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Výsadkoví veteráni ÈR a SR opìt v Prostìjovì

Po 5 letech jsme v Prostějově mohli opět přivítat naše kolegy z České a Slovenské republiky na
SETKÁNÍ 2020. Oproti minulým mělo toto setkání některé zvláštnosti a to, že se konalo v období 30.
výročí vzniku Klubu výsadkových veteránů Prostějov a 60. výročí působení výsadkových útvarů v
posádce Prostějov.
Význam SETKÁNÍ 2020 byl zvýrazněn účastí předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše, ministryně
financí vlády ČR A. Schillerové, poslance parlamentu ČR hejtmana Olomouckého kraje L. Oklešťka a
primátora statutárního města Prostějova Mgr. F.Jury.
V historii veteránského výsadkového hnutí to bylo poprvé, co jsme mohli mezi sebou přivítat tak
vzácnou návštěvu na republikové úrovni. Z vystoupení předsedy vlády ČR Ing. A.Babiše nás obzvlášť
potěšilo ocenění naší práce, ocenění práce výsadkářů v misích, ocenění práce příslušníků AČR v boji
proti koronaviru i příslib, že vláda vytvoří podmínky pro lepší vyzbrojení AČR potřebnou technikou. S
účastí významných hostí byl spojen i zvýšený zájem hromadných sdělovacích prostředků a to České
televize, prostějovského regionálního vysílání, o reportáže z této pro nás významné akce.
S účastí významných hostí byl spojen i zvýšený zájem hromadných sdělovacích prostředků a to České
televize, prostějovského regionálního vysílání, o reportáže z této pro nás významné akce.

Generální štáb Armády České
republiky reprezentoval brigádní
generál Pavel Kolář, ředitel
Ředitelství speciálních sil. „Úcta
k předchůdcům nám pomáhá
udržovat a sdílet hodnoty, na
kterých stojí nejen armáda, ale i
samotná společnost. Vyplácí se
naslouchat zkušenějším. Je na
místě vám všem vyjádřit vděčnost
a poděkování za předání vašich
životních zkušeností,“ vyjádřil
uznání přítomným generál Kolář.
Přítomné osobně pozdravil také
velitel 601. skupiny speciálních
sil plukovník gšt. Tomáš Skácel.
S pozdravnými proslovy
vystoupili MF A,Schillerová,
L.Okleštěk, Mgr.F.Jura i čestný
člen KVV Prostějov, exprimátor
Prostějova M.Pišťák. Zvláštností
tohoto setkání bylo, že jsme se
museli vyrovnat se zcela novými
podmínkami epidemiologické
situace, která měla vliv i na účast
některých našich kolegů, kteří se
již netěší dobrému zdravotnímu
stavu. Rekonstrukce tábora na
Hamrech způsobila změnu místa
ubytování účastníků setkání na
letiště v Prostějově, čemuž se
musel uzpůsobit celý program
setkání. Co nás potěšilo, byla
výrazná změna charakteru počasí,
kdy ještě po 2 dny před zahájením
vydatně pršelo, aby se v den
zahájení změnilo na slunečno – v
řeči výsadkářů na „modré nebe
nad hlavou“. Program setkání byl
uzpůsoben tak, aby mimo
oficiální část – slavnostní nástup
účastníků setkání – zbyl čas i na
neformální setkání, vzpomínky a
zábavu.
V Prostějově má výsadkové
veteránské hnutí své kořeny, které
se ukázaly jako životaschopné a
postupně rozvíjené v dalších
místech České a Slovenské
republiky. Proto jsme považovali
za nutné spojit oslavy 30.výročí
vzniku KVV Prostějov s
oceněním těch kolegů v ČR a SR,
kteří pokračují v realizaci těch
myšlenek, které před 30 léty začal
prosazovat náš klub. Na návrh
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předsedy KVV plk. Ing. Františka
Stavného výbor KVV Prostějov
doporučil ocenit nejaktivnější,
zasloužilé výsadkové veterány ať
ve formě medailí, pamětních
mincí nebo i tandemového
seskoku, který poskytl ve své režii
KVV Prostějov jako odměnu
vybraným členům KVV ČR a SR.
Seznam oceněných uvádíme na
jiném místě Zpravodaje.
Součástí oficiální části byly i
ukázky výstroje, výzbroje –
stacionární i dynamické,
příslušníků nejmladší generace
výsadkářů – průzkumníků
601.skss,102.pzpr, 533 pr.BzP a
CPSS. Součástí oficiální části
byly také pietní akty u památníků
601.skss, 102.pzpr i armádního
sportovního družstva v
parašutizmu, kde jednotlivé
delegace výsadkových veteránů
vzdaly hold vojákům a
sportovcům, kteří zahynuli při
plnění úkolu nebo při známém
železničním neštěstí v roce 1972 v
Bulharsku. Prohlídkou síně tradic
601.skss a 102.pzpr., prohlídkou
putovní výstavy „Život generála
Františka Moravce“ a putovní
výstavy kolegů 43.vpr z Chrudimi
jsme si připomněli nejen podíl
osobností na formování
paradesantních jednotek, počátky
vzniku našich výsadkových
útvarů, ale i rozhodující etapy
jejich působení doma i v zahraničí.
Tímto děkujeme kol.T.Mišlanovi
a KVV 43.vpr. Chrudim za

poskytnutí panelů výše
uvedených putovních výstav.
Poprvé nám bylo umožněno
zhlédnout v síni ASO v
parašutizmu jejich úspěchy na
armádních soutěžích i
mistrovstvích světa.
Jak zdůraznil bývalý trenér ASD
D u k l a P r o s t ě j o v p p l k . . v. v.
Jaroslav Chromek, v současné
době je to již 4.generace
vynikajících sportovních
parašutistů světové úrovně.
Počátek tohoto trendu byl v 60. a
následně v 70. letech, kdy
sportovní parašutisti jako
Jehlička, Pospíchal, Kumbár,
Majer, Hynek, Chudoba, Hoššo
byli pojmem ve světovém
parašutizmu. Co je podstatné a
významné, že po nešťastné
tragické události v Bulharsku v
rámci mistrovství spřátelených
armád se postupně zformovaly
další generace sportovních
parašutistů v ASD Dukla
Prostějov, později ASO, které byly
a jsou nadále ve světové špičce.
Dokumentuje to v současné době
již 4.generace těchto sportovců v
čele s J. Gečnukem, který na
posledním MS dosáhl na titul
absolutního mistra světa v celkové
klasifikaci. Pozitivně byly přijaty
možnosti návštěvy radnice i
pamětihodností Prostějova,
kulturních programů – vystoupení
cimbálové skupiny vojenského
uměleckého souboru Ondráš a
druhý den setkání pak vystoupení
country souboru z Hranic.

Víte, že:
- Na přípravě SETKÁNÍ 2020 výbor KVV Prostějov v počtu 9 osob intenzívně pracoval 6 měsíců a do závěrečné fáze bylo
zapojeno dalších 20 členů KVV.
- Na SETKÁNÍ 2020 se zaregistrovalo 201 výsadkových veteránů z 15 KVV ČR a 7 KVV ze SR (včetně KVV Šumiac),
neregistrovaných (na tzv.divokou kartu) se zúčastnilo 8 výsadkových veteránů, dále 29 hostů, 31 příslušníků Vojenské hudby
Olomouc , technické zabezpečení 39 osob (zabezpečení a provádění ukázek, piloti tandemů, zdrav.služba). Celkem se zúčastnilo
308 osob.
- Nejstarším zaregistrovaným účastníkem SETKÁNÍ 2020 byl 90-ti letý plk.gšt. Ing. Miloslav Juříček z KVVV Praha.
- Nejmladším zaregistrovaným účastníkem SETKÁNÍ 2020 byl svob.v zál.Pavel Madecki z Bohumína, ročník 1982, KVV
Prostějov.
- SETKÁNÍ 2020 se zúčastnili 4 generálové AČR.
- Jako první se na SETKÁNÍ 2020 mimo prostějovských zaregistroval kol.Vladimír Vrubel z Holešova
- Jako poslední na SETKÁNÍ 2020 se zaregistroval kpt. v.v. Ing. JUDr. Jindřich Vybíral
- Z největší dálky dorazila skupina z KVV Prešov - 390 km
- Nejpočetnější delegace přijela z Liberce, celkem 26 členů KVV
- V průběhu Setkání 2020 vystoupilo 7 hudebníků cimbálové skupiny Vojenského souboru Ondráš, 6 hudebníků country skupiny z
Hranic a 31 hudebníků vojenské hudby Olomouc.
- Mimo ústních pochval od předsedů klubů a účastníků ještě na letišti, jako první reakce na průběh SETKÁNÍ 2020 přišla již
5.9.2020 od předsedy KVV Liberec pplk..v.v. Jaroslava Chromka.
Františku, po dobrém vyspání doma ve své posteli, cítím potřebu ještě jednou vyslovit všem vám, kteří jste zabezpečovali přípravu a organizaci
setkání - uznání za skvělou práci. V době, kdy řada regionálních klubů ne vlastní vinou byla nucena omezovat své aktivity - toto setkání
výrazným způsobem posílilo sebevědomí nejen nás, kteří jsme se zúčastnili, ale celého hnutí. Spokojenost, která vyzařovala ze všech účastníků
našeho klubu při cestě domů, mě o tom přesvědčila. Ještě jednou DÍKY - máš kolem sebe skvělý tým spolupracovníků - přeji zdar ve vaší další
klubové činnosti. S pozdravem J.Chromek
- Z dalších reakcí uvádíme od kolegů z KVVV Praha ze dne 7.9.2020:
Ahoj Františku, Díky za mail, poděkování je ovšem něco, co bychom měli my poslat Vám. Setkání se opravdu podařilo, perfektně
zorganizované, počasí bezvadné, nálada výborná.
Vaše poděkování jsem přečetl na výborovce, která byla hned v pondělí (včera), bylo přijato s díky a byl jsem pověřen, a to ještě před přečtením
vašeho mailu, (takže zcela spontánně), poděkovat za velmi vydařené setkání. S pozdravem Pavel Gavlas, předseda
- Od prezidenta KVV Slovenské republiky Viktora Puchoně:
Priatelu, ďakujem za všetkých kolegov, osobne sa ešte raz ospravedlňujem, ľutujem, v mojich silach to nebolo. Ďakujem za starostlivosť o
našich účastníkov, prajem zdravia, štastia, teším sa na stretnutie a osobné poďakovanie. Viktor Puchoň.
- Od kolegů z Plzně:
Vážený pane předsedo, vážení členové výboru.
Dovolte mi, abych jménem svým i kolegů z našeho klubu poděkoval za pozvání na oslavu 30.výročí založení KVV Prostějov.
Rád bych Vám vyslovil uznání za skvělou organizaci i atmosféru setkání. Opět se potvrdilo, že ani tak složité období, jako je mimořádný stav z
důvodu koronaviru, nezabrání těm, kteří chtějí a umí zorganizovat tak velké setkání. Je nám jasné, že to nebylo jednoduché. O to víc si vážíme
možnosti vyznamenat našeho kolegu J.Fencla mincí NGŠ a tandemových seskoků J.Duchka a K.Fanty.
Ale především možnost se setkat s kamarády! Děkujeme za skvělou akci a přejeme Vám hodně zdraví a elánu do nelehké budoucnosti. Srdečně
zdraví a modré nebe nad hlavou přeje
pplk.v.v. JUDr. Ladislav Sliva, předseda Klubu vojenských výsadkových veteránů gen.Karla Palečka - Plzeň
- Ke Sborníku k 30.výročí činnosti KVV Prostějov se vyjádřili pplk.Ing. Hudský, který ho ocenil slovy: “Zatím jsem to zběžně proletěl, je velice
pěkně zpracovaný, dík za odvedenou práci.“ a člen KVV Prostějov Vladimír Hurdálek.
„Je to pěkné dílo. Díky za něj. KVV to potřebovalo. Setkání bylo OK.“
- Dne 7.9.2020 nám zaslala e-mail i vedoucí oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR plk.Ing. Magda Dvořáková, ve kterém nám gratulovala
ke skvělé akci.
Ahoj vážení kolegové, zdravím vás z Olomouce!!! Obdržel jsem v pořádku video a foto dokumentaci ze Setkání VV na letišti PV 2020. Chci
poděkovat všem organizátorům za perfektně zorganizovanou akci i s ohledem na ztížené objektivní podmínky, které provázely toto setkání.
Vydaná DVD budou do budoucna připomínat nádhernou akci, při které jsme se mohli vidět a zavzpomínat se svými kolegy na prožitá léta pod
vrchlíky padáků a při plnění dalších úkolů při obraně vlasti. Za KVV Olomouc předseda pplk.v.v. Ing. Jan Havlíček
Co bylo podstatné, že opět po 5 letech se sešli kamarádi - výsadkáři, kteří zavzpomínali na svoje prožité roky v červeném baretu. A bylo na co
vzpomínat. Můžeme konstatovat, že SETKÁNÍ 2020 významně přispělo k upevnění kamarádství a sounáležitosti výsadkářů všech generací, k
upevnění hrdosti na příslušnost k výsadkové komunitě.
Kol. Jaroslav Ondrejčák
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Projev pøedsedy KVV Prostìjov plk. v. v. Ing. Františka Stavného
Vážený pane premiére, paní
ministryně, pane hejtmane, páni
generálové, pane primátore, vážení
hosté, milé kolegyně a kolegové, dámy
a pánové!
Je mi ctí, Vás všechny přivítat v
Prostějově, na tomto Setkání
výsadkových veteránů ČR a SR,
zasvěceném 30. výročí vzniku našeho
Klubu výsadkových veteránů
P r o s t ě j o v. J s e m r á d , ž e i p ř e s
koronavirus, se můžeme sejít a
zavzpomínat. Právě v těchto dnech,
před 30 léty, se připravovaly podklady
a podmínky pro vznik našeho klubu,
jako vůbec prvního klubu tohoto druhu
v Československu. Podnět k tomu dali
plk. Ing. Jiří Hudský, tehdejší velitel
22. vp SU s pplk. PhDr. Josefem
Váňou. Byli schopni sdružit bývalé
příslušníky útvaru do určité
organizace, která vyústila v založení
našeho klubu při VÚ 8280 Prostějov.
My, výsadkoví veteráni, si ctíme a
velmi vážíme výsadkářů západního i
východního zahraničního odboje,
všechny zakladatele výsadkových
jednotek, naše předchůdce, všechny
velitele výsadkových útvarů a
samostatných jednotek, po celou dobu
více než 70 let. S úctou vzpomínáme na
jména Paleček, Krzák, Černota,
Talášek, Maděra, Mrázek, Mansfeld a
další, kteří se zasloužili o vznik a
rozvoj výsadkových jednotek a byli u
zrodu našich tradic, ke kterým se hrdě
hlásí již několik generací výsadkářů,
včetně té současné. A některé vojenské
útvary a KVV nesou dnes jména těchto
vynikajících osobností. Jsme hrdi na to,
že se nám dařilo v uplynulých 30 létech
rozvíjet povědomí o výsadkovém
vojsku, jeho válečných i poválečných
tradicích a rozvíjet odkaz čs. výsadkářů
bojujících ve II. světové válce. Jsme
hrdí na to, že se nám dařilo obohacovat
společenské, kulturní a sportovní vyžití
členů klubu i našich příznivců. Dařilo
se to díky vynikající práci všech
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bývalých předsedů kol. Opletala,
Hrachovce, Řepky, Starého seniora,
Čtveráka i Stavného a funkcionářů
výborů našeho klubu, kteří vždy
považovali za čest pracovat pro naše
veteránské výsadkové hnutí. Z těch,
kteří odešli do výsadkového nebe to byli
především kolegové Papoušek,
Borovský, Jugas, Jeremiáš a Šimík. Ze
současných, kolegové Lejsek, Chudý,
Ondrejčák, Verner, R. Zapletal, M.
Zapletal, Mucha, Hájek, Struhár,
Kovář, Jahnová, I. Skrbková, Šmarda a
Šlambor.
Jsme hrdi na to, že naše činnost
podněcovala ke vzniku a postupnému
rozšíření výsadkového veteránského
hnutí o další kluby v ČR i SR. K tomu
nám 29 let pomáhal informovat
výsadkové veterány náš klubový
časopis Zpravodaj a od r. 2009 i naše
webové stránky na internetu. Jsme hrdi
na naše pokračovatele v těchto tradicích
a nepochybuji o tom, že dnešní
profesionální příslušníci 601. skss, 102.
pzpr a 43. vpr i 5.pŠU na Slovensku,
jsou dobře vybavení soudobou
technikou, zbraněmi i technickými
prostředky průzkumu a výtečně plní své
úkoly, o čemž svědčí jejich hodnocení
představiteli našich států i zahraničními
partnery. Jsou skutečně „Meče armády
hrot“, jak zpíváme v naší hymně. Já zde
nechci přednášet a analyzovat historii
výsadkových jednotek. Svou historii
dobře známe, prožili jsme ji každý svou
službou v armádě, prací a osobními
prožitky a nikdy nikomu nedovolíme ji
překrucovat. Tvořili ji i ti, kteří již
nejsou mezi námi a dovolte mi,
abychom nyní minutou ticha uctili
jejich památku. Výsadkoví veteráni na
můj povel: POZOR, Pohov. Děkuji. Náš
klub, k 30. výročí svého vzniku, díky
úsilí kol. Ondrejčáka, v součinnosti se
Vzdělávacím institutem kol. Dr. Váni,
vydal Sborník, kde je popsána naše
bohatá činnost a kterou máme díky kol.
Arestovi a Ondrejčákovi zpracovanou i

v digitální podobě.
Chceme poděkovat a ocenit vybrané
výsadkové veterány, bývalé i některé
současné vojáky – výsadkáře, za jejich
práci pro naše veteránské hnutí. Proto
jsme navrhli p. NGŠ AČR udělit jim
ocenění AČR a pamětní mince.
Kolegové, ať Vám tato ocenění stále
připomínají, že jste členy velké
výsadkové rodiny, která umí ocenit
soudržnost, bojové kamarádství i
přátelství. Chci poděkovat všem
velitelům a příslušníkům 601.skss a
102.pzpr, kteří nám po celou dobu
existence našeho klubu aktivně
pomáhali uskutečňovat naše sportovní,
kulturní i společenské akce. Chci také
vyslovit naše upřímné poděkování
vedení Statutárního města Prostějov a
Olomouckého kraje i všem našim
sponzorům za finanční pomoc a
podporu našemu veteránskému hnutí.
Na XXVIII. Kongresu v Budapešti, dne
3.10. 2018, byl náš klub přijat do Unie
evropských výsadkových veteránů
(U.E.P.), jako pozorovatel. Zatím je
předčasné hodnotit, jaký to bude mít pro
naše veteránské hnutí přínos, ale dostali
jsme se do povědomí všech
výsadkových veteránů Evropy a vědí o
nás i o naší činnosti.
Děláme práci, která má smysl a
zanecháváme tu nějakou stopu, která
snad vydrží a že se na nás za dvě tři
generace nezapomene. A to je přece
docela pěkné životní poslání. Přeji
celému našemu klubu i všem jeho
členům dalších nejméně 30 příjemných
let. K tomu Vám všem, milé kolegyně a
kolegové i naši vážení hosté, přeji pevné
výsadkové zdraví, stále modré nebe nad
hlavou a dobrou rodinnou pohodu. A
panu premiérovi, sice dodatečně, ale o
to upřímněji, k jeho včerejším
narozeninám chci jménem nás
výsadkových veteránů popřát dobré
zdraví a klid pro jeho náročnou práci.

Výsadkoví veteráni ÈR a SR ocenìni NGŠ AÈR, velitelem 601.skss a Klubem
vojenských výsadkárov SR dne 3. 9. 2020 v Prostìjovì
Čestný odznak AČR Za zásluhy 2.stupně:.Pplk. v.v. Jaroslav Chromek, KVV Liberec
Čestný odznak AČR Za zásluhy 3.stupně: Plk.v.v. Ing. Josef Turek, KVV Klatovy,
Plk.v.v. Ing. Jozef Tuček, CSc., KVV Bratislava, Pplk.v.v. Jaroslav Ondrejčák, KVV
Prostějov, Plk.gšt.v.v, Ing. Miloslav Juříček, KVVV Praha.
Mince NGŠ AČR :
Pprap. v.v. Jindřich Fencl, KVVV Plzeň, Kpt. v.v. Roman Semusio, KVV Liberec, Rtn.v.v.
Luděk Stoklásek, KVV Holešov, Des. v.v. Miroslav Kočí, KVV Písek, Mjr. v.v. Antonín
Klozár, KVV Klatovy, Plk. Ing. Pavel Švelka, KVV Žilina, Pplk. v.v. Ing. Michal Milas,
KVV Prešov, Plk.v.v. MUDr. Bohumil Bočkay, KVV Trenčín, Kpt. v.v. Ing. Vladimír
Váňa,Mjr.Ing. Mario Michajlov, Mjr. v.z. Ing. Csaba Kádár, KVV SR, Kpt. v.v. Jozef
Struhár, Pplk.v.v. PaedDr. Jaroslav Šlambor, Čet.v.v. Jaroslav Kovář, KVV Prostějov, Npor.
v.v. František Mrkvička, KVV Chrudim.
Pamětní plaketu 601.skss:.Kpt. v.v. František Chudý ,Mjr. v.v. František Lejsek, Pplk.v.v.
Jaroslav Ondrejčák, KVV Prostějov.
Pamětní mince 601.skss: Kpt. v.v. Ing. Jozef Struhár, Nprap. v.v. Otakar Hájek, Pplk.v.v.
PaedDr. Jaroslav Šlambor, Mjr. v.v. Aleš Dener, Nprap. v.v. Milan Šmarda, KVV Prostějov.
Medaili Jozefa Gabčíka za zásluhy: Plk.v.v.Ing. Fratišek Stavný, KVV Prostějov, Kpt.v.v.
Dušan Hric, KVV Holešov.
Kříž cti Jozefa Gabčíka: Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s., Pplk.v.v.Jaroslav
Ondrejčák, Kpt.v.v. František Chudý, KVV Prostějov.
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Zájezd Vranov
Je již tradicí našeho klubu
výsadkových veteránů uspořádat
každý rok zájezd po naší vlasti.
Letos jsme zamířili na jih s cílem
navštívit zámek ve Vranově nad
Dyjí a Vranovskou přehradu.
Hlavními organizátory zájezdu byli
kolegové J.Struhár, F.Lejsek a
František Chudý. Pro zdárný průběh
našeho zájezdu se osvědčila
zkušenost z minulých let a to
p r o v e d e n í t z v. p r ů z k u m u
plánovaného místa zájezdu, místa
stravování i podmínek projížďky
lodí po Vranovské přehradě, kterého
se ujal kolega J.Struhár se svojí
přítelkyní J.Troanskou. Zájezdu se
zúčastnilo celkem 37 účastníků. Po
zkušenosti z loňského roku jsme i z
důvodu volných míst umožnili také
účast 5 vnoučat. Ráno dne
22.8.2020 jsme za krásného počasí
vyrazili autobusem na jih republiky.
Zámek, který byl objektem našeho
zájmu, leží na jižní hranici českého
státu asi 110 kilometrů od Vídně a
patří k nejhodnotnějším světským
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stavbám středoevropského baroka.
Vznikl přestavbou ze
zeměpanského hradu
připomínaného poprvé k roku
1100. Současnou podobu mu s
významným podílem císařského
architekta Johanna Bernharda
Fischera z Erlachu vtiskli
Althannové, kteří Vranov drželi
zhruba sto let od sklonku 17. století.
Dominium po nich získali polští
Mniszkové, kteří přivedli k
nebývalému rozkvětu evropsky
proslulý vranovský závod na
výrobu kameniny a porcelánu.
Zámek se nachází v západní části
Národního parku Podyjí a je
národní kulturní památkou.
Návštěvníkům nabízí prohlídku
autentických barokních interiérů
sálu předků a kaple, ale přibližuje i
kulturu vranovského zámeckého
bydlení z konce 18. stol. a z celého
19. století. Nezbytná společná
fotografie účastníků zájezdu před
prohlídkou zámku předcházela
ochutnávce vína z této oblasti,

kterou jako bonus poskytla správa
zámku. Ve dvou skupinách za
fundovaného výkladu průvodkyň
jsme absolvovali hodinovou
prohlídku interiéru zámku. Bylo na
co se dívat. Vždyť zámek patří k
nejpozoruhodnějším světským
stavbám středoevropského baroka.
Posléze jsme se přesunuli na
Vranovskou přehradu, kde nás čekal
chutný oběd. Po obědě následovala
hodinová příjemná projížďka lodí za
nádherného slunečného počasí.
Procházka po koruně hráze a po
pěkném mostě spojujícím Vranovské
pláže s hrází byla přerušena deštěm,
který však byl osvěžující. Spokojeni
a plni dojmů jsme se vrátili v pořádku
do Prostějova, kde jsme potleskem
poděkovali našim organizátorům i
řidiči autobusu p.Novákovi za
příjemně strávený den.
Kol. J.Ondrejčák

Dobrotice
Dne 25.7.2020 proběhla na střelnici
SPŠ MV Holešov – Dobrotice
střelecká soutěž výsadkových
veteránů ČR a SR. Soutěž proběhla
ve střelbě z ÚP BREN na vzdálenost
100 m, 3+10 ran a ve střelbě z pistole
CZ 75 na vzdálenost 25 m, 3+10 ran.
Střeleckou soutěž bezproblémově
organizoval KVV Holešov ve
spolupráci se SPŠ, VPŠ MV a
102.pzpr. Soutěže se zúčastnilo 25
tříčlenných družstev z ČR a SR.
Střelecké soutěže se z našeho KVV
Prostějov zúčastnila 4 družstva ve
složení: 1. Milan Vašek, Stanislav
Lánský, Marie Řehořová, 2.
František Melichárek, Jaromír
Spáčil, Ivo Lorenc, 3. Jaroslav

Kovář, Eva Lánská, Miluše
Rejkubová, 4. Jaroslav Ondrejčák,
Jan Komínek, Vladimír Vrúbel. I
letos se ukázalo, že slovenští
kolegové kvalitně trénují a dosáhli
opět nejlepších výsledků. Kdo jim
letos z českých KVV mohl
konkurovat byli členové KVV
Prostějov. Naši střelci se oproti
roku 2019 významně zlepšili v
obou disciplínách. Vynikajícího
výsledku dosáhli střelci, a to Milan
Vašek – 1.místo v disciplíně střelba
z pistole nástřelem 99 bodů a
Stanislav Lánský v celkové
klasifikaci jednotlivců - 2.místo s
nástřelem 187 bodů a Ivo Lorenc –
4.místo s nástřelem 182 bodů. V

kategorii žen se na pěkném 5.místě
umístila naše střelkyně Miluše
Rejkubová. Všem našim střelcům
blahopřejeme. Poděkování patří
velení 102.pzpr pplk.Ing. Hriníkovi
a jeho vojákům, kteří výborně
zajišťovali střelecké soutěže,
kolegům z KVV Holešov za zajištění
výborného občerstvení a všem
účastníkům závodů za projevenou
disciplínu na střelnici. Celkové
výsledky ve všech disciplínách
můžete zhlédnout v rubrice „Branné
hry a soutěže VV“. Fotografie J.
Kováře můžete zhlédnout na níže
uvedeném odkazu. .
https://www.zonerama.com/jardako
v/Album/6407792

Naše úèast na udìlení Pamìtního odznaku MO ke 30. výroèí operací
Pouštní štít a Pouštní bouøe
Udělení Pamětního odznaku
proběhlo 25.9.2020 na ploše
Čestného dvora Národního
památníku v Praze na Vítkově, za
účasti představitelů zúčastněných
zemí, kteří se velmi pozitivně
vyjádřili k činnosti
protichemického praporu a jejího
zabezpečení ze strany 22. vb
Prostějov. Ocenění udělované na
základě výnosu ministra obrany

Lubomíra Metnara předával
náměstek ministra obrany Tomáš
K o p e č n ý . Vy z d v i h l r o l i
československých vojáků v
tehdejším konfliktu a také to, že
Československá účast při
osvobození Kuvajtu byla od druhé
světové války prvním větším
nasazením v zahraniční operaci a
stála na počátku tradice
novodobých armádních misí.

Pamětní odznak byl udělen celkem
208 účastníkům operace a dalším
šesti osobnostem, které se zasloužily
o zdárný průběh činnosti čs.
jednotky, mezi které patřili tři
příslušníci 22. výsadkové brigády
Prostějov, pplk.v.v. Petr Poledník,
pplk. v.v. Jaroslav Homolka a plk.v.v.
Jiří Hudský.

vlastních zbraní, čehož však naše
výprava mohla využít jen částečně
(zbrojní průkaz má zatím jediný
člen KVV PV a malorážku zatím
nevlastníme). V kategorii mužů
opanovali stupně vítězů střelci z
domácího klubu. Ihned za nimi se s
těsnou ztrátou dvou bodů umístil na
4. místě Milan Vašek a tří bodů na
5. místě Stanislav Lánský. V
kategorii žen si skvěle vedly naše
střelkyně. Miluše Rejkubová
získala stříbro a Eva Lánská bronz.
Těsným rozdílem dvou bodů je

porazila pouze zkušená závodnice ze
Vsetína. Celkově byla výprava do
Napajedel úspěšná; jedná se o
několikátou soutěž v řadě, kdy se
závodníkům podařilo zviditelnit
KVV Prostějov v jiných regionech.
Lze také spekulovat o tom, že kdyby
naši střelci měli vlastní zbraně, jak
tomu bylo u většiny domácích
závodníků, medailové pozice by jistě
neminuly také naše muže.

Kol. Jiří Hudský

Støelci v Napajedlech
V sobotu 26. září využili střelci
KVV Prostějov pozvání Klubu
vojáků v záloze Napajedla a
zúčastnili se 4. ročníku branného
trojboje „O partyzánský samopal“.
Na soutěž vyjely tradičně oba týmy
ve složení Jaroslav Kovář, Milan
Vašek, Miluše Rejkubová, Eva a
Stanislav Lánští. Soutěžními
disciplínami byly střelba z
velkorážní pistole, střelba z
malorážní pušky a hod granátem na
cíl. Z důvodu rizika šíření
koronaviru bylo povoleno použití

Kol. Stanislav Lánský

7

Støelci opìt na stupních vítìzù
V sobotu 10. října vyjely dva
střelecké týmy vstříc další výzvě –
XII. Memoriálu Marie Ljalkové.
Toto další kolo Mezinárodní
střelecké ligy se za přísných
protivirových opatření konalo na
střelnici Don Shot v Brně. Výbor
klubu finančně podpořil účast
našich závodníků schválením
úhrady startovného a jízdného
dvěma vozidly. Soutěž byla náročná
již samotným počtem disciplín;
střílelo se postupně ze 7 různých
zbraní rozličných ráží, na různé
terče a vzdálenosti. Specifikem této
soutěže bylo, že všichni závodníci
stříleli ze stejných zbraní

zabezpečených organizátorem.
Nikdo tedy nebyl zvýhodněn tím,
že si vylosoval dobře nastřelenou
zbraň a současně nikdo nebyl
znevýhodněn střelbou ze zbraně
horší. Tím, že všichni stříleli ze
všech zbraní, byla zajištěna
maximální férovost a tak mohli
nejvíce vyniknout všestranní
soutěžící. A právě tuto schopnost
zástupci KVV Prostějov předvedli.
Nejvyšší počet získaných bodů
zajistil prvenství v hodnocení
jednotlivců našemu nejlepšímu
klubovému střelci Milanu Vaškovi.
Tímto skvělým výsledkem nejvíce
přispěl k tomu, že se mužský tým

ve složení Milan Vašek, Jaroslav
Kovář a Stanislav Lánský vyšvihl na
celkově druhé místo. Ani v této
náročné soutěži nezůstaly naše ženy
ve stínu zkušených závodníků. Ve
střelbě z laserových zbraní (bez
rozdílu pohlaví) vystřílela celkové
třetí místo Eva Lánská, čímž
posunula svůj tým na stříbrnou pozici
v tomto klání. V kategorii žen se naše
závodnice svým výborným výkonem
nakonec postavily po obou stranách
své zkušené soupeřky na stupni
vítězů - Miluše Rejkubová jako
stříbrná a Eva Lánská jako bronzová.
Kol.S. Lánský

Pietní akt na nám. TGM
21.srpna 2020 ve 13,00 hod. se
zúčastnila delegace našeho klubu ve
složení kol. Stavný, Hájek a Kovář,
pietního aktu k uctění památky 3
obětí a 9 zraněných, po střelbě
okupačních vojsk dne 25.8.1968 v
Prostějově. Obětem „Krvavé neděle

“ položili k pomníčku kytice a Jura řekl, že na tyto oběti nesmíme
věnce delegace SM Prostějova, v nikdy zapomenout a připomínat je
čele s primátorem Mgr. Františkem mladším generacím.
Jurou, příslušníci 6O1.skss,
102.pzpr, Policie ČR, Městské
Kol. Fr.Stavný
policie, Svazu letců ČR a Sokolské
obce. Ve svém projevu primátor

Den veteránù v komorním provedení
11.11.2020, se na Místním hřbitově
v Prostějově, uskutečnil skromný
pietní akt za všechny veterány padlé
za naši svobodu. Vzhledem k
Nařízení vlády ČR k pandemické
krizi, se akce zúčastnili jen primátor
SM Prostějov, pan Mgr. František

Jura, exprimátor a náš čestný člen
kol. Mirek Pišťák, velitel 601.skss
plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel se svým
vrchním praporčíkem, nprap.
Janem Ouřeckým, a za náš klub
jeho předseda Ing. František
Stavný. Památku všech veteránů

jsme si uctili položením smutečních
věnců a kytic na jejich hroby a tichou
vzpomínkou. Nikdy nezapomeňme
jejich odkaz!
Kol. Fr.Stavný

Èervené barety se promìnily v pluk
Česká armáda má od čtvrtka novou
bojovou manévrovou jednotku.
Není náhodou, že se tak stalo 1.
října, protože v roce 1947 vzniklo
československé výsadkové vojsko
jako takové. Minutou po půlnoci se
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původní 43. výsadkový prapor
změnil na pluk. Jednotka
červených baretů tak prakticky
zdvojnásobí počet svých
příslušníků a získá nové vybavení.
Zaměří se na úderné a výsadkové

operace, akce v týlu nepřítele nebo
evakuaci civilistů z krizových
oblastí. Náčelník generálního štábu
Aleš Opata výsadkářům předal
bojový prapor, který jim propůjčil
prezident Miloš Zeman.

KVVV gen. Karla Paleèka - Plzeò v roce 2020
Na slavnostní výroční schůzi v listopadu
2019, kdy náš klub slavil 20. výročí založení i
na lednovém povánočním posezení jsem
konstatoval, že na rok 2020 máme
naplánováno tolik akcí jako nikdy a budeme
mít co dělat, abychom to všechno zvládli. A
přišel Covid-19! A všechno bylo jinak. Jsem
rád, že jsme zvládli ještě v únoru střeleckou
soutěž a 12. března pietní akt u hrobu
gen.Palečka. Byl sice velmi komorní, většina
klubů účast na poslední chvíli zrušila, ale
přijely delegace 102.pzpr, 43.vpr i bývalý
velitel plk. René Sábela. Z klubů pouze
Jindřichův Hradec. Návštěva pivovaru,
kterou se povedlo po letech domluvit, se
musela zrušit. Na obědě ve Spilce nás bylo
jen šest. Večer vláda vyhlásila nouzový stav!
Zbytek roku byla pouhá improvizace
vycházející z měnících se vládních opatření.
Malá delegace 18.6.2020 na Anthropoidu v
Praze a uctění památky pplk. Ctibora

Bělohrada v Sušici. Společně s kolegy z
Klatov jsme 22.7.2020 připomněli 40.
výročí smrti výsadkáře Ctibora Bělohrada,
který zahynul při záchraně dětí při
povodních na Šumavě. Při této příležitosti
jsme pplk.Bělohradovi udělili in
memoriam Kříž KVVV Plzeň, který
převzala jeho manželka a syn. Bohužel
13.6.2020 nás potkalo neštěstí. Při seskoku
v Hořovicích zahynul náš člen Mgr.Bc.
Oldřich Luger (66 let, pplk.). Olda začal
opět aktivně skákat asi před rokem a těšil se
na důchod, do kterého chtěl odejít letos v
prosinci. Jeho tragická smrt nám opět
připomíná, že se vše může nenávratně
z v r t n o u t b ě h e m c h v i l k y. O l d o ,
vzpomínáme!
V poslední době nás znepokojilo, že na
čestném hrobě gen.Palečka se rozpadá
reliéf s jeho podobiznou. Povedlo se zjistit,
kdo ho vyrobil i okolnosti nákupu. Jeho

syn, Vladimír nechal vyrobit dva kusy. Jeden z
bronzu pro 102.pzpr a jeden z plastu pro Plzeň.
Autorka za nový bronzový reliéf požaduje
45.000,- Kč. Díky však mimořádné ochotě
ředitelky hřbitova se bronzový reliéf odlije a
vyrobí za 10.000,- Kč. Všechno, včetně
obnovy písma na hrobě zaplatí Magistrát města
Plzně. Věřím, že v roce 2021, při pietním aktu
již uvidíte zrenovovaný čestný hrob. Jsem moc
rád, že se v září uskutečnilo setkání VV ČR a
SR v Prostějově při oslavě 30.výročí KVV
Prostějov. Byla to výborná akce, která
zasluhuje naše uznání. Bonusem bylo udělení
mince NGŠ pro Jindru Fencla a tandemové
seskoky Honzy Duchka a Karla Fanty.
Musíme doufat, že se situace s Covidem
uklidní a budeme moci důstojně provést
alespoň výroční členskou schůzi za rok 2020.
Zájemce o dění v našem klubu odkazuji na
naše webové stránky: www.kvvplzen.wgz.cz
Modré nebe nad hlavou přeje Ladislav Sliva

25 let Klubu vojenských výsadkových veteránù plk. Fr. Mansfelda v Liberci
Myšlenka založit samostatný klub v
Liberci se zrodila v roce 1995 při
setkání výsadkových veteránů v
Prostějově. Inspirací k její realizaci byl
již existující prostějovský klub v jehož
čele stál kol.L.Opletal. Základní
členské jádro tvořili bývalí příslušníci
výsadkového vojska z řad vojáků z
povolání příp.déle sloužící - postupně
se přidávali i bývalí výsadkáři - vojáci
základní služby. Počáteční činnost
klubu (10 členů) byla orientována
především na kontakty s mateřským
klubem v Prostějově. S rostoucí
členskou základnou a také vznikajícími
kluby v dalších regionech se měnily
formy činnosti a zaměření klubu. Byla
navázána úzká spolupráce s

libereckými vojenskými součástmi ASC Dukla, útvar chemiků, Krajské
vojenské velitelství a také s místním
Aeroklubem. Pro vlastní činnost klubu
tak byly vytvořeny optimální
podmínky - především materiální
podpora těchto partnerů nám umožnila
rozvíjet činnost dle zájmu členů
(zájezdy, seskoky padákem apod.).
Úzké partnerství s těmito součástmi je
i dnes základem pro činnost klubu. Do
činnosti klubu se výrazně promítla i
existující spolupráce s ostatními
regionálními kluby ČR a SR. 25 let
života klubu - ukázka opravdových,
krásných mezilidských vztahů vztahu lidí sdílejících společnou
hrdost - vojáka výsadkáře a já si

dovoluji tvrdit i hrdosti na svůj klub.
Vytvořili jsme kolektiv, který ví kdo
jsme, co jsme a co chceme. Existence
klubu a jeho zaměření tak obohatila
získané životní zkušenosti a dává
každému z členů pocit opravdového
neformálního kamarádství - v dnešní
době dar, který se jen tak nevytvoří.
Kolegové veteráni klubů ČR a SR i díky
vám píši tyto řádky - vztahy mezi našimi
kluby jen dokumentují mé předchozí
úvahy. Jsme společenství, které v naší
současnosti nemá obdoby.
Díky vám za to.

následně dosáhl hodnosti P/O. Se
svým Wellingtonem se účastnil řady
bojových akcí nad územím Německa,
s cílem způsobit co největší škody
nenáviděnému fašistickému
Německu. Jeho poslední akcí bylo
bombardování naftových nádrží ve
Wilhelmshavenu nad Severním
mořem. A dne 15.1.1941 ve 21.36
hod byla zachycena zpráva o poruše

letounu a následné volání SOS. Letoun
nebylo možno zaměřit a tak ani nebyly
vyslány záchranné čluny. Osádka
letounu byla prohlášena za nezvěstnou.
Válka a moře si vybraly svou krutou
daň. S námi na hrdiny vzpomíná i
příbuzná jmenovaného naše kolegyně
Libuška Milarová. Čest jejich památce.

J.Chromek předseda klubu.

Na hrdiny se nezapomíná
V našem kraji v obci Malé Hradisko
se 23.9.1913 narodil Král Jaromír
Oldřich. V dospělosti, jako každý
řádný občan v době, kdy náš stát
obsadilo fašistické Německo, se
nemohl vyrovnat s touto potupou a
proto odešel jako řada dalších, bojovat
za jeho svobodu do Anglie. Zde byl
zařazen k letectvu, jako palubní
střelec do 311 letecké perutě, kde

Kroul František
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NAŠI JUBILANTI 2020 -2021:
60 let – Vítězslav Houšť, Zdenka Šnevajsová,
75 let – Anna Kroulová, 80 let – Jindřich Čtverák, Ladislav Ondříček,
85 let – Karel Málek
Jubilant.
Dne 7.9.2020 se dožil náš člen Miloš Jurča
významného jubilea 80. let. Převážná část jeho života je spojena
s pojmem -výsadkář. Kolega Jurča byl příslušníkem
22. výsadkové brigády, kde vykonal základní výcvik
a ZVS. Po dvou letech odešel do zálohy s hodností četaře.
Jeho láska k činnosti výsadkáře s ním přešla i do
civilního života, kde se podílel dlouhá léta na výcviku
výsadkářů a jejich přípravu pro působení v armádě. Za
tuto aktivní činnost byl několikrát odměněn a ustanoven
do funkce předsedy paraodboru Prostějov.
Kolegovi Jurčovi přejeme ještě dlouhá léta a hodně zdraví.

BLAHOPŘEJEME!!!!!
OPUSTILI NAŠE ŘADY:
21.8.2020 nás opustil Ing.kpt.Stanislav Brei MBa, ve věku 57let
27.8.2020 do výsadkového nebe odešel ve věku nedožitých 93 roků člen KVV Prešov výsadkový veterán
nadpraporčík v.v. Ján ŠAGÁT.
21.10.2020 zemřel pplk.v.v. JUDr. Jozef Tóth KVV Holešov
28. 10. 2020 nás navždy opustil ve věku 87 let plukovník Ing. Ivo Kvasnička.
31.10.2020 Jaroslav Mudroch KVV Chrudim
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Dne 25.8 zemřel ve věku 78 let bývalý příslušník 22. výsadkové brigády, příslušník ASD DUKLA Prostějov
mjr. v.v. Václav Hynek. Václav Hynek patřil do zlaté éry prostějovských dukláků 60. až 70. let minulého
století. Narodil se 12. dubna 1942 ve Dvoře Králové nad Labem. Od 1. října 1963 byl přijat v hodnosti četaře
do další služby jako instruktor ASD parašutismu. V roce 1970 odchází z ASD, aby se v roce 1973 opět do
ASD vrátil a mohl úspěšně reprezentovat prostějovskou Duklu a naši vlast v parašutismu až do roku 1978.
Během své vojenské služby získal mnoho ocenění. Níže je krátký výčet toho, co Václav Hynek dokázal:
zasloužilý mistr sportu, nositel nejvyššího ocenění FAI, držitel dvou bronzových medailí z mistrovství světa
v individuálním hodnocení, další úspěchy sbíral na ostatních závodech, zejména na mistrovstvích
spřátelených armád, kde dvakrát zvítězil v absolutním hodnocení a získal další individuální medaile v obou
hodnocených disciplínách, tj. v PP a IA. Podílel se na 2 světových a 4 národních rekordech. Získal třídnost
MISTR zbraně. Celkem provedl 6 300 seskoků. Červené Barety vyjadřují rodině Václava Hynka upřímnou a
hlubokou soustrast. Věříme, že si na Václava ještě v této době vzpomene opravdu spoustu kamarádů výsadkářů. Chceme věřit, že je již Václav v našem výsadkovém nebi, v té nejlepší společnosti svých
kamarádů, kteří tragicky zahynuli v roce 1972 v Bulharsku. Je mezi svými kamarády, Jaroslavem Jehličkou,
Josefem Pospíchalem, Lubošem Majerem, Václavem Kumbárem, Oldřichem Varmužou, Františkem
Sležukem, Jaroslavem Svobodou, Miloslavem Krškou a velitelem prostějovské dukly Stanislavem Blažejem.
Budeme na Vás vzpomínat. Čest Tvé památce.

8.11.2020 nás ve věku 82 let tiše opustil člen
Klubu výsadkových veteránů při VÚ 8280
Prostějov a dlouholetý funkcionář výboru našeho
klubu pplk. v.v. Ivan Verner. Byl příslušníkem
22. výsadkové brigády a po její reorganizaci, 22.
výsadkového pluku SU v Prostějově. Byl
spolehlivým důstojníkem, kamarádem a kolegou.
Sloužil na velitelských a štábních funkcích až do
svého odchodu z armády do starobního důchodu.
V r. 1990 se svými kolegy založili náš klub, který
letos oslavil 30. výročí svého vzniku. Dlouhá léta
aktivně působil ve výboru klubu a vedl klubovou
Kroniku. Byl držitelem všech klubových
vyznamenání, včetně Zlatého odznaku
výsadkového veterána. Za jeho celoživotní aktivní
činnost ve výsadkovém veteránském hnutí mu
výbor našeho klubu uděluje In memoriam Pamětní odznak k 60. výročí působení VÚ 8280 v
Prostějově. Vzhledem k Nařízení vlády ČR o
opatřeních proti COVID-19 se nemůžeme s
Ivanem rozloučit se všemi vojenskými poctami,
které si zaslouží. Jeho pohřeb bude jen v rodinném
kruhu. Jménem výboru KVV Prostějov vyjadřuji
celé jeho rodině upřímnou soustrast v jejich
zármutku. Ivane, odpočívej v pokoji.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!!!
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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 6.2.2021 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 .
Žádáme předsedy klubů o oznámení jmen účastníků hlavního zasedání (nejvýše 3 osob z jednotlivých klubů), i vzhledem k
případnému zajištění občerstvení, na e-mailovou adresu předsedy kol. Stavného do 20.1.2021. Možnost ubytování je
značně omezena a je nutno ji řešit s kol. Lejskem (nejméně měsíc předem), nebo 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.

PLÁN ČINNOSTI KVV PROSTĚJOV, z.s. v r. 2021
Návrh plánu bude projednán a případně upraven na výroční členské schůzi dne 6.2.2021 v závislosti od vývoje situace s Covid 19 a případných
opatření vlády ČR
Únor

:

6. 2. - Výroční členská schůze KVV Pv, z.s. – Národní dům
26.2. - Vepřové hody - posezení s konzumací zab. specialit, s hudbou a zpěvem,
U Tří bříz

Březen : 12.3. od 10,00 Pietní akt u hrobu gen. Palečka v Plzni
19.3. - Oslava MDŽ – posezení s občerstvením při hudební produkci, zpěvu a
Tanci, U tří bříz.
Duben

: Návštěva divadelního představení ( Prostějov) - termín bude včas upřesněn.

Květen : 11.5. - Střel. soutěž z Pi – „Memoriál plk. Františka Mansfelda - IX. ročník “ – ve
Vrahovicích
Červen : 18.6. - Zájezd do Prahy – ANTHROPOID.
26.6. - Účast a pomoc při organizaci „VII. ročníku Pochodu po stopách 22. vb“,
organizovaný Červenými barety, z.s.
Červenec : Prázdniny - dovolené
Srpen:

21.8. - 1 denní zájezd (Telč, Karlova Studánka, nebo Buchlov) - místo bude včas
určeno.

Září

: 1.9. – 3. 9. – „Memoriál zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku“
(ve spolupráci s 601.skss v areálu UVZ Hamry)

Říjen

: 15.10. - Výsadkové vinobraní – Dětkovice (přesný termín bude včas určen), večeře,
víno, hudba, tanec, zpěv.

Listopad: Návštěva divadelního představení (Prostějov).
Prosinec : 3.12. -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). míst před hlavní
budovou.

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 https://www.kvvprostejov.wgz.cz/

Uzávěrka Zpravodaje č. 84 je 28.02.2021
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