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Vážené kolegyně, kolegové!
uplynul jeden velmi složitý rok a s tím je spojena i otázka bilancování naší 
omezené činnosti. Jménem klubu KVV Prostějov, z.s., si dovolujeme pozvat 
všechny naše členy, hosty, sponzory a zástupce regionálních KVV České a 
Slovenské republiky na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s., která se bude konat 
kvůli pandemickým opatřením místo 13.3.2021 dne 15.5. 2021 od 16:00 hod. ve 
Velkém sále Národního domu v 1.poschodí. Členské schůzi bude ve 13:00 hod. 
předcházet porada předsedů regionálních klubů, na kterou zveme maximálně dva 
zástupce z každého klubu. 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), 
vzhledem k případnému zajištění občerstvení, na emailovou adresu sekretáře 
klubu, kol. Chudého, do 5.5.2021. Možnost ubytování je značně omezena a je 
nutno ji řešit cestou ubytovacích zařízení ve městě Prostějov a okolí. Dále je 
potřeba počítat s omezeným množstvím parkovacích míst před Národním 
domem. V případě uvolnění pandemické situace bude podáváno občerstvení, 
hudba s tancem a tombola, do které může přispět každý účastník. schůze. 

Na Vaši účast se těší a srdečně zve předseda a výbor KVV Prostějov, z.s.

Program 
èlenské schùze Klubu výsadkových veteránù z.s., 

konané dne 15.5.2021 
Prezence do 15:45 hod.
1. Zahájení v 16:00 hod.                                                                                                 kol. František Chudý
    (přivítání, schválení programu, usnášeníschopnost členské schůze, hymna
     výsadkářů, pieta, organizační pokyny)
2. Volba návrhové komise                                                                                              kol. František Chudý
3. Zpráva o činnosti KVV za uplynulé období (2020)                                                  kol. František Stavný
4. Zpráva o hospodaření v roce 2020, návrh rozpočtu na                                                   kol. Jozef Struhár
    rok 2021
5. Zpráva revizorů účtů                                                                                                          kol. Petr Němec
6. Ocenění členů KVV a hostů                                                                                      kol. František Stavný
7. Přestávka                                                                                                                                       15 minut
8. Diskuze                                                                                                                       kol. František Lejsek
9. Volba nového člena výboru klubu                                                                              kol. František Chudý
10. Schválení usnesení z jednání                                                                                          návrhová komise
11. Ukončení oficiální části shromáždění                                                                      kol. František Stavný
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Dlouho  jsem váhali, jestli vydávat 
v této nelehké době Zpravodaj, 
jehož základním zaměřením je 
informovat o činnosti našeho KVV i 
ostatních KVV V ČR. Vzhledem k 
epidemiologické situaci a známým 
opatřením vlády ČR jsme museli 
zrušit společné akce jako vepřové 
hody, MDŽ,
účast na pietním aktuu u hrobu gen. 
Palečka, 3x přeplánovat termín 
členské schůze KVV Prostějov, 
návštěvu divadla v Prostějově. V 
obdobné situaci jsou pochopitelně 
všechny KVV v ČR. Nakonec jsme 
se rozhodli, že se pustíme do přípravy 
Zpravodaje se zaměřením na 
informace o práci našeho výboru od 
začátku tohoto kalendářního roku, 
k terá  i  v  těchto  náročných 
podmínkách byla pravidelná. Vybrali 
jsme ty informace, které by mohly 
být pro členy KVV přínosné. 
Obsahově i organizačně jsme 
připravili ČS KVV Prostějov. Její 
nedílnou součástí bude i porada s 
předsedy KVV ČR a SR. Veškeré 
materiály ČS KVV Prostějov jsou 
připraveny za aktivního podílu všech 
členů výboru KVV. Zde chci 
vyzvednout práci kol. F. Chudého i F. 
Lejska na přípravě organizačních 
otázek. Průběh ČS KVV  Prostějov 
bude v souladu s opatřeními vlády 
ČR a informaci, za jakých podmínek 
proběhne, Vám  včas oznámíme na 
webových stránkách, v emailech. 
Náš stávající
předseda KVV Prostějov kolega 
F.Stavný informoval výbor, že ze 
zdravotních
důvodů se na nejbližší členské 
schůzi KVV vzdá funkce předsedy 
klubu. Kolega
Stavný se souhlasem a podporou 
výboru KVV Prostějov oslovil 
stávajícího
čestného člena našeho klubu 
gen.por. v.z., Ing. Ondreja 
Páleníka,MBA s nabídkou
řádného členství v KVV Prostějov, 
se kterou gen.por. v.z. 
Ing..O.Páleník, MBA
souhlasil. Jeho přihlášku za člena 
KVV Prostějov výbor KVV dne 
21.1.2021
schválil jednomyslně. Členové 

výboru znají kolegu Ondreja 
Páleníka jako
pokračovatele výsadkových tradic, 
zakladatele spec. sil AČR a oceňují 
jeho osobní
pomoc a angažovanost pro 
veteránské hnutí. Proto výbor KVV 
navrhne nejbližší
členské schůzi KVV Prostějov jeho 
kandidaturu do výboru KVV, s 
výhledem
volby do funkce předsedy KVV 
Prostějov. Mimo to výbor KVV 
navrhne v
usnesení ČS KVV i úpravu Stanov 
KVV, části XI. Bod 2, aby volební 
období místo
2 let bylo 4 roky a to s účinností od 
roku 2022. Výbor KVV nadále 
věnoval
pozornost rozšíření řad členů KVV. 
Od začátku roku se novými členy 
KVV
Prostějov stali: - Již výše uvedený 
kol.. Ondrej Páleník, kol. Ondrej 
Jestrebský, Eva
Jestrebská, kol.Ladislav Branický, 
Michal Dočkal, Petr Sedláček a 
Kateřina
Sedláčková, Pavel Vašek a Milan 
Vašek, kol. Vladimír Ganzar. 
Celkem 10 nových členů KVV. 
 Z pověření výboru KVV Prostějov 
proběhlo dne 3.2.2021 jednání za 
účasti kolegů
M.Muchy, Jaroslava Šlambora a 
Jaroslava Ondrejčáka ve věci 
přístupnosti našich
oficiálních webových stránek 
https://kvvprostejov.wgz.cz pro 
unikátní návštěvníky,
kteří nejsou členy KVV Prostějov a 
neznají adresu našich webových 
stránek.
Problém nastával vždy, když byl 
zadán do vyhledávače portálu 
Seznam nebo na
Googlu kvvprostejov. Tehdy se tam 
přednostně ukázal facebook kvv 
prostejov a
naše oficiální stránky nebyly 
uvedeny ani na 8. straně.
Shodli jsme se, že vlastníkem 
Facebooku, který administruje kol. 
M. Mucha,
https://cs-
cz.facebook.com/kvvprostejov/ je 

KVV Prostějov, z.s. Po věcném
projednání této problematiky byl 
stanoven následující postup:
- Facebook, který administruje kol. 
M.Mucha, v žádném případě nerušit 
z důvodu,
že je přínosným komunikačním 
kanálem pro všechny členy a 
příznivce výsadkové
komunity.
- Na přední straně Facebooku byly 
aktualizovány fotografie z činnosti 
KVV
Prostějov včetně odkazu na oficiální 
stránky KVV Prostějov.
- V diskuzi se ukázaly možnosti 
prohloubení spolupráce mezi 
administrátory kol.
M.Muchou a J.Ondrejčákem při 
zajišťování informovanosti členů a 
příznivců
výsadkového hnutí, např. 
uveřejňování aktuálních zpráv na 
obou komunikačních
kanálech. To se projevilo např. i dne 
20.2.2021, kdy na Facebooku byla 
zveřejněna
informace výboru KVV Prostějov o 
změně termínu členské schůze na 
10.4.2021 v
plném znění jako na webu KVV 
Prostějov. V současné době jsou 
vytvořeny z naší
strany, aktivním zásahem R.Váni a 
administrátora web.stránek 
J.Ondrejčákem,
podmínky pro vyhledávače. 
Zdůrazňuji, že vyhledávače jsou 
naprosto autonomní a
samy se starají o zařazení stránek do 
výsledků. Optimalizaci našich 
stránek by dále
nejúčinněji pomohlo umístění 
odkazů směřujících na naše stránky 
na maximální
množství jiných webů. Dne 
9.3.2021 jsem prověřoval portál 
Seznam a problém je
vyřešen. Po zadání slovního spojení 
kvvprostejov do vyhledávače 
seznamu, se již

naše oficiální stránky objevily na 
1.straně v 5.a 6.pozici.
 

Ani ve ztížených podmínkách se práce výboru KVV nezastavila 



3

zakladatelů výsadkového vojska 

601.skss o Plánu činnosti KVV 
PV v r. 2021, s důrazem na 
rozhodující akci KVV – 
Memoriál

Předseda KVV kol.F.Stavný 
seznámil výbor KVV s 
výsledkem konzultace s 
velitelem

95. Písemné přání zachovat jako 
doposud. Tato změna byla 
schválena jednomyslně.

realizovat jen u kulatých výročí 
– 70, 80, 90. Zrušeny jsou dárky 
pro půlkulatiny – 65, 75, 85,

uvedena na webových stránkách 
KVV. Návrh na zaslání věcného 
dárku (pro muže i ženy)

Výbor KVV provedl úpravu v 
řešení životních jubileí členů 
KVV. Životní jubilea jsou

sport. Na přípravě všech 3 
žádostí o dotace na rok 2021 
odvedl velký kus práce 
kol.J.Struhár.

Olomoucký kraj 1 žádost na 
sport. Dále byla podána žádost o 
dotaci Agrofertu s určením na

Magistrát statut. města 
Prostějova, z toho jednu na sport 
a jednu na celoroční činnost a

Prostějov a od Olomouckého 
kraje. Výbor KVV podal 2 
žádosti o dotace na rok 2021 na

 Dále výbor KVV projednal stav 
vyúčtování dotací za rok 2020 od 
statutárního města

možností za operativního řízení 
předsedy KVV kol.F.Stavného.

korespondence I přes tuto 
skutečnost však všichni členové 
výboru pracují dle potřeby a 
svých

schůze, která musela být 
provedena ve dnech 5.- 6. 3.2021 
s využitím e-mailové

vzhledem k neustálému přesunu 
termínu členské schůze KVV 
Prostějov, ale i výborové

V závěru chci zdůraznit, že tento 
pandemický stav se podepsal i na 
činnosti našeho klubu,

neuvádíme jména, předání bude 
provedeno slavnostním 
způsobem.

Prostějov a 1 členu KVV Brno a 
brig. gen Ing. Bc. Branislav 
Benkovi (ASR). Záměrně

dalším 2 kolegům z ČR. Zlatý 
odznak výsadkového veterána 
KVV Prostějov 2 členům KVV

medaile Za zásluhy KVV PV pro 
Mgr Jana Nagyho - ředitele 
Městské policie v Prostějově, a

našeho klubu do tomboly Plesu 
601.skss. Dále výbor KVV 
projednal a schválil udělení

Hamry v termínu 1.- 3. září 2021 
a s předáním sponzorského daru 
(jeden tandemový seskok)

a vynálezce padáku za účasti 
veteránů ČR a SR na střelnici

Kolega Ondrejčák zveřejňuje 
všechny případné změny a 

Výbor KVV Prostějov přeje 
všem našim členům a 
příznivcům v tomto nelehkém 
období

dlouhodobě zajišťuje kol. 
Lejsek.

prováděna i u těch regionálních 
klubů, které si o to požádaly. 
Tuto oblast pravidelně a

posíláme přání a případně 
malou pozornost, dle výše a 
významu události. Tato činnost 
je

uvolnění opatření v této 
oblasti. Nezapomínáme ani na 
naše jubilanty a pravidelně jim

Skrbková má zajištěny 
vstupenky pro členy klubu na 
divadelní představení. Čekáme 
jen na

příspěvky na rok 2021 68% 
členů KVV. Ani v oblasti 
kultury není činnost 
opomenuta a kol.

členských příspěvků a poplatku 
za tvorbu Zpravodaje. K 
dnešnímu dni zaplatilo členské

stránkách. Desítkáři, kol. 
Hájek a Struhár, zajistili 
informovanost členů klubu o 
výši plateb

informace na našich webových

hodně zdraví, hodně fyzických 
sil i psychické a rodinné 
pohody. 
                        Kol.J.Ondrejčak

 Pro současné členy KVV Prostějov, kteří znají adresu našich webových stránek, není problém
se do nich přihlásit. Doporučujeme jim užívat tyto možné varianty přihlášení:

- Do adresního řádku vložit adresu našich web.stránek https://kvvprostejov.wgz.cz/

- Adresu našich web.stránek https://kvvprostejov.wgz.cz/ uložit na panel Oblíbené položky.

- Adresu našich web.stránek https://kvvprostejov.wgz.cz/ uložit do oblíbených položek

- Na plochu uložit zástupce našich web.stránek https://kvvprostejov.wgz.cz/

Následně stačí ve všech případech webové stránky jen otevřít
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Fenclem. Dostavil se i zástupce 
Krajského vojenského velitelství 

Aby se dodrželo nařízení vlády, 
tak 12. března jsem za náš klub 
položil kytku jen s Jindrou

položili věnec a přinesli dvě 
pěkné svíce se znakem 102.pzpr.

Kamarádi ze 102.pzpr to vyřešili 
tak, že přijeli dříve, na výročí 
narození gen.Palečka a

12. března u hrobu gen.Karla 
Palečka v Plzni musela být 
zrušena! Nám však bylo jasné, že 
si

 Mimořádná situace vyžaduje 
mimořádné přístupy. Každoroční 
akce výsadkových veteránů

musíme se situací poradit.

Se situací si poradilo i velení 43. 
výsadkového pluku z Chrudimi. 
Pověřilo svého příslušníka,

pojmem, který znají i mladší 
kolegové – výsadkáři. Příští rok 

čestném hrobě objevil i věnec od 
Magistrátu města Plzně.

43.výsadkového pluku 
nezapomíná na zakladatele 
výsadkového vojska a „táta 
Palec“ je pořád

který bydlí v Plzni a ten přinesl 
věnec se stuhou a znakem pluku. 
Všem výše jmenovaným
děkujeme. Máme velmi dobrý 
pocit z toho, že velení 
102.průzkumného praporu a

Plzeň a den předem se na to bude 60 let, co pan generál
odešel do výsadkového nebe. 
Byl bych rád, kdyby se příští 
rok oslava uskutečnila v
slavnostním duchu. Povedlo se 
obnovit písmo na hrobě a 
vyrobila se nová informační 
tabule.

bylo jen rychlé provedení na 
pár vteřin.

P.S. Vše proběhlo za dodržení 
všech bezpečnostních opatření 
a vzdáleností. Společné foto

Za KVVV gen.Karla Palečka - 
Plzeň, kol.Ladislav Slíva

Jsou připraveny peníze na 
nový, bronzový reliéf… tak 
budeme doufat.

Gen. Karel Paleèek - pietní akt v komorním provedení 
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 Je známo, že naši chodeckou 
skupinu v sestavě J.Kovář, 
J.Ondrejčák a R.Zapletal vede jako
vedoucí skupiny a trenér kolega 
M.Řepka. Předpokládal jsem, že v 
této ošemetné
epidemiologické situaci nebude čas 
ani prostor pro přípravu na jaro. To 
jsem se zmýlil. Jakmile jsem zjistil, 
že Mirek tajně trénuje na pravidelné 
trase cyklostezky Prostějov - 
Letecká – Bedihošť – Výšovice – 
hřbitov Žešov – Prostějov, tak jsem 
se k němu začátkem února přidal. 
Bylo na mně poznat, že s tréningem 
teprve začínám, prostě u hlavní 
brány městského hřbitova v 
Prostějově mi došly síly a tak jsem 
si radši zajistil odvoz domů. Další
dva tréningové pochody na trase 
Prostějov - Bedihošť a zpět v délce 
cca 10 km se k nám přidal J.Kovář. 
Na počtvrté jsme již byli v plné 
sestavě včetně R.Zapletala, opět po 
stejné trase. To dokumentují i 
fotografie z otočky na železniční 
stanici Bedihošť. Pochopitelně, že
jsme s sebou měli i roušky, ale z 
důvodu naší identifikace na 
fotografiích jsme je sundali.
Bohužel od 1. března se zpřísnila 
opatření pro pohyb venku, tak nám 
nezbývá než čekat na vhodnou 

dobu. Jinak doporučuji všem, komu 
to zdraví dovolí, věnovat se 
pravidelným procházkám, nejlépe 
ve skupince s přáteli. Cestou si 
můžete společně popovídat o 
čemkoliv, co Vás zajímá a zároveň 

Vám to pomůže k lepší fyzické, 
ale i psychické kondici. Pokud se
chcete přidat k nám, oslovte 
našeho vedoucího trenéra M 
Řepku. 
                   Kol.J. Ondrejčák

Zimní pøípravy s problémy

 Den 18.6. patří mezi 
významné dny jak pro občany 
České i Slovenské republiky,
tak především pro příslušníky 
výsadkových jednotek. 
Připomeňme si úspěšné
provedení atentátu na 
nepřítele národa říšského 
protektora Reinharda 
Heydricha.
Jdete-li v Praze po Resslově 
ulici směrem k Vltavě, záhy 
minete Cyrilometodějský

pravoslavný chrám, kde v jeho 
prostorách a kryptě ukončili 
svoji bojovou cestu
příslušníci Zpravodajských 
skupin Anthropoid, Silver-A, 
B a dalších. Zde proti
mnohonásobné přesile 
německé armády, policie a 
městských hasičů, ukončili 
svůj
poslední boj hrdinové Gabčík, 
Kubiš, Opálka a další, kdy 
místo zajetí si vybrali

                      Kol. F. Lejsek                                                              

kytičku, pro úctu k těm, kteří 
položili své životy za 
svobodu našich národů.  

„poslední výstřel". 
Doufáme, že i přes nepřízeň 
osudu, se budeme moci tento 
rok
účastnit pietního aktu pro 
veřejnost, na kterém mají 
svůj podíl i kolegové z KVV
Praha. Nebude-li to možné a 
budeš mít cestu do Prahy, 
zastav se, vzpomeň a polož

Vzpomínka stále živá



 Ke dni 28.října minulého roku 
udělil ředitel Krajského vojenského 
velení v Brně
plk.gšt.Ing. Radek Černý MSS 
pamětní odznak tohoto velitelství 
předsedovi Klubu
výsadkových veteránů Jana Kubiše 
Brno Jaroslavu Forštovi za 

dlouholetou spolupráci
s tímto velitelstvím a za budování a 
udržování vojenských tradic. 
Vzhledem k
pandemické situaci, kdy nemohla 
proběhnout oslava státního svátku, 
byl kolega Foršt

pozvaný v prosinci m.r. na krajské 
velitelství, kde mu ředitel předal 
pamětní odznak.
Je to ocenění všech výsadkových 
veteránů na základě dlouhodobé 
spolupráce mezi
výsadkovými veterány a AČR.

6

Ocenìní pøedsedy

Støelecké ohlédnutí za rokem 2020
Jaký tyto změny měly přínos,
posuďte sami. V roce 2020 se 
střelecká sekce KVV Prostějov 
navzdory komplikované
koronavirové situaci zúčastnila 
následujících 10 soutěží:
22.2. Prostějov, 28.2. Brno, 20.6. 
Luková, 11.7. Brno, 25.7. 
Holešov,8.8. Kroměříž,
19.9. Luková, 26.9. Napajedla, 
10.10. Brno,12.12. Lednice, ve 
kterých získala celkem 12
hodnotných umístění:
1. místo v celkovém pořadí 
soutěže, 1. místo ve střelbě z 
pistole, 4x 2. místo v celkovém
pořadí soutěže, 1. místo v 
kategorii žen, 5x 2. místo v 
kategorii žen, 4x 3. místo v 
kategorii
žen, 3. místo v celkové soutěži, 
2x 2.místo v kategorii družstev.
Nejcennější trofejí roku 2020 je 
stříbrný pohár v kategorii 
jednotlivců letošního ročníku
Mezinárodní střelecké ligy 
(Milan Vašek). Důraz bych rád 
položil na rostoucí úspěchy 
našich
žen. Zatímco pro nás muže byla 
střelecká činnost běžnou součástí 
naší služební praxe, naše
ženy (až na jedinou výjimku) 

 Rok se nám opět přehoupnul do 
dalšího letopočtu a tak mi dovolte 
malé ohlédnutí za jednou
ze zájmových činností příslušníků 
našeho klubu. Střelba z ručních 
zbraní se v předchozích
letech v našem klubu odvíjela 
víceméně pouze na základě 
nepravidelné účasti různých
zájemců na vytipovaných 
soutěžích. V průběhu roku 2019 
však došlo ke koncentraci těchto
zájemců do stálejších střeleckých 
týmů a k organizaci pravidelné 
střelecké přípravy na
závody. Jak jste si mohli přečíst v 
předchozích článcích, nakoupili si 
tito střelci zbraně a
vybavení, které se na závodech 
nejčastěji používají a někteří 
dokonce pracují na získání
zbrojního průkazu. Lze říci, že od 
roku 2020 je výše uvedená 
zájmová činnost našich
příslušníků již kvalitně 
koordinována jak po stránce 
materiálního vybavení, tak po 
stránce
organizační. Pozitivním faktem je 
i to, že došlo k rozšíření počtu 
zájemců o střelbu mezi
stávajícími příslušníky klubu a 
rovněž k přijetí členů nových. 

držely zbraň před zahájením 
střeleckého roku doslova
poprvé a přesto vystupují 
pravidelně na stupně vítězů ve 
své kategorii. Nutnost
tvorby kvalitního zázemí pro 
zodpovědnou přípravu naší 
střelecké základny přinesla
spolupráci se Sportovním 
klubem Univerzity Palackého – 
oddílem Olomoucká škola
sebeobrany, který se rozhodl 
střelce v jejich přípravě 
sponzorovat zejména svou
dotační činností. Tímto krokem 
dojde k úspoře financí klubu a 
jejich použitím k jiným
aktivitám. Velkou výzvou, která 
je mimo jiné také odrazem 
celoročních výsledků naší
střelecké činnosti, je pověření 
naší střelecké skupiny 
pořadatelem Mezinárodní
střelecké ligy k uspořádání 
jejího třetího letošního kola. Na 
zodpovědném splnění
tohoto úkolu se v tyto dny již 
pilně pracuje a věříme, že se 
kvalitní organizací ještě
pevněji zapíšeme do povědomí 
široké střelecké komunity. 
                          Kol. S.Lánský

 V každém oboru lidské činnosti můžeme najít výkony, objevy, které nás zaujmou,
nebo ohromí, které nás nutí k zamyšlení, co je za tím. Je to talent, fyzické
předpoklady nebo vůle, cílevědomost, nebo vztah k dané profesi? Pro některé to
může být i inspirace k následování.

Výkony hodné obdivu
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 - Joseph Kittinger (* 27. července 1928 Tampa, Florida, USA) byl prvním člověkem, který skákal z 
výšky přes 30 km nad zemským povrchem. Teplota vzduchu se pohybovala okolo 94 stupňů pod nulou a 
při volném pádu trvajícím více jak čtyři a půl minuty dosáhl neuvěřitelné rychlosti 982 km/hod. Skok se
uskutečnil 16. srpna 1960. Po dlouhou dobu byl nejdelším skokem v historii. Bohužel mu tento pokus 
nebyl mezinárodní leteckou federací (FAI) uznán, z důvodu použití stabilizačního padáčku. - 14. října 
2012 byla délka a rychlost překonána Felixem Baumgartnerem, který dosáhl rychlost 1120 km/h a skákal 
z výšky 39 km. Nebyla ale překonána doba letu volným pádem. Joseph Kittinger tak stále drží rekord se 4 
minutami a 36 sekundami. Spekuluje se, že Baumgartner otevřel padák schválně dříve, aby jeho příteli 
Kittingerovi tento rekord zůstal.
- V roce 1929 držel seržant americké armády RW Bottriell světový rekord v počtu seskoků padákem 500. 
V tomto počtu Bottriell zastavil parašutismus a stal se pozemním instruktorem.
- Don Kellner drží rekord v počtu seskoků s padákem do roku 2017, celkem přes 43 000 seskoků.
- V roce 2006 nad Udon Thani v Thajsku se povedlo spojit největší formaci při volném pádu. 400 
parašutistů z 31 zemí z pěti letadel C – 130 z thajského královského letectva mělo téměř 80 sekund na 
spojení naplánované sestavy.
- Nejdelší let na padáku horizontálně nad zemí. Od roku 2007 byl držitelem nejdelšího letu na padáku 
Jason Moledzki z Kanady se 150,72 metry. V roce 2008 na mistrovství světa v létání na padácích v JAR 
se povedlo Nicku Batchovi překonat tento světový rekord ve vzdálenosti o neuvěřitelných 20 metrů. 
Hlavním úkolem parašutisty je proletět vstupní branou těsně nad zemí. Poté se mu měří délka prvního 
dotyku se zemí.
- Nejvíce seskoků za 24 hodin. Majitelem tohoto rekordu je Jay Stokes z Greensburgu (USA). V roce 
2006 absolvoval 640 seskoků během jediného dne. K dispozici měl tři letadla a jeden seskok musel 
zvládnout průměrně během 2,25 minut.
- Nejdelší base jump. Další zajímavý rekord stanovili manželé z Austrálie v roce 2006. Glenn Singleman 
a Heather Swan skočili z 6672 metrů vysoké hory Meru Peak v Nepálu. Neskákali však z úplného 
vrcholu, ale z vhodného místa pro seskok ve výšce 6604 metrů nad mořem. 22 dní jim trval výstup na 
horu a pouhé dvě minuty potřebovali k cestě dolů.
- První pokus o tandemový seskok byl uskutečněn v roce 1977 a provedl ho Bill Booth, na letišti v 
Delandu na Floridě. K seskoku byl použit upravený padák v tandemovém uspořádání, to znamená že byl 
záložní padák umístěn na záda a tím vznikl vepředu prostor pro uchycení pasažéra, což do té doby nebylo 
obvyklé. Jako pasažér absolvoval seskok jedenáctiletý chlapec.
- Na našem území byl proveden první tandemový seskok tehdy ještě v Československu v říjnu roku 1989 
na letišti v Příbrami a provedl ho šéftrenér střediska vrcholového sportu p. Adolf Eisenhammer na 
Československém padáku Duo.Jako odvážná pasažérka byla Eva Petráňová, jež byla reprezentantka v
plachtařství. První tandemoví piloti byli na území tehdejšího Československa vycvičeni belgickým 
instruktorem v listopadu 1992.
- Roman Štengl, to je český rekordman v počtu seskoků. Má jich za sebou téměř 17 tisíc, z toho je 11 tisíc 
tandemových seskoků a číslo neustále narůstá. V současné době působí v největším tandemovém centru v 
republice, které se nachází u letiště v Dlouhé Lhotě.
- Nejstarší parašutistka s největším počtem tandemových seskoků je Františka Zemanová z Karviné. 
Uskutečnila ve věku 88 let od 24. dubna 2008 do 30. srpna 2008 dvacet tandemových seskoků v kategorii 
senior. Jubilejní 20. seskok proběhl 30. srpna 2008 na letišti v Kunovicích.
- Jaroslav Chromek, narozen 1941, bude mít letos 80 let. V Dukle Prostějov skákal v letech 1963 – 1989, 
absolvoval 3 986 seskoků. Jako reprezentační trenér parašutismu působil 7 let a jeho svěřenci pod jeho 
vedením získali na šampionátech 13 medailí.
- Mgr. Jaroslav Pavlata nar.1955-2010, dvojnásobný absolutní mistr světa v klasickém parašutismu a 
čtyřnásobný mistr světa, absolvoval více než 10 000 seskoků. Asi jako každému parašutistovi i Josefu 
Pavlatovi se neotevřel padák. Za svoji kariéru měl deset až dvanáct závad, kdy musel použít padák 
záložní. I mjr. Mgr. Josef Pavlata obohatil parašutismus o nejeden významný rekord, např. v počtu 67 
skočených nul za sebou.

Víte, že:



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

Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro potřeby svých členů.  Neprodejné.

Uzávěrka Zpravodaje č. 82 je 30. 6. 2020

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/

Ing.Jozef Struhár -  pokladník -  

+420775553350, bankovní spojení na KVV 

Prostějov - 188 989 286, kód 0300
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    BLAHOPŘEJEME!!!!! 

NAŠI JUBILANTI :

65 let- Dener Aleš, Obrdlík Radim, Kopecký Pavel, Váňová Jaroslava

 70 let- Milarová Libuše,  Chovancová Dana, Hýbl Josef, Váňa Josef, Kovářová Jarmila
 

75 let- Grézl Eduard, Horák František, Lejsková Dana
 

80 let- Jugasová Hana 

85 let- Bohmová Eva, Hrachovec Josef, Sommerová Vlasta

90 let- Lužná Ludmila

 ÈEST JEJICH PAMÁTCE 

OPUSTILI NAŠE ØADY

8.1.2020 zemřel člen KVV Tábor pplk..v.v.Ing.Vendelín Trepáč ve věku 81let

10.1.2020 odešel náš člen KVV Prostějov Ing.Miroslav Žitník ve věku 72let

11.1.2020 opustil nás člen KVV Holešov  Bartoš 81 letpplk.v.v.Mgr. Václav
  
11.1.2020 zemřel člen KVV Holešov des,v.z. Pavel Kopásek 79 let

12.2.2020 odešel člen KVV Holešov čet.v.z. Jiří Varadínek /RODRIGO/ 71 let
                 

Dne 4.2.2020 se dožívá krásných 97 let výsadkový veterán, čestný předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno 
plk.v.v.Ing.Ivan Kutín, bývalý příslušník 71. pěšího praporu českosl. parašutistů v Zákupech (1948), od roku 1951 náčelník štábu 
22. výsadkové brigády, který byl pověřený vybudováním této brigády v Sabinově, které i krátce velel, v roce 1961 jako náčelník 
štábu organizoval přestěhování této brigády do Prostějova a poté přešel na Vojenskou akademii Brno, kde vyučoval a připravoval 
velitele výsadkového vojska. Za své postoje v roce 1968 byl propuštěn z armády a do roku 1990 vykonával dělnickou profesi.V 
roce 1991 byl rehabilitovaný, byla mu uznána vojenská hodnost a splnil podmínky pro vojenský důchod. Kolega Kutín je 
přiměřeně zdravý ke svému věku a já mu občas říkám, že bych se chtěl dožít nejen jeho věku, ale i jeho duševní a fyzické svěžesti, i 
když on říká, že už to není ono, ale je to o genech. Prostě vynikající chlap.
   
                                                                                       Předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno    Jaroslav Foršt

Vážení kolegové veteráni, vojáci.

JUBILANT

 - Nejdelší série dálkových pochodů. Jan Klíma z Třeště se začal po pěti infarktech věnovat 
intenzivní turistice, což vedlo k radikálnímu zlepšení zdravotního stavu. V průběhu let 
2002–2010 (tedy i ve věku 70 let) dokázal pod dohledem komisařů z Agentury Dobrý den 3x 
absolvovat pochod k pravidelné lékařské kontrole na II. interní klinice Všeobecné fakultní 
nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze. V rámci těchto pochodů probíhajících na trase 
Třešť–Pelhřimov-Vlašim–Jílové–Praha ušel celkem 4973 km. Do České knihy rekordů se 
zapsal i v kategorii Nejdelší nonstop pochod k lékaři. Za 49:46 hodin ušel trasu o délce 270 
km z Třeště přes Pelhřimov do Prahy a zpět.
- Nejstarší skokanka do vody. Zdeňka Šnobrová ze Samot u Chramost dokázala ve věku 90 
let, čtyř měsíců a 28 dnů celkem třikrát během dvou minut skočit šipkou ze startovacího 
bloku do vody pelhřimovského bazénu, poté doplavat ke schůdkům, vylézt a skok opakovat. 
Rekordu bylo dosaženo 3. listopadu 2010 v Pelhřimově.
- Boxerský kroužek seniorů. Jaroslav Konečný je zakladatelem boxerského kroužku pro 
seniory v Praze 10. Tito boxeři se zapsali do databanky Muzea rekordů a kuriozit proto, že 
nejstaršímu členovi je 88 let a věkový průměr všech je 68 roků. Kroužek navštěvuje 
pravidelně 13 seniorů. Údaj byl zaregistrován 2. prosince 2014 v Pelhřimově.
- Nejstarší seniorská štafeta v běhu na 4x100m. Josefína Kolaříková (70 let a čtyři měsíce), 
Marie Novotná (72 let a dva měsíce), Antonie Vohradská (86 let a jeden měsíc) a Jan Schöbel 
(78 let a jeden měsíc) z městské části Praha 17- Řepy jsou nejstarší čtyřčlennou skupinkou, 
která běžela štafetu 4×100 m. Součet věku všech členů je 307 let. Štafetu zvládli uběhnout v 
čase 2:40,01 min. Rekordu bylo dosaženo 8. června 2013 v rámci akce Sportovní hry seniorů 
v Praze.
                                                                                                                  Zpracoval J.Ondrejčák

Rekordy, které mohou inspirovat:

Blahopøání k Velikonoèním svátkùm
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Dne 4.února se dožil devadesáti osmi roků plk.v.v. Ing.Ivan Kutín, čestný předseda Klubu výsadkových 
veteránů Jana Kubiše Brno. Absolvent Vojenské akademie v Hranicích n/M v roce 1946, bývalý 
příslušník Pěšího praporu českosl. parašutistů 71 v Zákupech, jeden z těch výsadkářů, který budoval ve 
funkci NŠ 22.výsadkovou brigádu v Sabinově, kterou v roce 1961 přestěhoval do Prostějova a později na 
Vojenské akademii v Brně učil velitele výsadkového vojska. Po roce 1968 byl za své postoje propuštěn z 
armády a rehabilitovaný byl po roce 1990. Kolega Kutín sice říká, že je to v genech dožít se takového 
věku, ale je v dobré fyzické a duševní kondici. A o tom to je. Přejeme mu každý den modré nebe nad 
hlavou, pohodu a radost ze života. Ať se ti daří kolego!                                              
                                                                                           Výsadkoví veteráni

Devadesátosm

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 Účet 188 989 286, kód 0300

email: iveta.skrbkova@email.cz

Bc.Iveta SKRBKOVÁ – členka výboru a 

redakční rady Dolní 24, 79601 Prostějov

email – fr.lejsek@seznam.cz

předseda redakční rady

Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro potřeby svých členů.  Neprodejné.

Uzávěrka Zpravodaje č. 82 je 30. 6. 2020

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/

BLAHOPŘEJEME!!!!! 

NAŠI JUBILANTI 2021 :

60 let - Remeníková Jarmila, Kořínková Ilona
65 let- Denerová Zdeňka, Frajt Milan

70 let- Vybíral Jindřich
 75 let- Hudský Jiří, Aresta Jaroslav, Černý Václav

 80 let- Pudilová Hana, Čejka Petr 
85 let- Lorencová Marie

 ÈEST JEJICH PAMÁTCE !!!

OPUSTILI NAŠE ØADY

27.2. 2021 zemřel plukovník v.v. Ladislav Havrišak člen KVV 

let, byl příslušníkem 2.roty praporu ZU v Prostějově. Mnozí ho 
pamatují jako baliče instruktora.

3.2. 2021 odešel zakl.člen četař v.v.Bohuslav Sommer ve věku 70 let. 
Po dobu dvou

27.1.2021 nás opustil náš bývalý člen Miroslav Sikora ve věku 72 let

24.1. 2021 zemřel pplk.v.v.Ladislav Cimbala člen KVV SR Zlaté 
Moravce

14.1. 2021 nás opustil náš člen Vladimír Cenek ve věku 62 let

8.1.2021 odešel pplk.v.v. Ing. Vendelín TREPÁČ člen KVV Tábor 
ve věku 81 let

25.12. 2020 zemřel Jiří Beja člen KVV Olomouc ve věku nedožitých 
80 let

autor sochy J.Gabčíka

14.12.2020 zemřel akademický sochař Štefan Pelikán člen KVV 
Jindřichův Hradec,

30.11.2020 odešel gen.Anton Slimák – bývalý náč. ZS/GŠ a 
porevoluční NGŠ ČSLA.

let.

18.11.2020 nás navždy opustil člen KVV Olomouc mjr.v.v. Oldřich 
Šnajdr ve věku 87
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 Dne 5. ledna 2021 nečekaně zemřel ve věku 72 let pplk. v.v. Ivan Hoššo, bývalý reprezentant 
Československa v parašutismu a bývalý trenér reprezentačního družstva žen České republiky v 
parašutismu. Ivan byl bývalým příslušníkem 22. výsadkové brigády. Při tragické nehodě 
autobusu v Bulharsku 21. 9. 1972 byl Ivan spolu s Bedřichem Chudobou jeden ze 2 přeživších 
parašutistů. Při této nehodě zahynulo 11 příslušníků Dukly Prostějov – tehdy celá špička 
československé reprezentace v parašutismu. Sportovního parašutismu se ale nevzdal. Hoššo byl 
posledním mistrem republiky na klasickém kulatém vrchlíku a zároveň prvním na padáku typu 
křídlo.
V roce 1974 se stává Mistrem Československa v přesnosti přistání a tento titul obhajuje i v roce 
1976 a vítězí i jako člen družstva Dukly Prostějov ve skupinovém seskoku na přesnost přistání. V 
roce 1978 se stává potřetí za sebou mistrem republiky v přesnosti přistání a k tomu získává 3. 
místo v celkovém hodnocení mužů. Na MS v klasických disciplínách parašutismu v r. 1976 v 
italské Guidonii se v soutěži v přesnosti přistání dělí o 2. místo s Američanem Brakem a získává 
na tomto mistrovství jedinou medaili – stříbrnou – pro Československo. 
Začátkem osmdesátých let minulého století končí v reprezentaci a věnuje se trenérské a 
instruktorské práci. Po roce 1989 vykonával funkci inspektora AeČR v parašutismu a trénoval 
družstvo žen české reprezentace, pod jehož taktovkou přivezly naše ženy stříbro z ME (2005) a
bronz z MS (2004). V roce 2015 byl uveden do Síně slávy prostějovského sportu. V osobě Ivana 
Hošša odešla do parašutistického nebe legenda československého parašutismu sedmdesátých let a 
skvělý člověk a kamarád.

Čest jeho památce !!!

Zemøel bývalý parašutista a trenér Dukly Prostìjov Ivan Hoššo

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

email – fr.lejsek@seznam.cz

předseda redakční rady

Bc.Iveta SKRBKOVÁ – členka výboru a 

redakční rady Dolní 24, 79601 Prostějov

email: iveta.skrbkova@email.cz

Účet 188 989 286, kód 0300

Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro potřeby svých členů.  Neprodejné.

Uzávěrka Zpravodaje č. 85 je 30. 6. 2021

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/
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