za
přítomnost všech členů z klubů ze SR i ČR.

Během tří dnů se ukázalo, že patříme stále k
sobě a utvrdila se naše soudržnost,
kamarádství a přátelství. Podle propozic to
byla soutěž tříčlenných družstev a na základě
dosažených výsledků zvítězilo družstvo
KVV gen. Klemeše Chrudim ve složení: kol.
Zdeněk Kolář, Jaroslav Pilař a Petr Jonáš. V
soutěži jednotlivců musíme zmínit i
absolutního vítěze. Toto umístění si
zaslouženě odnesl kol. Jaroslav Kovář z KVV
Prostějov. Vítězstvím chrudimských přišel
prostějovský klub o držení putovních pohárů
zakladatelů VJ a vynálezce padáku Štefana
Baniče. Tyto jsme předali po zásluze Klubu
výsadkových veteránů gen. Klemeše
Chrudim. Samozřejmě jim gratulujeme a také
se těšíme na organizování Memoriálů v roce
2019 v jejich regionu. Celkem se soutěže
zúčastnilo 18 družstev z Čech a Slovenska s
54 závodníky. Náš klub reprezentovala 4
družstva a takto se umístila v jednotlivých
disciplínách.

Vážené kolegyně, kolegové, soutěžící i
všichni účastníci XIV. ročníku Memoriálu
zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla
Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa
Černoty a X. ročníku Memoriálu vynálezce
padáku Štefana Baniče konaných 12. - 14. 9.
2018 na prostějovském letišti u České
parašutistické asociace. Zdárně jsme ukončili
všechny akce spojené s těmito Memoriály.
Děkujeme všem členům org. týmu za
perfektní přípravu a organizaci, soutěžícím za
příkladnou reprezentaci svých klubů
výsadkových veteránů. Poděkování patří
řediteli ČPA Mgr. Martinu Dlouhému a jeho
zástupci Bc. Miloši Sklenkovi, veliteli 601.
skss, plk. gšt. Ing. Davidu Frantovi, M.S.,
veliteli 102. pzpr, pplk. Ing. Pavlu Hriníkovi i
veliteli POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru
Uherkovi za organizační i materiální pomoc.
Aby vůbec mohly Memoriály v takovém
rozsahu proběhnout - 36 tandemových
seskoků a vyhlídkové lety pro 50 osob - bylo
nutné akci finančně zabezpečit. V tomto nám
maximálně pomohli a finančně přispěli MO
ČR, hejtmanství Olomouckého kraje,
Magistrát města Prostějova, Mechanika 97
Prostějov, Meopta Přerov, JUDr. Jindřich
Vybíral a JUDr. Ladislav Sliva, za což jim
všem děkujeme. Také děkujeme za účast
hostům, náměstkovi hejtmana Olomouckého
kraje Mgr. Františku Jurovi, veliteli 5. pluku
SU Žilina, plk. Ing. Miroslavu Gardlovi a
jeho pobočníkovi št. nrtm. Martinu

Střelba
luk
1.dr. Jaroslav Kovář
Fr. Melichárek
Jar. Spáčil
2.dr. Věra Hudská
Jiří Hudský
Ant. Štrajt
3.dr. Jos. Olivka
Jan Komínek
Juraj Polášek
4.dr. Ivo Lorenc
Dušan Štěpán
Vlad. Vrubel

13
51
32
25
28
33
40
14
20
4
15
50

Hod Hod
RG šipky
2
17
11
26
48
39
10
54
49
27
15
35

5
2
21
22
52
18
28
42
47
26
44
35

Střelba
vzduchovka Veslování
11
52
34
15
48
51
22
28
5
2
4
20

13
25
19
40
44
24
34
38
49
20
5
26

Cel.
pořadí
1.
29.
16.
18.
54.
41.
21.
46.
44.
7.
12.
42.

Blahopřejeme našim reprezentantům k dosaženým výsledkům a děkujeme
za vzornou reprezentaci klubu. Kol.Fr.CHudý
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XXVIII. Kongres U.E.P. 2.10. – 6.10.2018 v Budapešti
Na základě naší žádosti zaslané předsedou
KVV PV generálnímu sekretáři Union
European Paratroopers (U.E.P.) panu
EricVieux de MORZADEC do Paříže, jsme
dostali oficiální pozvánku od organizátorů
kongresu, Maďarské asociace výsadkových
veteránů. Za náš klub se kongresu zúčastnila
delegace ve složení – předseda kol. Stavný,
člen výboru klubu kol. Ondrejčák a
tlumočník p.Hanták. Kongres byl zahájen
pracovním jednáním delegací všech 11 členů
U.E.P v hotelu MOMR – Hádik. Prezident
asociace hostitelské země plk. BOLDIZSÁR
Gábor přivítal všechny delegáty a členy
sekretariátu U.E.P., seznámil je s programem
kongresu a se zpracovanými dokumenty.
Gen.sekretář U.E.P. přednesl Výroční zprávu
činnosti od posledního kongresu a pokladník
U . E . P. s e z n á m i l č l e n y d e l e g a c í s
hospodařením organizace. Po jeho
vystoupení jsem dostal slovo a představil se
jako předseda KVV PV (krátký kariérní
životopis) a prezentoval jsem činnost našeho
Klubu od jeho založení až po letošní rok. V
závěru svého vystoupení jsem předal Pamětní
odznak na stuze k 70. výročí založení
výsadkových jednotek gen.sekretáři p.
MORZADECOVI a prezidentu maďarské
asociace p. BOLDIZSÁROVI a Zlatý odznak
výsadkového veterána KVV PV div. gen.
Janu Kemparovi (PLR). Po tomto mém
vystoupení gen. Sekretář U.E.P. dal hlasovat

o našem přijetí do U.E.P. jako pozorovatele.
Všechny přítomné delegace hlasovaly za
naše přijetí. (Úředním jazykem U.E.P. je
francouzština a angličtina.)
Po tomto krátkém pracovním jednání jsme se
přesunuli do historického centra Budapešti,
kde v areálu Vojenského historického muzea
proběhlo důstojné slavnostní zahájení
kongresu a ceremoniál se státními vlajkami
všech členských delegací E.U.P. Zazněly
hymny EU a států jednotlivých zemí
delegátů. Slavnostní projev pronesl brig. gen.
Zsolt TAMÁS, náčelník pozemního vojska z
Velitelství společných sil Szekesféhervár,
který mimo jiné ocenil práci výsadkových
veteránů ve společnosti. Po návratu do hotelu
pokračovala pracovní jednání vystoupením
jednotlivých prezidentů národních asociací
výsadkových veteránů k dříve stanoveným
tématům, týkajících se široké problematiky
současného dění v Evropě, připravenosti a
struktuře speciálních sil, speciálních operací
atd., a jak je řeší v jednotlivých členských
zemích. Tato jednání proběhla ve dvou dnech.
V diskuzi se jednotlivé delegace vyjádřily k
p o t ř e b ě p ř e h o d n o c e n í v i z e U . E . P.
(krátkodobé i střednědobé) a z toho
vyplývajících možných změn STATUTU
U.E.P. K tomu byly vytvořeny 3 pracovní
skupiny, které budou pracovat na
dokumentech pro následující kongres, který
bude 30.5. – 1.6.2019 v Cannes (Francie).

Práci komisí bude koordinovat generální
sekretář U.E.P. a nově zvolený Prezident
U.E.P.(na dva roky), kterým se stal
představitel rakouské asociace gen. LANG.
Bylo stanoveno, že hlavní cíl U.E.P. a jeho
Vize i Koncepce bude platný na období 5 let.
Závěrečné výstupy z jednání vytvořených
komisí budou zpracovávat do stanovených
dokumentů kolegové z Francie. Závěrečné
jednání proběhlo ve společenském domě
maďarské armády, kde gen. sekretář U.E.P.
ocenil pracovní charakter kongresu, vyzdvihl
práci organizátorů kongresu, Maďarské
asociace výsadkových veteránů, která
přispěla ke zdaru jednání. Všichni vedoucí
delegací 12 členů U.E.P. obdrželi pamětní
plaketu kongresu.
Poté prezident asociace hostitelské země plk.
BOLDIZSÁR Gábor předal gen.sekretáři
prapor U.E.P., který ho následně na dobu 2 let
předal do rukou novému Prezidentu U.E.P.
gen. LANGOVI (Rakousko). Závěrečnou
zprávu z průběhu tohoto kongresu obdržíme
od gen. sekretáře U.E.P. do 15.11.2018.
Mám-li hodnotit tento kongres musím
konstatovat, že byl velmi pracovní,
konstruktivní a finančně náročný, ale nejsem
ještě schopen posoudit, jaký bude mít přínos
pro činnost našeho KVV.
Předseda KVV Prostějov kol. František
Stavný

Mezinárodní konference ke 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí založení
KVVV Praha konaná dne 1.10.2018 pod záštitou OVV MOČR.
Konference proběhla za účasti převážné
většiny zástupců klubů z ČR a SROV.Byla
zahájena úvodním slovem předsedou KVVV
Praha genmjr. v.v. Ing. Pavlem Gavlasem.
Dalším programem první části jednání byly
referáty: - PhDr. J. Marka k problematice
parašutismu v ČR před 2. sv. válkou
- gen. Gosiovského k působení výsadkářů za
2. sv. války, ve východní armádě a SNP
- Davida Jiráska k poválečnému vývoji
výsadkového vojska až po vznik speciálních
sil

Nevýsadkoví ,,týlaři"
Ve všech výsadkových ,,slabikářích“ se vždy
píše jen o výsadkových jednotkách a jejich
bojové přípravě (J.Šolc ,,Červené barety“
nebo D.Jirásek ,,Výsadkové vojsko v letech
1947 – 1969“) , ale o ostatním, co to vše
zabezpečuje, se nikde nic nedočtete. Tento
článek jsem se rozhodl napsat po setkání k 70.

- plk. v.v. Hudského k veteránskému hnutí
výsadkářů
Ve druhé části jednání byly uděleny pamětní
medaile významným a zasloužilým
veteránům a provedeno ocenění veteránů
KVVV Praha. Jednání se zúčastnila řada
bývalých příslušníků VÚ 8280 ( za všechny)
arm.gen. Ing. Petr Pavel, gen. v.v. Palo
Krajčovič, plk. v.v. Marko Solmoši, plk. v.v.
Jaroslav Opluštil, plk. v.v. Miroslav Juříček.
Konference potvrdila význam veteránského
hnutí jak pro jeho účastníky, tak pro budoucí

generace výsadkářů a vyjádřila přesvědčení,
že i v dalším období bude mít naše veteránské
hnutí místo a postavení ve společnosti. Pro
splnění tohoto cíle však musíme udržovat
naše hnutí i v myšlení současných a
budoucích generací výsadkářů a usilovat o
aktivní zapojení mladých do našeho hnutí.
Vzorovým příkladem přístupu mladší
generace k našemu hnutí je například činnost
spolku Červené barety.
Kol.V.Hudská

výročí založení výsadkových jednotek v
ČSR, konaném v Prostějově . Tam se mne
někteří mladší kolegové ptali jak vypadal týl a
jeho kádrové obsazení po založení ,,Pěšího
praporu 71 Československých parašutistů“.
Začátky zejména u týlových skupin byly
podle vyjádření tehdejších týlových
důstojníků praporu přímo kritické. Nábor
vojáků z povolání k výsadkovým jednotkám

byl prováděn
pouze k výcvikovým
jednotkám, týl byl opomíjen přesto, že
tehdejší prapor nebyl schopen plnit úkoly bez
plného zabezpečení padáků, střeliva a zbraní,
proviantu, výstroje všeho druhu, včetně
materiálu spojovacího, ženijního,
protichemického a automobilního, nebo
PHM a oprav veškerého materiálu
(především trofejního)! Postupně byli do
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týlových funkcí jmenováni starší důstojníci a
délesloužící od jiných útvarů, jako například
od mechanizované brigády z České Lípy,
nebo z důstojníků, bývalých příslušníků
vládního protektorátního vojska, které se
nepodařilo nikdy přesvědčit k provádění
výsadkového výcviku. Provizorní bylo i
uskladnění veškerého materiálu a dílen
(půdy, sklepy nebo dokonce i prostory
kláštera v obci Zákupy včetně kanceláří
týlových pracovníků praporu). Od vzniku
praporu se nepříznivě projevil nedostatek
vyškolených dílenských a skladových
pracovníků zejména z řad vojáků základní
služby, kteří byli předurčeni především k
výsadkovému výcviku a v tabulkách
mírových počtů dlouho nebyli začleněni.
Nepříznivý stav byl i v ubytování většiny
týlových příslušníků
praporu a jejich rodin v Zákupech a mnozí
museli dojíždět hlavně z České Lípy, nebo i ze
vzdálených míst v Čechách. V další části chci
vzpomenout na některé důstojníky zakladatele týlu praporu. Tuto skupinu po
celou dobu řídil svědomitě škpt. Václav
Pecina senior, který již sloužil v českých

Memoriál Marie Ljalkové
Na pozvání Československé obce
legionářské a Jednoty Jihomoravského kraje
se družstvo KVV Prostějov zúčastnilo dne
6.10.2018 na střelnici AWIW v Brně již 10.
ročníku střelecké soutěže jednotlivců
„Memoriálu Marie Ljalkové“. Soutěžilo se v
disciplínách: Střelba z pistole 9 mm na 15 ran,
samonabíjecí puška CZ 8/58 Tactical- terč
pevný- 5 ran, samonabíjecí puška CZ 512
Tactical- padající figura – 5 ran, laserová
střelnice- 3+ 10 ran. Za účasti 21 tříčlenných
družstev vybojovalo družstvo KVV
Prostějov ve složení: kol. Marie Řehořová,
kol. Milan Vašek a kol. Jaroslav Kovář v silné
konkurenci 3. místo. Kol. Marie Řehořová
vybojovala v kategorii jednotlivců: ženy 2.
místo.
Kol.J.Kolář

Vzpomínka na 22 hrdinů
Už téměř tři čtvrtě století (74 let) uplynulo od
tragické události, ke které došlo v nočních
hodinách 13.října 1944 na vrcholu hory
Släme v Nízkých Tatrách. V ten osudový den
na tomto místě zahynulo po nárazu letounu
LI-2 na jmenovaný vrchol po zásahu
německého nočního stíhače 13 čs. a 6 ruských
(sovětských) vojáků a tříčlenná posádka
přepravující se na pomoc Slovenskému
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legiích v Rusku a měl bohaté zkušenosti. Se
svými mladšími podřízenými důstojníky a
délesloužícími, (které mnohdy oslovoval ,,
hovňousci“) do odchodu až v Prešově
vytvořil bojeschopnou složku štábu praporu.
Později se podílel na zaškolení mladých
týlových důstojníků z náborů k výsadkovému
vojsku. Nejznámějším týlovým důstojníkem
praporu byl proviantní náčelník Bohoušek
Goliáš, který vždy svědomitě zajišťoval pro
nás „delikates papáničko", což byla vydatná
nezapomenutelná norma ,, L“, kdy v ČSR
ještě trval přídělový lístkový systém. Pro nás
byl Bohoušek ,,mistr stopař“, který při svých
pozdních cestách k rodině do České Lípy
neváhal v zimě i v létě zastavit jakékoliv
vozidlo třeba i tak, že si lehnul na silnici.
Pracoval i v důchodu a jako hospodáře si ho
později vybral pro VVP Mimoň plk.
František Mansfeld. Mezi některými dalšími
svědomitými pracovníky praporu a
odborníky na slovo vzatými se musím zmínit
o některých důstojnících, jakými byl
náčelník výzbrojní služby Červený, výstrojní
náčelník Procházka, finanční náčelník
Petrásek. Mezi ně patří i důstojník Eda
Boháček, který vedl spisovnu praporu a

svědomitě uchovával všechny tajné archivní
písemnosti. Mně velmi pomohl při zřizování
vojenské kroniky 71.praporu. Jeho ,,pravou
rukou“ mu byl délesloužící Tonda Čampa.
Protože byla k týlu zařazena i náhradní rota,
musím jmenovat také velitele kpt. Kadaňku,
mezi jehož hlavní úkoly patřila péče o zálohy
praporu. Jako posledního ještě představím
správce budov kpt. Josefa Marka, který se
úzkostlivě staral o každou součástku
stávajícího ubytovacího materiálu a
zabezpečení nových zařízení pro budované
prostory. Co by asi tak ,,chudák“ dnes řekl,
když by spatřil současnou ruinu svého
bývalého ,,království“? Popsané kádrové
složení týlu praporu trvalo až do roku 1954,
kdy zakládající praporní týloví důstojníci byli
vystřídání mladými důstojníky z náborů.
Závěrem chci podotknout, že podle mého
názoru ,,stará týlová garda“ důstojníků
splnila čestně a svědomitě všechny své
budovatelské úkoly a odešla do zaslouženého
důchodu.
Miloš Opluštil.

národnímu povstání. Už po dvacátéčtvrté
organizovali žilinští výsadkoví veteráni pod
taktovkou nestárnoucího a energií sršícího
Františka Glattera vzpomínkový pietní akt
jak na vrcholu Släme, tak i na hřbitově v
Nicovu v Lipt. Mikuláši a památníku
Krpáčovo. Letošní ročník byl proti minulým
jednodenním setkáním dvoudenní s
ubytováním v chatě Limba v obci Bystrá.
Dosavadní program byl rozšířen o zhlédnutí a
položení věnce u památníku příslušníků 2.
paradesantní brigády Krpáčovo a památníku
v Německé, kde slovenští gardisté vraždili
účastníky SNP, partyzány a jejich
podporovatele. Když jsme procházeli na
hřbitově Nicovo mezi stovkami hrobů
bojovníků padlých za naši svobodu
uvědomovali jsme si, kolik utrpení, bolesti a
krve nabytí této svobody stálo. O to víc
vystupují v současnosti do popředí tyto
tragické události v konfrontaci s některými
tzv. historiky jak zahraničními tak i našimi,
kteří znevažují, překrucují a zlehčují
nacistickou ideologii, glorifikují „genialitu“
Hitlera a všech jeho pohrobků. V poslední
době tyto tendence sílí a jsou jich plné deníky,
časopisy a televize. Pietní akt Släme je
jedním ze způsobů, jak těmto nepřátelským
tendencím bránit a ukazovat pravdivou
minulost. Kolikrát, když jsem se drápal na
vrchol Släme (1514 metrů), jsem tuto horu
proklínal a to nejen proto, že si vzala životy
22 lidí, ale i proto, že těch posledních 500
metrů je nekonečných. Někdo před lety
vtipně poznamenal, že hora je rok od roku
vyšší, strmější, že se na ní nachází méně

kyslíku. Kolikrát, když byly nohy těžší a
těžší, plíce praskaly, jsem si říkal jestli je mi
to zapotřebí, už mě sem nikdo a nikdy
nedostane. Určitě si něco podobného mysleli
i další účastníci. Když se ale nakonec člověk
na ten „Mount Everest“ vydrápe a stojí s
ostatními co také zvítězili tak si říká, že ta
trocha námahy, potu a odřených pat je jen
nepatrným projevem úcty a poděkování těm,
kteří na této hoře zahynuli. A tak si nakonec
řekne, že to zkusí ještě, příští rok, a tak nějak
podobně si to opakuje každý rok. Letošního
pietního aktu se účastnilo přes padesát
veteránů a příznivců. Ta letošní „slabší“ účast
mohla být ovlivněna tím dvoudenním
konáním. Jestli pokračovat touto organizací
nebo se vrátit k těm předchozím, to si musí
vyhodnotit žilinští veteráni. Těm patří
poděkování a uznání a hodně trpělivosti i
zdaru do dalších ročníků této tak krásné a
záslužné akce.
Kol.M. Řepka

Vinobraní
Dne 26.10. proběhla v Dětkovicích
předposlední akce našeho klubu a tím bylo
tradiční Vinobraní. Dobře zorganizovaná
akce, na které mají podíl kol.Lejsek a Hájek,
potěšila a zpříjemnila večer 65 účastníkům.
Úvodem předseda klubu seznámil přítomné s
podílem činnosti naší organizace při jednání
naší delegace na konferenci Unie evropských

výsadkových veteránů. Dále pokračoval kol.
Lejsek, který z rozhodnutí výboru popřál naší
kol. Vlastě Stavné vše nejlepší k životnímu
jubileu a předal jí drobné dárky klubu. Na
našem vinobraní byl přítomen i vrchní
praporčík 601. skss s manželkou. Při
hodnocení společenského večera nelze
opomenout kolegyně a kolegy z tzv.
Dětkovické ,, buňky " vedené kol. Jindrou
Starým společně s manželkou Maruškou a za
aktivní účasti Věry a Jirky Hudských, Zdeňky
a Josefa Hýblových, Milana Chovance a kol.
Fryšákové, kteří se postarali o pohodlí a
chuťové buňky všech zúčastněných.
Spokojenost všech byla jak s guláškem
připraveným kol. Hýblem tak i s
občerstvením, vínem a hudební produkcí.
Poděkování patří našim patronům z 601. skss
za poskytnutí přepravy a všem, kteří se
postarali o hladký průběh večera.

Kollárovci opět
v Prostějově
Dne 15.11.2018 po třech letech zavítali do
Prostějova opět Kollárovci, jejichž
vystoupení také zhlédlo 30 členů našeho
KVV Prostějov. Velmi pěkné vystoupení,
doplněné vtipným slovem, úžasná nálada v
zaplněném hledišti, společný zpěv
účinkujících i diváků, to charakterizovalo
tento večer. Opravdu spokojenost na obou
stranách. O jejich oblíbenosti svědčí i
návštěvnost na Youtube, kde několik jejich
písní má samostatně kolem 5 milionů
zhlédnutí. A pro ty, kteří tuto skupinu neznají,
pár informací. Kapela Kollárovci je
originálním seskupením mladých,
talentovaných hudebníků. Kollárovci hrají

lidové písně i autorské písně inspirované
slovenským folklórem s prvky folku, popu,
rocku a vlivů world music. Na trhu úspěšně
působí již od roku 1997 a svým goralským
temperamentem si získávají přízeň u
mnohých fanoušků. Nosným pilířem jejich
repertoáru je slovenská lidová píseň, která
díky Kollárovcům dostává nový šat příjemný
i pro ty, kteří tento žánr nikdy nevyhledávali.
V jejich podání jste si mohli také vyslechnout
vlastní skladby z jejich autorské dílny.
Kollárovci mají vydaných 9 hudebních CD a
4 DVD. Ročně absolvují množství koncertů a
vystoupení. Seskupení kapely tvoří pět členů,
z toho tři jsou bratři Kollárovci. Kollárovci od
ledna do března 2019 plánují turné po
Čechách i Moravě. Kol.Jaroslav Ondrejčák

Mikulášský večírek opět s úspěchem
Poněkud s předstihem, ale opět úspěšně,
proběhl
dne 30.11.2018 „U tří bříz“
Mikulášský večírek. Přípitek na zahájení,
zcela netradičně slivovicí, potěšil asi více
kolegy než naše kolegyně, ale jak říká Jaro
Slávik „když to nezkusíš, tak to neznáš“.
Organizaci Mikulášského večírku velmi
dobře zvládli kolega Lejsek s chotí, kolegové
Hájek a Struhár. V rámci zahájení naší

poslední letošní akce, předseda KVV kolega
František Stavný přivítal naše nové členy
kolegu Ladislava Hantáka s chotí Evou a
Stanislava Janků, který se v 87 letech vrátil do
našich řad. Mezi účastníky jsme zaslechli „že
možná přijde i Mikuláš“. Po chutné večeři
nám k tanci a poslechu hrál a zpíval oblíbený
pan Weisser z Hanušovic.
I když nakonec Mikuláš nepřišel (údajně se

zdržel na rozsvícení vánočního stromu na
náměstí v Prostějově), přesto všech 63
kolegů a kolegyň bylo naprosto spokojeno s
hezkým večerem, o čemž svědčí i fotografie
Jardy Kováře uveřejněné na
https://www.zonerama.com/jardakov/Album
/4893384
Jaroslav Ondrejčák
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Josef Černota legenda českých výsadkářů
Josef Černota se narodil 1.srpna 1916. Před 2.
sv. válkou se učil krejčím – kabátníkem. K
armádě měl částečný odpor. Netušil, že právě
armádě dá nejlepší léta svého života a to díky
druhé světové válce.

Alžír, Francie,Polsko -Jako mnoho dalších
vyrazil po okupaci do Polska. V Polsku o ně
zájem nebyl. Podepsal tedy vstup do
Francouzské Cizinecké legie. Z Polska odjeli
lodí do Francie. Ve Francie se nalodili v
Marseille a přepluli do Alžíru. Sídlem legie v
Alžíru bylo „Sidi bel Abbes“ V pevnosti Al
Aricha se z civilisty začal stávat voják
Cizinecké legie s číslem 84 986. Základní
výcvik byl náročný. Od Polska by se svým
přítelem Bierským, s kterým nyní sloužil ve
2. rotě. Den v legii začínal ve 4.00 a končil po
21.00 pokud nebyl noční výcvik. Se vstupem
Francie do války přišla možnost odejít z legie
a přihlásit se k Československým jednotkám.
Nastoupili v Agde k výcviku u 1.praporu 4.
roty. Po ukončení výcviku byli přiděleni ke 4.
kulometné rotě 2. pluku. V červnu se dostali
na frontu u Paříže na Marně. Po pádu Francie
se dostali na jih odkud odplouvá parníkem
Rod el Farag do Anglie.
Anglie- Po vylodění v Anglii jsou ihned
rozděleni. Černota je umístěn k 2. rotě 2.
praporu. Začíná znovu výcvik. Tentokráte
pod vedením čs. instruktorů. V roce 1942 byl
odvelen na úderný kurs. Tomuto kursu velel
nadpor. Josef Otisk. To, že toto setkání bude
osudové, nevěděl ani jeden z nich. Téhož
roku Černota absolvuje ve Skotsku speciální
kurs, který je ukončen výsadkářským
výcvikem s 5 seskoky. Po absolvenci se vrací
k údernému kursu. Ten je reorganizován na
tankový útvar. Nyní slouží u 2. praporu
tankového vojska v 2. rotě. V roce 1944 je
pozván na zvláštní skupinu k pohovoru. Na
otázku, zda chce do vlasti jednoznačně
odpovídá Ano. Je sestavena skupina 6
výsadkářů – Bierský, Svoboda, Otisk,
Matula, Řezníček a Černota.
Po vylodění v Anglii jsou ihned rozděleni.
Černota je umístěn k 2. rotě 2. praporu.
Začíná znovu výcvik. Tentokráte pod
vedením čs. instruktorů. V roce 1942 byl
odvelen na úderný kurs. Tomuto kursu velel
nadpor. Josef Otisk. To, že toto setkání bude
osudové, nevěděl ani jeden z nich. Téhož
roku Černota absolvuje ve Skotsku speciální
kurs, který je ukončen výsadkářským
výcvikem s 5 seskoky. Po absolvenci se vrací
k údernému kursu. Ten je reorganizován na
tankový útvar. Nyní slouží u 2. praporu
tankového vojska v 2. rotě. V roce 1944 je
pozván na zvláštní skupinu k pohovoru. Na
otázku, zda chce do vlasti jednoznačně
odpovídá Ano. Je sestavena skupina 6
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výsadkářů – Bierský, Svoboda, Otisk,
Matula, Řezníček a Černota.
Wolfram-Tato skupina pod velením Otiska je
převelena k výcviku do Skotska a pak do
Londýna. Skupině je přidělen krycí název
Wolfram. Skupina má za úkol vytvořit
partyzánské hnutí na Moravě jako protiváhu
obdobným aktivitám ze SSSR. Na akci je
připraveno vybavení pro přežití výsadku a
pro vytvoření partizánské skupiny. Následuje
přesun do Itálie do střediska Laureto, kde se
čeká na let nad protektorát. 13. září 1944
startuje čtyřmotorový Halifax se skupinou
Wolfram na palubě. Pro výsadek jsou
rozděleni do dvou skupin. Jako první
seskakuje skupina Bierský, Svoboda a Otisk.
Bierský jde první, protože zná Beskydy, nad
kterými jsou vysazeni. Za ním jde Svoboda s
radiostanicí jako chráněná osoba. Trojici
uzavírá Otisk jako velitel. Svoboda jako
radista seskakuje v první skupině, protože ta
má nejmenší šanci na prozrazení. Svobodu
provází smůla celou válku a ani teď mu štěstí
nepřeje. Při seskoku se stanice vzpříčila v
otvoru a skupina se tak roztrhala. Při druhém
okruhu seskakuje skupina Matula, Řezníček a
Černota. Mají více štěstí a po seskoku jsou do
10 minut pohromadě. Nedaří se jim
kontaktovat s první skupinou. Přesunuli se na
druhé záchytné místo. Přišel tam pouze
Bierský. Po měsíci našli Otiska. Ten se
ukrýval na osadě Kladnata. Svobodova smůla
se měla dovršit úplně. Byl chycen gestapem
na Bílém Kříži. Následně převezen do
Ostravy a pak do Brna. Gestapákům se
nepodařilo vymlátit z něj jména kamarádů ani
kontaktů v místě seskoku. Nepovedlo se jim
ani přimět ho k radiové protihře s Londýnem.
Po bezvýsledných výsleších byl odeslán do
koncentráku, kde přežil do konce války.
Skupina přišla o radiostanici i telegrafistu.
Situace skupiny byla nepříjemná v tom, že
neměli jak se kontaktovat s Londýnem. Před
seskokem bylo domluveno, že se uskuteční
další shoz materiálu včetně radiostanice
během dalších dnů, bez ohledu na to, jestli se
skupina ozve radiem nebo ne. Den před
shozem se mělo ozvat ve vysílání BBC heslo
„Voláme kapry“. Parašutisté se kontaktovali s
místními lidmi a večer poslouchali u hajného
rozhlas. Heslo se neobjevilo. Čekali ještě
několik dní. Skupina měla u sebe velikou
částku peněz, aby si mohla mnoho věcí
zajistit. Zbraně a radio pro činnost si však
koupit nemohli. Větší částky mezi lidmi také
nebyly běžné. Skupina se kontaktovala se
skupinou partyzánů Jan Žižka ze SSSR, které
velel velitel Janko a komisařem byl člen Rudé
Armády Mursin. Přes tuto skupinu se
pokoušeli kontaktovat s Londýnem.
Bezvýsledně. Spolupráce nebyla dobrá a tak
se rozešli. Tato skupina prováděla akce v

oblasti, kde měli základnu a hrozilo, že se
základna vyzradí a že na to doplatí místní
obyvatelstvo. Wolfram se kontaktoval se
zpravodajskou skupinou Bělavského. S touto
skupinou byl navázán delší kontakt a
spolupráce byla dobrá. Žel při pokusu o
kontakt na „Radu tří“ byl zastřelen Bierský
jedním partyzánem, který byl gestapem
stíhán za krádeže a doufal, že jej gestapo
omilostní. Po válce byl odsouzen za zradu a
za vraždu. O kontakt s partyzány se pokoušela
jedna žena, která donášela na gestapo. Po
rychlém soudu byla odvedena mimo tábor a
zastřelena. Její tělo bylo nahé pohřbeno v
lese. Na podzim gestapo rozjelo protipartyzánskou akci „Tetřev“, které velel přímo
K.H.Frank. Parašutisté měli zakázáno z
Londýna kontaktovat se s rodinami, aby je
nedostali do problémů a případně někdo z
rodiny neopatrně nehovořil o tom, že „náš....“
je doma. Gestapo prohledávalo Beskydy metr
po metru. V té době však byli u Řezníčků
doma, navzdory již uvedenému rozkazu. 50
metrů od domku stála hlídka, která uzavírala
prostor, ze kterého se neměla dostat ani myš.
Domek byl mimo toto pásmo a Němci se
chodili ohřívat k Řezníčkům do kuchyně. Pár
metrů od nich v holubníku nad chlévem se
ukrýval Wolfram. Mít gestapáky a parašutisty
v jednom domě není zdravé. Paní Řezníčková
za těch 14 dní úplně zešedivěla. Jakmile se
ukončila akce „Tetřev“ přesunuli se do Brna.
Kam však jdou, nevěděl nikdo kromě Otiska.
Opět proti rozkazu se ubytovali v rodině
Otiskova bratra Bohumila. Ve stohu slámy
přežili zimu. V březnu 1945 Černota s
Řezníčkem vyrazili do okolí Brna a hledali
spojení s civilními osobami jižně směrem na
Kyjov. Kontaktovali skupinu „Lexa Černý“.
Otiskovi se to nezamlouvalo a vybudovali si
vlastní síť. Do této sítě patřil i Otiskův starší
bratr Jan a bývalý poručík čs. armády Duda. V
okolí Brna provedli, mimo jiné, útok na štáb
3. německé pancéřové brigády. Ten úplně
zničili a narušili tak součinnost jednotek
protivníka. Po přiblížení Rudé Armády přešli
u Jiříkovic frontu. Hlásili se u velitele. Ten je
nejprve chtěl popravit. Nakonec se však Otisk
odvolal ke generálu Svobodovi, a tak je
pustili. V květnu se přihlásili na štábu čs.
armády v Praze. Otisk a Matula byli nasazeni
na likvidaci německé partyzánské činnosti.
Černota a Řezníček byli zařazeni jako šifranti
na MNO.
Po válce - Na MNO se dočkal Černota
ukončení válečných operací a začátku první
dovolené. V září 1945 byl převelen do
Vojenské akademie v Hranicích na Moravě.
Tam působil jako instruktor boje malých
skupin do roku 1947. V roce 1947 byl
zakladatelem výsadkového vojska čs.
armády. Stavěli na zelené louce. Celé zařízení

pro výcvik, vybavení a metodika se budovali
na základě zkušeností z války, ale s tím, že se
používaly i nejnovější poznatky. Cvičili
pudovou střelbu, přepady atd. Činnost
odpovídala tomu, co se naučil v Anglii.
Proslulá je jeho hra „na zaháněnou“ s ručími
granáty. Střelba ostrou municí bývala běžná.
Byl jedním z těch kdo zaváděli první čs.
padák VJ-1 do naší armády. V roce 1947 velel
výsadkovému kursu HGN Izraelských
vojáků – Haganah. Ti se stali základem
výsadkového vojska nového státu Izrael.
Jelikož byly jeho metody příliš západní a
neodpovídal představám nového

Nejlepší parašutisté
světa roku 2018 jsou
z Prostějova
Parašutisté DUKLY Prostějov jako zástupci
Armády České republiky, tak státní
reprezentace, dokázali v roce 2018 téměř
nemožné - zvítězit ve všech světových
sportovních podnicích roku. O 42. armádním
mistrovství světa jsme psali ve Zpravodaji č.
76. Na následném 35. mistrovství světa FAI
seniorů a 9. MS FAI juniorů v bulharském
Erdenu (jen týden po armádním MS) se
situace opakovala. Konkurence byla sice

pokrokového velení armády pod vedením
KSČ, odešel na vlastní žádost r. 1951 do
zálohy. Spolu s Černotou tak z naší armády
odchází i boj ve stylu Commandos a prosazují
se taktické výsadky sovětského vzoru.
Pracoval v nejrůznějších zaměstnáních. Čas
od času se setkal s těmi, které vychoval a s
jejich nástupci. Neustále jej všichni
obdivovali, za jeho přímost, odvahu, ale i
fyzičku. Poprvé jsem se s Josefem Černotou
setkal v květnu 2000. Toto je zápis z jeho
vyprávění dne 14.5.2001. Loučil se slovy, že
velice děkuje za návštěvu. Také já jsem za
tuto návštěvu velice vděčný a velice si vážím

toho, že jsem se mohl s tímto výjimečným
člověkem setkat. Bylo příjemné si popovídat
a dozvědět se něco z jeho bohatého života.
Také děkuji za několik dobrých rad. Josef
Černota zemřel v pondělí 22.10.2001. Na
jeho pohřbu který proběhl v pátek 26.10. v
Břeclavi jsem měl možnost vidět jak jeho
spolubojovníky, bývalé svěřence i ty, kteří
dnes slouží u výsadkových jednotek. Určitě
by na všechny byl hrdý, ale zcela jistě všichni
jsou hrdí na něj!
Michal Uher

menší - 36 států, ale výsledky byly přes
extrémně náročné počasí (vysoká teplota,
silný turbulentní vítr) ještě lepší. Tým Dukly
opět ovládl oba hlavní tituly mistrů světa v
kombinaci. V družstvech se prosadilo
tentokrát proti armádnímu MS obměněné
družstvo ve složení npor.Libor Jiroušek, prap.
Oldřich Šorf, nrtm. Miloslav Kříž, o.z.Jiří
Gečnuk a o.z.Hynek Tábor a vybojovalo
nejen titul mistrů světa v absolutním
hodnocení, ale i v přesnosti přistání.
Nejstarší, ale i nejzkušenější příslušník
DUKLY o.z.JirkaGečnuk, se stal absolutním
mistrem světa a k tomuto titulu přidal ještě
stříbro v přesnosti přistání a dosáhl tak na 28.

a 29. individuální medaili z ME a MS ve své
sportovní kariéře. Velmi dobré třetí místo v
individuální akrobacii za volného pádu
vybojoval v juniorské kategorii nejmladší
člen oddílu o.z. Petr Chládek. Výprava mužů
České republiky se tak stala nejúspěšnější
zemí závodního pole. Konečně v sérii
Světového poháru na přesnost přistání čítající
6 závodů (počítají se výsledky 5 nejlepších)
jehož se účastní v mužské kategorii 50 týmů s
250 závodníky z 27 zemí světa jsme rovněž
zvítězili v hodnocení družstev. V
individuálním hodnocení mužů obsadil druhé
místo Oldřich Šorf a v juniorské kategorii
potřetí za sebou zvítězil Petr Chládek.

Informace: Nová kniha od Davida Jiráska
Výzbroj a výstroj výsadkářů a průzkumníků 1947–2001: Historie českých speciálních sil III. díl autora Davida Jiráska vyjde 6.12.2018. https://www.kosmas.cz/knihy/249607/vyzbroj-a-vystroj-vysadkaru-a-pruzkumniku-1947-2001/

PLÁN ČINNOSTI KVV PROSTĚJOV, z.s. v r. 2019
Únor:

9. 2. - Výroční členská schůze KVV Pv, z.s. – Národní dům – 16,00 hod.
2.2. - Vepřové hody - posezení s konzumací zabijačkových specialit, s hudbou a zpěvem.
Březen: 8.3. - Oslava MDŽ – posezení s občerstvením při hudební produkci, zpěvu a tanci U tří bříz.
12.3. - Pietní akt u hrobu gen. Palečka v Plzni
Duben: Návštěva divadelního představení (Prostějov, Olomouc).
Květen: 17.5. - Střel. Soutěž z Pi –„Memoriál plk. Františka Mansfelda - VIII. ročník “ – ve Vrahovicích
30.5. - 1.6. - XXIX. Kongres U.E.P. v Cannes (Fr) - účast 3 členné delegace klubu.
Červen: 18.6. - Zájezd do Prahy – ANTHROPOID.
29.6. - Účast a pomoc při organizaci „VII. ročníku Pochodu po stopách 22. vb“,
organizovaný Červenými barety, z.s.
Červenec: Prázdniny - dovolené
Srpen: 10.8. nebo 17.8. - 1 denní zájezd (místo bude včas určeno) ??????
Září: 10.9. – 12. 9. „ Sportovní setkání výsadkových veteránů ČR a SR“
(ve spolupráci s ČPA na letišti Prostějov)
Říjen:Výsadkové vinobraní – Dětkovice; (přesný termín bude včas určen) víno, guláš,
hudba se zpěvem a tancem.
Listopad: Návštěva divadelního představení (Prostějov nebo Olomouc).
Prosinec: 6.12. - 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.
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NAŠI JUBILANTI 2019:
60 let - Trojan Josef, 65 let – Luger Oldřich, 70 let - Spáčil Jaromír, Šlambor Jaroslav, Chovanec Milan, Jurníčková Darina
75 let - Tuček Jozef, Melichárek František, Steinerová Milada, 85 let – Řepka Miroslav, Dejdar Josef, Hádek Rupert, Čábelová Božena,
90 let – Kořínková Věra, Zubalík Zbyněk.
BLAHOPŘEJEME!!!!!

OPUSTILI NAŠE Ř ADY
Dne 11. 10. 2018 ve věku 85 let zemřel a odešel do výsadkého nebe bývalý příslušník štábu 22. vb mjr. v.v. Ladislav Jugas. Náš kolega
Ladislav Jugas byl hrdým výsadkářem, nesmírně pracovitým a přátelským člověkem. Od roku 2000 plných 15 let aktivně a zodpovědně
pracoval ve výboru KVV Prostějov, ať to bylo ve finanční nebo v kulturní oblasti. Bylo na něho vždy plné spolehnutí. I po ukončení práce ve
výboru KVV, kdykoliv na požádání výboru KVV se spolu s manželkou paní Hankou aktivně zapojovali do přípravy a provedení zejména
sportovních a kulturních akcí. Byl nositelem několika státních i klubových vyznamenání. Za svoji angažovanou a aktivní klubovou práci byl
vyznamenán Zlatým odznakem výsadkového veterána KVV Prostějov.
15.10.2018 odešel ve věku 78 let plk.v.v.Ing. Jozef Hanák, byl příslušníkem útvaru 7374 Holešov, bývalým předsedou a čestným předsedou
KVVV Praha, nositelem vojenských i klubových vyznamenání ČR a SR.
30.10.2018 zemřel člen KVV Holešov pplk.v.v. Ing.Jiří Dufek kolega výsadkář, poslední z velitelů a NŠ 7. výsadkového pluku ZU Holešov.
V době tzv. odpočinku neustále bojoval za rehabilitaci svého útvaru. Aktivně podporoval KVV Holešov a to jak organizačním tak i
materiálním úsilím. Pro zachování tradic a historie výsadkového vojska napsal řadu publikací.
21.11.2018 opustil naše řady, aby splnil poslední úkol a hlásil se u plk. Mansfelda, kolega výsadkář Josef Homan - Zákupy bývalý člen KVV
Liberec při svých nedožitých 92 letech. Byl jeden z prvních příslušníků 71.praporu čs. výsadkářů.

ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!
Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro potřeby svých členů. Neprodejné.
Kontaktní adresy:
Ing. František STAVNÝ – předseda
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

Ing.Jozef Struhár - pokladník +420775553350, bankovní spojení na KVV
Prostějov - 188 989 286, kód 0300
We b o v é s t r á n k y K V V P r o s t ě j o v http://www.kvvprostejov.wgz.cz/

Uzávěrka Zpravodaje č. 78 je 31.3. 2019
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