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REDAKČNÍ UZÁVĚRKA 31. 7. 2021

Výsadkoví veteráni v Prostějově hodnotili výsledky roku 2020,
mají i nového předsedu Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s.
Vzhledem k epidemiologické situaci až
po třech odkladech termínu se nám podařilo
dne 19.6.2021 v přednáškovém sálu Národního domu uskutečnit členskou schůzi Klubu
výsadkových veteránů Prostějov. Po náročné přípravě členské schůze, včetně hygienických opatření, se nám podařilo zajistit účast
104 členů našeho KVV, z toho 27 na základě
plných mocí. Program schůze oproti našim
zvyklostem byl upraven tak, aby respektoval
přijatá opatření (bez zpěvu výsadkové hymny, bez živé hudby a tance v rámci volného
programu po schůzi). Protože zhruba polovina členů KVV se nemohla z různých důvodů členské schůze zúčastnit rozhodli jsme se
Vám podat podrobnější informaci o našem
jednání. Členské schůzi předcházela porada s předsedy KVV ČR a SR, které se zúčastnili prezident KVV SR Viktor Puchoň, KVV

Bratislava Ladislav Hreha, KVV 1.pzpr kol.
Michel, předsedové KVVV Praha kol.Galvas, KVV Chrudim kol.Kolář, KVV Brno
kol.Foršt, KVV Liberec kol.Chromek, KVV
Holešov kol.Hric, KVV Olomouc kol. Havlíček, KVV Zlín kol. Krause, ČB kol.Starý jun., KVV Plzeň kol.Sliva, KVV Klatovy kol.Duchek, oba se dostavili později kvůli problémům na dálnici. Z porady vyplynulo, že letos proběhnou 2 ročníky Memoriálu ZVV… a Memoriálu Š.Baniče. První proběhne u příležitosti 150. výročí Š.Baniče ve
Smolenicích ve dnech 19.-21.8.2021. Program a propozice budou zaslány cestou KVV
Prostějov všem KVV v ČR. Druhý MZVV…
proběhne ve dnech 1.-3.9. 2021 na Hamrech
péčí KVV Prostějov. Dále KVV Holešov plánuje dne 17.7.2021 „Střelecký dvojboj“ na
střelnici v Dobroticích. Závazné přihlášky

zašlou KVV do 9.7.2021, startovné 150,- Kč
na osobu. Dne 28.8.2021 proběhne v Chrudimi Den výsadkových vojsk, i když oproti minulým létům s komornějším obsahem.
V roce 2022 si připomeneme 75. výročí vzniku výsadkových jednotek, kde je záměrem KVV Liberec v součinnosti s KVV
Chrudim a orgány Zákup a Stráže pod Ralskem, využít k prezentaci generací stávajících výsadkářů i výsadkových veteránů.
KVV SR si příští rok připomene 80.výročí úmrtí J.Gabčíka, v plánu je i Setkání 2022,
na kterém se počítá i s účastí členů KVV ČR.
Na návrh KVV Prostějov byli oceněni prezídiem KVV SR za osobní podíl na rozvíjení výsadkového veteránského hnutí „Bronzovým křížem cti J.Gabčíka“ kolegové:
pplk. v.v. Jaroslav Chromek - předseda KVV
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Liberec, plk. v.v. Ing. Zdeněk Kolář - předseda KVV Chrudim, pplk. v.v Ing. Jan Havlíček - předseda KVV Olomouc, pplk. v.v. Petr Čejka - předseda KVV Jindřichův Hradec,
kpt. v.v. Ing. Jozef Struhár - pokladník KVV
Prostějov a „Medailí za zásluhy“ št. praporčík v.v. Jaroslav Foršt - předseda KVV Brno.
Ocenění jim osobně předal Prezident KVV
SR Viktor Puchoň. Členské schůze se na naše pozvání zúčastnili: primátor statutárního
města Prostějov Mgr.František Jura, představitel Čs. obce legionářské, bývalý primátor
a čestný člen KVV Prostějov M. Pišťák, plk.
gšt. Ing. Ladislav Rebilas, Ředitel Ředitelství
speciálních sil AČR, velitelé prostějovských
útvarů plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel, pplk..Ing.
Pavel Hriník a další hosté.
Vzhledem k tomu, že řada našich členů
klubu se nemohla členské schůze zúčastnit,
ať z důvodů zdravotních nebo vysokého věku, uvádíme podstatnou část ze Zprávy výboru o činnosti KVV za rok 2020, kterou přednesl předseda klubu kol.František Stavný.
Kol. F.Stavný všechny srdečně přivítal v Prostějově a velmi si váží toho, že i přes složitost situace s koronavirovou krizí jste nás poctili svou návštěvou. Rok 2020 byl pro celou
republiku i pro naše veteránské výsadkové
hnutí velmi složitý a náročný. Museli jsme,
tak jako i v jiných klubech, celou řadu našich
plánovaných akcí zrušit, kvůli přijetí protipandemických opatření vlády. Náš klub má k
dnešnímu dni celkem 212 členů.
V r. 2020 opustili naše řady kol. V. Hynek, Ol. Luger, I. Verner, v lednu kol. I. Hoššo, v dubnu kol. J.Rimanovský, v květnu kol.
Štrajt, kol. Brož a H.Jugasová odešli do výsadkového nebe, 1 člen byl kvůli zdravotnímu stavu na vlastní žádost vyškrtnut a přijali jsme 10 nových členů. Náš klub přirozeně stárne, jak je vidět na seznamu oslavenců v letošním roce. Podle něj máme 95-letého člena - kol. Jiří Němec, máme 3 pětaosmdesátníky, 7 osmdesátníků, 12 pětasedmdesátníků, 3 sedmdesátníky, 8 šedesátníků a
pětašedesátníků. Z toho vyplývá, že se musíme více zabývat získáváním mladších kolegů a přesvědčit je na práci pro naše veteránské výsadkové hnutí, abychom nezanikli jako klub. Našimi čestnými členy zůstávají kol.
Věra Mansfeldová a kol. Miroslav Pišťák,
bývalý primátor Prostějova a náš sponzor. Od
října 2018 jsme členy U.E.P. (Unie evropských výsadkových veteránů) jako pozorovatelé. V r. 2020, tak jako v ČR, Sekretariát
unie ani národní asociace nemohly kvůli pandemické situaci efektivně pracovat. Proběhly jen dvě videokonference, bez naší účasti a bez jakýchkoliv závěrů. Vše je odloženo na podzim. Jsem v kontaktu pouze s prezidenty asociací Polska a Maďarska, protože
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ze Sekretariátu U.E.P. nemám žádné informace. Uvidíme, co nám r. 2021 přinese a pak se
rozhodneme jak postupovat dále. Zatím jsme
stále v povědomí členů U.E.P., kteří vědí o
našem klubu i o naší činnosti ve výsadkovém
veteránském hnutí.
Práce výboru klubu
Předseda klubu svolával výbor klubu k
jednáním pravidelně a členové se i v této krizové situaci scházeli každý měsíc (s omezením počtů členů výboru). Žijeme dobu, ve
které se moc nenosí chválit. Já musím říct
a jsem rád, že všichni členové výboru si plnili své povinnosti velmi aktivně a já jim za
to chci upřímně poděkovat. Byli jsme dobrá parta, která to brala ne jako povinnosti, ale
jako poslání pro výsadkové veteránské hnutí. Ten, kdo nepracoval ve výboru našeho
klubu, těžko pochopí o čem mluvím. Všichni to máme v srdcích. O to víc mě mrzí, že
kvůli mému zdravotnímu stavu musím svou
činnost ve výboru ukončit a rezignovat i na
funkci předsedy a jednatele spolku. Předpokládám a jsem o tom pevně přesvědčen, že
se výbor doplní a zvolí si dobrého předsedu
a jednatele spolku, který zabezpečí kontinuitu naší klubové činnosti a přinese i nové impulsy a vizi.
Společenské akce
Realizaci plánovaných společenských akcí na rok 2020 výrazně ovlivnila epidemiologická situace a tomu odpovídající nařízení
vlády. V tomto kontextu musel výbor zrušit
některé akce jako Memoriál plk. F. Mansfelda ve střelbě z pistole, účast na pietním aktu v Plzni u hrobu gen. Palečka, účast na pietním aktu v Praze v Resslově ulici, účast na
divadelních představeních, výsadkovém vinobraní nebo na Mikulášské zábavě. Velké štěstí jsme měli, že nám s termínem realizace vyšla naše nejdůležitější událost v rámci společenských akcí a to SETKÁNÍ 2020,
kdy jsme mohli v Prostějově po 5 letech opět
přivítat naše kolegy z České a Slovenské republiky.
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. Fr. Jury. V historii veteránského výsadkového hnutí to bylo poprvé, co
jsme mohli mezi sebou přivítat tak vzácnou

návštěvu na republikové úrovni. Tuto návštěvu, spolu s přímými vstupy České televize a
Českého rozhlasu z této akce, jsme myslím
si, ještě pro naše veteránské hnutí nedocenili.
O průběhu a výsledcích této významné společenské akce jsme Vás podrobně informovali
jak na našich webových stránkách, tak i v našem časopisu Zpravodaj č. 83. Současně jsme
poskytli na našem webu 494 fotografií autora
Jaroslava Kováře, které dokreslovaly atmosféru našeho SETKÁNÍ 2020.
Proto se omezím jen na některé poznámky:
- Chci připomenout, že 30. výročí
vzniku a činnosti KVV Prostějov je pevně
spjaté s 30. výročím celého veteránského
výsadkového hnutí. Proto výbor KVV
doporučil ocenit Náčelníkem generálního
štábu AČR nejen nejaktivnější členy
našeho klubu, ale i celého veteránského
výsadkového hnutí v ČR a SR.
- Úspěch této významné akce byl
podložen poctivou půlroční prací výboru
KVV za řízení jeho předsedy.
- Na SETKÁNÍ 2020 i přes omezení
(z důvodu Covidu, max. 10 členů z
jednotlivých KVV) se celkem 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 akce 39
osob (zabezpečení a provádění ukázek,
piloti tandemů, zdrav. služba). Celkem se
zúčastnilo 308 osob.
- Nebýt aktivní logistické pomoci,
zejména velení a příslušníků 601.skss, ale
i 102.pzpr, České parašutistické asociace,
533.pr.BzP, Centra podpory speciálních
sil Olomouc a také posádkové ošetřovny,
nebyli bychom schopni tuto náročnou akci
realizovat.
- Setkání 2020 bylo i po finanční stránce
náročné. Uvedu jen 1 položku. To, že jsme
věnovali každému klubu v ČR a SR 1
tandemový seskok, který mohli jako odměnu
věnovat svým nejaktivnějším členům svého
klubu, stálo pokladnu našeho klubu 104 260
Kč. Bez dotací Nadace Agrofert, Ol. kraje,
Statut. města Prostějova a pomoci našeho
kolegy genpor. Ondřeje Páleníka, bychom
nemohli v takovém rozsahu Setkání 2020
realizovat, proto jim patří náš velký dík.
- Všem KVV ČR a SR, které se zúčastnily SETKÁNÍ 2020, byla zaslána dárková balení DVD se 130 minutovým záznamem jeho

průběhu a DVD s 266 fotografiemi. Celkem
jich bylo zpracováno 42 ks s určením pro členy výboru KVV a GŠ AČR, Nadaci Agrofert,
OLK, SM Prostějov, naše prostějovské útvary a významné sponzory, za což patří poděkování kol. Arestovi, Kovářovi a Ondrejčákovi. Obě DVD spolu se sborníkem „30 let
činnosti KVV Prostějov“ jsou součástí archivu klubu. Záměr zpracovat sborník „30
let činnosti KVV Prostějov“, jehož realizaci
vzal na sebe kolega Ondrejčák, se ukázal jako šťastný krok. Sborník, který vydal Klub
výsadkových veteránů Prostějov, z.s. u příležitosti 30. výročí jeho vzniku a SETKÁNÍ 2020 je vlastně kronikou jeho činnosti, je
kronikou práce desítek a stovek našich členů,
kteří se dlouhých 30 let zapojovali do rozvíjení výsadkových tradic, do upevňování kamarádství, přátelství a vzájemné spolupráce, do upevňování sounáležitosti výsadkářů
všech generací. Podstatné je, že tento sborník
je uložen v archivu celý v elektronické formě a je možné jeho rozšíření o činnost klubu v dalších letech (za 5 nebo 10 let). To bude ale úkol pro další generace výsadkových
veteránů.
- Na základě ohlasů jednotlivých KVV
ČR a SR můžeme konstatovat, že SETKÁNÍ 2020 se vydařilo a významně přispělo k
upevnění kamarádství a sounáležitosti výsadkářů všech generací, k upevnění hrdosti na
příslušnost k výsadkové komunitě.

Svojí účastí na vzpomínkových a pietních
aktech vyjadřujeme náš vztah k hrdinům domácího i zahraničního odboje, k vlastencům,
kteří se nebáli položit svůj život v boji proti
fašizmu. Bohužel, ze známých důvodů jsme
se nemohli v uplynulém roce zúčastnit plánovaných akcí, pietního aktu u hrobu gen. Palečka v Plzni ani pietního aktu v Praze v Resslově ulici. Proto jsme se zúčastnili jen pietních akcí na místní úrovni.
Dne 11.1.2020 jsme se zúčastnili na hřbitově ve Staré Líšni - Brno pietní vzpomínky
na velitele para skupiny Wolfram, líšeňského rodáka pplk. Josefa OTISKA. Celou pietní vzpomínku organizovalo Krajské vojenské
velitelství Ostrava. Za KVV Prostějov se pietního aktu zúčastnili zástupci KVV Prostějov kol. Otakar Hájek a Jaroslav Kovář. Dne
7.5. 2020 na prostějovském městském hřbitově proběhla pietní připomínka konce II.
světové války za účasti primátora statutárního města Prostějova Mgr. Františka Jury a jeho náměstků, poslance parlamentu ČR Doc.
Mgr. Antonína Staňka Ph.D., exprimátora
Miroslava Pišťáka, delegace prostějovské posádky AČR vedené velitelem 601.skss plk.
gšt. Ing. Tomášem Skácelem a velitelem 102.
pzpr pplk. gšt. Ing. Pavlem Hriníkem, zástupců Policie ČR, Městské policie, Sokola, Svazu letců. Za Klub výsadkových veteránů Prostějov se pietního aktu zúčastnili František
Chudý, Otakar Hájek, Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a PaedDr. Jaroslav Šlambor.

Účastníci pietního aktu jednoznačně vyjádřili
souhlas s vystoupením primátora Mgr. Františka Jury, který mimo jiné řekl: „Připomínáme si půlkulaté výročí konce dosud největšího válečného konfliktu, který Evropa zažila.
Na hrůzy, které byly za války spáchány, nesmíme nikdy zapomenout a nesmíme dopustit, aby se opakovaly. Stejně tak nesmíme zapomínat, kdo naši zemi osvobodil. Překrucování historie a zpochybňování významu Rudé armády při osvobozování naší země považuji sám za sebe za něco nestoudného a
neslýchaného“.
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. Je
již tradicí našeho klubu výsadkových veteránů uspořádat každý rok zájezd po naší vlasti. Letos jsme zamířili na jih Moravy, 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 provedení tzv. průzkumu 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
strana 3

také účast 5 vnoučat. Tato akce byla účastníky hodnocena velmi pozitivně. Poděkování
za aktivní podíl na zabezpečení celého zájezdu patří i statutárnímu městu Prostějov a velení 601. skss. Tradiční a oblíbené společenské akce našeho klubu a to „Výsadková zabijačka“, „Večírek MDŽ“, jsme ještě stihli realizovat dle našeho plánu. Jsou nadále místem
upevňování kamarádství a vzájemných vztahů. Místem, kam se vracíme ke vzpomínkám
z našeho života i k našim budoucím životním plánům. O jejich oblíbenosti svědčí i jejich četnost např. u výsadkové zabijačky je
to k roku 2020 po dvacáté deváté s účastí 63
osob, u „Společenského večírku k MDŽ“ je
to po jednadvacáté s účastí cca 60 osob. Poděkování za organizaci těchto akcí patří kol.
Lejskovi, Ondrejčákovi, Hájkovi a Struhárovi. Členové našeho klubu, kvůli pandemii nenavštívili žádná divadelní představení a 16
lístků na muzikál Trhák, jsou v platnosti na
jiný náhradní termín.
Sportovní činnost
Tak jako v celé republice, byla tato naše činnost utlumená proticovidovými opatřeními vlády. Museli jsme zrušit tradiční akci VIII. ročník Memoriálu plk. Františka
Mansfelda ve střelbě z pistole. Ze stejných
důvodů byla slovenskými kolegy zrušena akce Memoriálů zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče. Ale
také se povedlo některé akce uskutečnit. Kolegové v Holešově uspořádali Střelecký dvojboj ve střelbě z pistole a samopalu Bren na
střelnici v Dobroticích. Náš klub postavil 4
tříčlenná družstva. Nejlépe se vedlo kol. Stanislavu Lánskému, který skončil v kategorii
jednotlivců na 2.místě a kol. Ivo Lorenc vybojoval 4. místo. Po uvolnění pandemických
opatření se mohl také uskutečnit VI. ročník
Mezinárodní střelecké ligy pořádané Komunitním centrem pro válečné veterány Brno
a Československým legionářem. Na několika moravských střelnicích se postupně uskutečnilo 7 kol střeleckých soutěží ve střelbě z
krátkých i dlouhých zbraní v různých střeleckých disciplínách. Hodnotila se soutěž jednotlivců i soutěž tříčlenných družstev. Náš
klub postavil vždy dvě družstva a několikrát
jsme vybojovali umístění na stupních vítězů jak v družstvech, tak i v jednotlivcích. 12.
prosince proběhlo na střelnici v Lednici poslední kolo soutěže. V celkovém hodnocení všech kol soutěže ve velmi silné konkurenci střelců se neztratili ani členové - reprezentanti našeho klubu. Na 2. místě se umístil kol. Milan Vašek, pátý skončil kol. Stan.
Lánský a kol. Rejkubová vybojovala 8. místo. Všem našim kolegyním a kolegům, kteří vzorně reprezentovali náš klub, patří naše velké poděkování. Výbor našeho klubu se
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bude snažit i nadále podporovat tyto aktivity
našich členů a vítá spolupráci se sportovním
klubem Univerzity Palackého v Olomouci –
oddílem Olomoucká škola sebeobrany, který se rozhodl střelce v jejich přípravě sponzorovat zejména svou dotační činností. Jestliže bude naše střelecká skupina pověřena pořadatelstvím 3. kola Mezinárodní střelecké ligy v Prostějově, výbor klubu ve spolupráci
s našimi partnerskými útvary ji organizačně
zabezpečí.
Hodnocení redakční rady
a korespondentů Zpravodaje klubu
Činnost redakční rady ve složení kol.Lejsek, Ondrejčák a Skrbková byla pravidelná a
směřovala k naplnění plánu vydávání jednotlivých čísel časopisu. Oceňujeme i výpomoc
korektorky Zpravodaje paní Ondrejčákové na
všech číslech našeho klubového Zpravodaje.
Náš Zpravodaj svým zaměřením monitoruje a propaguje práci nejen našeho KVV, ale i
celého veteránského výsadkového hnutí. Obsah Zpravodaje byl ovlivněn výrazným omezením plánovaných akcí v průběhu roku nejen u našeho klubu, ale i ostatních KVV. To
značí, méně akcí, méně příspěvků.
Celkem byla v souladu s plánem vydána 3 čísla Zpravodaje, se 40 autorizovanými
příspěvky, na kterých se podílelo 15 autorů.
Nejaktivněji přispívali kol. Ondrejčák - 7x,
Lejsek - 6x, Stavný - 5x, výbor KVV Prostějov - 4x, Lánský- 3x, z jiných KVV kol.
Foršt - 3x, Čejka - 2x, a Chromek- 1x. Nemalý podíl na kvalitě Zpravodaje má i práce
kol. Kováře, který toto doplňuje svými vhodnými fotografiemi a kol. Šlambora, zpracováním všech pozvánek na naše akce. Nelze opomenout ani práci kol. Lejskové a kol.
Hájka, kteří se starají o rychlou distribuci našeho Zpravodaje. Jenom pro zajímavost, náš
Zpravodaj je zasílán poštou 12 klubům a 45
jednotlivcům.
Hodnocení web stránek klubu
V roce 2020 jsme nadále využívali našich
webových stránek k informování našich členů i příznivců z jiných klubů o připravovaných i provedených akcích ze všech oblastí
naší činnosti. Aktualizace stránek je pravidelná a včasná. Naše web stránky navštívilo již
více než 121 500 osob. Celkem jsme za rok
2020 na webových stránkách KVV uveřejnili 65 článků, informací a oznámení, což je o
54 méně než v roce 2019. To je odrazem řady zrušených akcí v důsledku známých epidemiologických opatření. Nejvíce přispívali svými články kol. Ondrejčák, Stavný,
Lejsek a Lánský. Zvláště bych chtěl ocenit
kol. Čejku, předsedu KVV J.Hradec, který

pravidelně přispívá na naše webové stránky
informacemi o aktivitách svého klubu. Mimo
to návštěvníci web.stránek mohli zhlédnout
12 alb s celkovým počtem 1439 fotografií ze
života a činnosti našeho klubu autora Jaroslava Kováře na odkazu https://www.zonerama.com/jardakov/91025 . Nejvíce zaujaly fotografie ze SETKÁNÍ 2020 – 1156 zhlédnutí, z “VČS KVV Prostějov” – 563 x, MDŽ u
KVV Prostějov – 284 x a VČS KVV Bratislava – 219 x. Výše uvedené fotografie jsou
taktéž archivovány na našem externím disku.
Nadále platí, že si každý návštěvník může nejenom prohlédnout, ale i stáhnout fotografie pro své využití. Je však potřebné přitom nadále respektovat autorství fotografií Jaroslava Kováře. Celkem za rok 2020 se
zvýšila návštěvnost našich webových stránek o 7012 zhlédnutí a k 31.12.2020 statistika návštěvnosti vykazuje celkem 117 825
návštěv. Pro lepší informovanost o práci našich kolegů ve SR zveřejňujeme na našich
stránkách nadále časopisy “Spravodajca” obl.
KVV Banská Bystrica, a “Padákový spravodajca” obl. KVV Žilina. V uplynulém roce
jsme opět zveřejňovali i časopis “Padáček”
č. 38 KVVV Praha. Další oblastí péče o naše
členy, je předávání nebo rozesílání pozdravných blahopřání našim jubilantům. Celkem
jsme je odeslali 29 členům. Blahopřání zasíláme na žádost předsedů regionálních klubů,
také jejich jubilantům, celkem jich bylo 42. Z
odezvy kolegů je patrné, že je tato blahopřání
potěšila a povzbudila do další činnosti. A na
letošní rok máme připraveno blahopřání pro
39 našich členů a 60 do regionálních klubů.
O přípravu, předání nebo zasílání těchto blahopřání, se vzorně starají manželé Franta a
Dana Lejskovi. Chci také ocenit dobrou práci
našich „desítkářů“ při osobním styku se členy, kteří nemají Internet, sdělují jim informace o dění v klubu a předávají jim osobně pozvánky na jednotlivé akce. Jsou to kolegové
Ondrejčák, Hájek, Chudý, Starý sen., Kovář,
Stavný, Křivánek, kolegyně Skrbková a Jahnová. Za vynikající práci pro naše výsadkové
veteránské hnutí jsme v minulém roce udělili 15 veteránům Zlaté odznaky výsadkového
veterána jako naše nejvyšší ocenění, (celkem
132) a 4 medaile Za zásluhy KVV. Všechny
akce byly členy klubu hodnoceny velmi kladně a přispěly k rozvoji dobrých vztahů, soudržnosti a kamarádství výsadkových veteránů i jejich příznivců. Zde ale musím připomenout, že účast členů na akcích, které výbor
pořádal, mohla být vyšší a mohli by se zapojovat i další naši zdraví členové, kteří jsou
zatím pasivní. Chtěl bych poděkovat za aktivní práci v našem klubu a pomoc při organizaci našich akcí všem členům výboru, členkám a členům klubu, zejména: kol. Lejskové, Chudé, Denerové, Troanské, Hudské,

Křivánkové, Virglerové, Staré, Stavné, Kroulové, Starému sen. i jun., kolegům Arestovi,
Virglerovi, Denerovi, Šmardovi a Kroulovi.
Kolegyně a kolegové!
Při prezenci jste dostali mimo jiné i Plán
činnosti klubu na r. 2021. Chci Vás požádat, abyste se k němu vyjádřili v diskusi a dali k němu své připomínky a náměty. A také
Vás žádám, abyste při vyplnění přihlášek Vaší účasti na jednotlivé akce reálně zvážili své
možnosti. Pomůže to výboru klubu při jeho
další činnosti.
Poděkování našim sponzorům:
Pravidelným sponzorováním, dotacemi a
účinnou pomocí umožňují naši klubovou činnost ve společenské, kulturní a sportovní oblasti jmenovitě, a to:
Olomoucký kraj, zejména exhejtman
Okleštěk, Magistrát statutárního města Prostějova, vedený primátorem Mgr. Františkem
Jurou a osobně také exprimátor a náš čestný
člen kol. Mir. Pišťák, Nadace Agrofert, Mechanika 97 Prostějov – ředitel p. Jan Střítecký, Ing. Jiří Vybíral (Lázně Slatinice), Meopta Přerov, PV Auto JUDr. Martin Vrtal, členové našeho klubu kol. JUDr. Jindřich Vybíral, Ladislav Slíva, Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jaroslav Aresta, Ondrej Páleník, Jaroslav Ondrejčák, Eva Plesárová. A také Ing.
Andrej Babiš. Těžko bychom byli schopni organizovat naše akce bez účinné pomoci prostějovských útvarů, v čele s jejich veliteli a vrchními praporčíky 601.skss plk.gšt.
Ing. Tomášem Skácelem a 102.pzpr pplk. gšt.
Ing. Pavlem Hriníkem se svými příslušníky. I
Vám patří naše velké poděkování a doufáme,
že nás budete podporovat a pomáhat i v dalším období.
Přeji nám všem, veteránům, našim hostům i sponzorům do dalších let hodně zdraví,
míru, štěstí a pohody.
V diskuzi vystoupil jako první primátor
statutárního města Prostějova Mgr. František
Jura. Ve svém příspěvku se vyjádřil, že je hrdý, že je primátorem města, města kde se tradice ctí.
„Vidím, že jste plni elánu je dále rozvíjet.
Osobně si nesmírně vážím spolků, které udržují naše tradice a tradiční hodnoty. A k nim
nepochybně Klub výsadkových veteránů patří. Za sebe mohu slíbit, že udělám maximum,
aby se ze strany města dostávalo těmto významným spolkům potřebné podpory.“
Poděkoval kol.Františku Stavnému, který ze zdravotních důvodů končí ve funkci
předsedy a jednatele KVV Prostějov, za jeho práci pro armádu i samotný KVV a udělil mu Medaili primátora statutárního města Prostějova.
M.Pišťák zdůraznil, že ocenění primátorem F.Jurou je i oceněním práce celého

klubu.
Kol.J.Chromek z KVV Liberec ve svém
vystoupení řešil budoucnost našeho veteránského výsadkového hnutí. Zdůraznil, že nás
čeká v členské základně výměna generací.
Věří, že naše hnutí bude nadále pokračovat,
ale bude odlišné od našeho současného.
Kol.Kolář z KVV Chrudim poděkoval
F.Stavnému za jeho práci a kriticky se vyjádřil k malému zájmu občanů o naši historii, což se projevuje i v malé účasti na pietních akcích.
Kol.Gavlas z KVVV Praha poděkoval výboru našeho KVV i velení prostějovských
útvarů za aktivní pomoc veteránskému hnutí.
Kol.L.Hreha z KVV Bratislava poukázal
na zákonitý proces stárnutí současné generace výsadkových veteránů. Pamatuje si, že
KVV Bratislava měla kdysi 140 členů a dnes
jich je jen 40. Je třeba hledat cestu, jak to řešit. Uvažují o získání do KVV sportovní parašutisty.
Pozval všechny na oslavy 150. výročí narození Š.Baniče. ve Smolenicích ve
dnech19.-21.8.2021.
Kol. Lejsek ve svém vystoupení zhodnotil práci kol. F. Stavného a jeho pozitivní přínos pro klub.
V další části jednání byli oceněni:
- Výbor KVV Prostějov z. s., udělil na základě splnění podmínek, Zlatý odznak,
jako nejvyšší ocenění výsadkových veteránů, které klub uděluje:
kol. Janu VERTETICSOVI
- Za pomoc a aktivní přístup při zabezpečování úkolů pro klub výsadkových veteránů,
Medaili za zásluhy: primátorovi statutárního města Prostějov Mgr. Františku JUROVI
- Výbor KVV Prostějov z.s., udělil:
Pamětní odznak k 60. výročí působení
VÚ 8280 v Prostějově
mjr. v.v. Františeku Lejskovi, kpt. v.v.
Františeku Chudému, pplk. v.v. Jaroslavu
Ondrejčákovi, nprap. v.v. Otakaru Hájkovi,
kpt. v.v. JUDr. Jindřichu Vybíralovi, kpt. v.
zál. Ing. Jozefu Struhárovi, plk. v.v. Ing. Jozefu Tučekovi, CSc, mjr. v. zál. Ing. Aleši
Denerovi , pplk. v.v. Ing. Jindřichu Čtverákovi, plk. v.v. Miroslavu Řepkovi
- Výbor KVV Prostějov z.s., udělil: věcný
dar kol. Františku Stavnému, při příležitosti ukončení funkce předsedy klubu výsadkových veteránů Prostějov z. s.
- Předseda KVV Brno předal plk.v.v. Ing.
F. Stavnému za aktivní práci ve veteránském
výsadkovém hnutí medaili „Veterán studené války“.
Volba nového člena výboru KVV
Výbor tuto situaci řešil velmi důkladně a zodpovědně. Odstupující předseda, kol.
František Stavný svým náročným přístupem
k plnění povinností dostal činnost výboru a

nakonec i KVV jako takového, na vysokou
úroveň. Pod jeho vedením se podařilo splnit řadu akcí a úkolů v nebývalé kvalitě s patřičnou odezvou členů našeho klubu i klubů
v ČR i SR. Mohli bychom uvést výčet úspěšných akcí za dobu předsedování kol. Stavného. Uvedu jen tu poslední, 2. - 4. září 2020
„Setkání výsadkových. veteránů po 5. letech a k 30. výročí vzniku KVV Prostějov“.
Všichni účastníci potvrdili, že schopnost
předsedy a výboru KVV uskutečnit takovou
akci na takové úrovni nebylo jednoduché a
vyžadovalo to opravdové plné nasazení zapojení předsedy, výboru i dalších členů klubu.
A opět se vracím na začátek. Právě pro tyto úspěchy byl výbor před rozhodnutím, kým
nahradit odstupujícího člena výboru KVV.
Rozhodnutí výboru padlo na našeho, dříve
čestného, dnes již řádného člena klubu, kol.
Ondreje Páleníka. Kol. Ondrej Páleník je v
současné době gen. por. v zál. Ing. MBA a je
bývalým velitelem 601. skss a bývalým Ředitelem Ředitelství spec. sil MO AČR. Kolega Páleník již v době velení 601. skss, maximálně podporoval činnost našeho klubu a i
po svém odchodu z velení 601. skss nás nadále podporoval a k tomu vedl i své následovníky ve velení 601. skss.
Na základě abdikace kol. Františka Stavného na funkci předsedy i člena výboru KVV
Prostějov bylo nutné zvolit jiného člena výboru KVV. Kol. Stanislav Lánský i František Kroul zvoleni na minulé schůzi KVV na
pozice náhradníků do výboru KVV se vzdali volby ve prospěch kol. Ondreje Páleníka a
jeho volbu plně podporují. V následující volbě byl kol. Ondrej Páleník zvolen 102 hlasy členem výboru KVV, jeden člen byl proti
a jeden se zdržel. Na prvním jednání výboru
KVV byl kol. Ondrej Páleník zvolen za předsedu KVV 8 hlasy, (kol. Páleník se zdržel
hlasování). Zároveň bude působit jako statutární orgán a jednatel našeho spolku. V usnesení mimo schválení materiálů k jednotlivým
bodům programu byla schválena změna stanov KVV ve znění: Členská schůze schvaluje úpravu Stanov KVV Prostějov, z.s., v části
XI. Orgány KVV Prostějov, bod.2 takto: První větu ve znění „Funkční období volených
orgánů jsou 2 roky“, nahradit takto: „Funkční
období volených orgánů jsou 4 roky“. Závěrem chceme poděkovat členům výboru KVV
i těm, kteří nám pomohli s přípravou a zabezpečením schůze. Chceme poděkovat těm členům klubu, kteří se i v těchto náročných podmínkách neváhali osobně zúčastnit členské
schůze, nebo i poskytnutím plné moci.
Kol. Jaroslav Ondrejčák
P.S. https://www.zonerama.com/jardakov/
Album/7355983 na tomto odkazu můžete
zhlédnout fotografie J.Kováře z členské schůze KVV Prostějov dne 19.6.2021.
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se širokou veřejností s cílem ukázat našim
spoluobčanům, jak silnou a akce schopnou
organizaci mají na teritoriu města Prostějov. Jako předseda Klubu budu ale současně osobně dohlížet na to, aby v naší činnosti
v žádném případě nedošlo ke snížení úrovně
starostlivosti a péče o současné členy Klubu. Proto budou zachovány všechny populární akce, které k činnosti našeho Klubu již
po léta patří. Navíc mám v hlavě jednu myšlenku, která směřuje ke zvýšení kvality života našich členů. S Vaším dovolením uvedený nápad zveřejním až poté, co se mi povede jeho realizace.
Na závěr mého prvního slova předsedy
mi dovolte požádat Vás o aktivní komunikaci s Výborem našeho Klubu. Budeme očekávat vaše podněty nebo i kritické připomínky tak, abychom mohli zvyšovat úroveň
naší práce ve prospěch všech členů Klubu.
A protože to vlastně děláme všichni s radostí a pro sebe, těším se na hojnou účast a setkávání na našich akcích.
S přáním dobrého zdraví a pohody
Předseda KVV Prostějov Ondra Páleník

Pozvánka a propozice na XVII.
ročník Memoriálu zakladatelů
výsadkového vojska a XIII.
ročníku Memoriálu vynálezce
padáku Štefana Baniče.

Slovo nově zvoleného
předsedy KVV Prostějov, z.s.
Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi využít této příležitosti, abych
Vás pozdravil a znovu Vám všem poděkoval za důvěru, kterou jste mi dali zvolením
do výboru našeho Klubu a členům výboru pak za zvolení do čela Klubu. Chtěl bych
Vás tímto ujistit, že udělám maximum proto, abych získanou důvěru nezklamal. Zároveň mi dovolte poděkovat bez rozdílu všem
kolegům – předsedům, kteří dokázali tu pomyslnou káru velice úspěšně táhnout přede
mnou už více jak třicet let. Přebírám od kolegy Františka Stavného Klub ve výborné
kondici, s plně fungujícím a aktivním výborem a s poměrně širokou členskou základnou. Udělal pro náš Klub obrovský kus práce a patří mu obdiv a srdečné přání brzkého uzdravení od nás všech. Moje poděkování musí směřovat také mateřskému útvaru
– 601.skss, ale i dalším útvarům v posádce,
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bez jejich nezištné pomoci by naše činnost
nebyla možná. Stejně jako by nebyla možná práce Klubu bez finanční, ale především vyloženě rodinné podpory představitelů statutárního města Prostějov. Věřím, že
tato spolupráce bude i nadále pokračovat k
oboustranné spokojenosti stejně, jako kooperace s našimi ctěnými sponzory. Všem patří obrovské poděkování. Rád bych pozdravil také členy všech klubů výsadkových veteránů jak v České republice, tak na Slovensku. Těším se na vzájemnou spolupráci a
rozvíjení dalších vztahů. Jak jsem již říkal
na výroční členské schůzi, uplynulých třicet
let úspěšné činnosti je zavazující a já udělám všechno proto, aby náš Klub oslavil minimálně další třicítku, ale ideálně i několik
dalších desetiletí činnosti. K tomu bude nutné společnými silami aktivně zapracovat na
větším otevření našeho Klubu a zvýšení jeho atraktivity pro mladší generace výsadkářů tak, aby se nám dařil jejich nábor za naše
členy. Zároveň bych rád věnoval úsilí větší popularizaci Klubu a zvětšení spolupráce

Propozice soutěží XVII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa
Černoty a XIII. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče, na UVZ Hamry ve
dnech 1. - 3. září 2021
Všeobecná ustanovení:
Druh soutěže: Soutěž tříčlenných družstev.
Pořadatel: Klub výsadkových veteránů
Prostějov z.s., ve spolupráci a s podporou 601.
skss, 102. pzpr, 533. pr. bezpilotních systémů,
Českou parašutistickou asociací Prostějov a
statutárního města Prostějov.
Datum konání: 1. - 3. září 2021
Místo konání: UVZ Hamry
Funkcionáři soutěže: Ředitel - Ing. Ondrej
Páleník - předseda KVV Prostějov, z.s.
Hlavní rozhodčí František Chudý – KVV
Prostějov
Organizační skupinu a rozhodčí u disciplín
tvoří členové KVV Prostějov
Řídící střelby z Pi a malorážky, příslušníci
601. skss.
Technická ustanovení: Střelba vlastní zbraní
není povolena
Soutěžní disciplíny: 1 - střelba z Pi ,2 - střelba
z malorážky, 3 - hod granátem na cíl, 4 veslování na trenažéru

Popis disciplín:
1) Střelba z Pi. Střelba se uskuteční na
střelnici Hamry z Pi Glock, 3 + 5 ran v čase 3
+ 4 min. na terč NLF s kruhy na vzdálenost 25
m po 15 střelcích ve směně. Poloha ke střelbě
vstoje, jednoruč nebo obouruč. 3 nástřelné
rány se nebudou zalepovat, do výsledku se
pak započítá 5 nejlepších zásahů. Pořadí
se stanoví podle součtu zásahů v terči. Při
shodném výsledku bude pořadí stanoveno
podle většího počtu lepších zásahů. Pokud
nebude možné stanovit pořadí takto, bude
rozhodující věk soutěžícího, starší vyhrává.
Střelci - střelkyně bez zkušeností budou na
palebném postavení pod dohledem střelců s
platným zbrojním průkazem - řídící na úseku.
2) Střelba z malorážky. Střelba se uskuteční
na střelnici Hamry z malorážky, 3 + 5 ran v
čase 3 + 4 min. na mezinárodní terč s kruhy
na vzdálenost 50 m po 3 střelcích ve směně.
Poloha ke střelbě vleže bez opory. 3 nástřelné
rány se nebudou zalepovat, do výsledku se
pak započítá 5 nejlepších zásahů. Pořadí
se stanoví podle součtu zásahů v terči. Při
shodném výsledku bude pořadí stanoveno
podle většího počtu lepších zásahů. Pokud
nebude možné stanovit pořadí takto, bude
rozhodující věk soutěžícího, starší vyhrává.
3) Hod granátem na cíl. Soutěžící má za
úkol hodit 5 gumových granátů na cíl ve
vzdálenosti: muži do 75 r. – 20 m, muži
nad 75 roků - 15 m. Ženy - 15 m. 1 granát
jako hod zkušební. Cíl je vyznačen třemi
soustřednými kruhy o průměru 1m, 2 m, 3 m.
Ve středu kruhů je praporek. Dopad granátu
do nejmenšího kruhu je hodnocen 5 body,
do středního mezikruží 3 body, do vnějšího
mezikruží 1 bodem. Pořadí se stanoví podle
součtu počtu dosažených bodů. Při shodě bude
pořadí stanoveno podle věku soutěžícího,
starší vyhrává. V případě, že soutěžící překročí
čáru odhozu oběma nohama, nebude hod
hodnocen.
4) Veslování. Soutěžící má za úkol ujet na
veslařském trenažéru za 1 minutu co nejdelší
vzdálenost. Pořadí se stanoví podle ujeté
vzdálenosti v metrech. Při shodě bude pořadí
stanoveno podle věku soutěžícího, starší
vyhrává. Trenažér má stupně obtížnosti a
budou nastaveny takto: - muži do 45 let stupeň
7, do 55 let stupeň 6, do 60 let stupeň 5, do 65
let stupeň 4, do 70 let stupeň 3, do 75 stupeň
2, nad 75 let stupeň 1. - ženy do 45 let stupeň
4, do 50 let stupeň 3, do 55 let stupeň 2, nad
55 stupeň 1. Podmínka u této disciplíny je,
aby každý soutěžící tuto disciplínu splnil jako
poslední (z důvodu větší námahy).
Vyhodnocení a ceny
Pořadí družstev bude stanoveno součtem
pořadí členů družstva ve všech disciplínách.
Při shodném výsledku bude pořadí stanoveno podle většího počtu lepších výsledků. Při

shodě lepších výsledků, bude pořadí stanoveno podle součtu věků soutěžících, starší vyhrávají. Tři nejlepší družstva v celkovém pořadí obdrží pohár, diplom, medaile a věcné ceny.
Vítězné družstvo obdrží jako cenu tandemový seskok ze 4000 m pro všechny členy družstva. Tandemový seskok získají taktéž nejlepší 4 jednotlivci, mimo soutěžících ve vítězném
družstvu.
Organizace plnění disciplín
Pořadí plnění disciplín určí hlavní rozhodčí
dle určeného pořadového čísla družstva před
zahájením soutěže. Pořadatel má možnost přizpůsobit časový plán okolnostem, bude-li to
vyžadovat situace. Dosažený výsledek odsouhlasí soutěžící podpisem na výsledkové listině
u rozhodčího disciplíny, ihned po jeho zapsání. U střelby z Pi a malorážky, odsouhlasí soutěžící výsledek střelby podpisem na terč, který
pak odevzdá hodnotící sk. Z každého soutěžního družstva může být vybrán 1 člen družstva
k vyhlídkovému letu, mimo těch, kteří budou
absolvovat tandemové seskoky za odměnu při
vyhodnocení družstva na 1. místě a 4 nejlepších vyhodnocených jednotlivců.
Protesty
Vedoucí družstev mohou vznést protest
do 15 minut po vyhlášení celkových výsledků a kdykoli, pokud mají za to, že byla porušena pravidla soutěže v neprospěch jeho družstva. Za protest bude požadován poplatek ve
výši 100,- Kč. Peníze budou vráceny, bude-li
protest uznán oprávněným. O protestech bude
rozhodovat komise ve složení: ředitel soutěže,
hlavní rozhodčí a sportovní referent.
Organizační pokyny:
Přihlášky jednoho tříčlenného družstva z
každého KVV, (doprovod max. dvě osoby), s
uvedením KVV, jménem, příjmením (hodností, titulem) a datem nar., zašlete do 15. 8. 2021
na e-mailovou adresu Františka Chudého: fandach@seznam.cz , v krajním případě na tel.:
604 845 389
Pořadí družstev budou zaregistrována podle pořadí přihlášení !!!
Příjezd soutěžících, včetně doprovodu 1. 9.
2021 nejpozději do 15,30 hod. na UVZ Hamry.
Trasa: Prostějov – Mostkovice – Plumlov –
Soběsuky – Žárovice – UVZ Hamry
Účastníci, kteří přijedou do Prostějova vlakem, autobusem, budou mít zabezpečenou
přepravu Prostějov – Hamry autobusem. Odjezd autobusu od kasáren 1. 9. 2021 v15,00
hodin.
Ubytování je zabezpečeno v budovách
(srubech) UVZ Hamry.
Stravování je zabezpečeno 601. skss v

jídelně UVZ Hamry.
Startovné 600,- Kč za osobu, včetně doprovodu, uhradit při prezenci. Ve startovném
je zahrnuto ubytování v budovách (srubech)
UVZ Hamry (vlastní spací pytel), strava, odznak, účastnický list - úhrada při prezenci.
Mimo soutěžních družstev se mohou zúčastnit ostatní zájemci z KVV - fin. úhrada 600,- Kč (ubytování v budovách (srubech)
UVZ Hamry s vlastním spacím pytlem, strava,
odznak, účastnický list – úhrada při prezenci.
Hosté, členové z KVV především prostějovských, se mohou 2. 9. 2021 zúčastnit celodenního sledování soutěží družstev, odpoledních ukázek armádních specialistů 601. skss,
102. pzpr, 533. pr. bezpilot. systémů i večerní zábavy při táboráku, hudební produkci souboru ONDRÁŠ sledování snímků KVV a opékání špekáčků.
Občerstvení bude zabezpečeno prodejním
stánkem (František Vlach).
Soutěžící souhlasí s uvedením osobních
údajů (které nebudou zveřejněny) a se zveřejněním fotografií na web stránkách KVV.
Případná změna programu vyhrazena.
Organizační pokyny – časový plán:
1. 9. 2021
13,00 – 16,30 prezence účastníků
16,45 ubytování
17,00 večeře v jídelně UVZ Hamry
19,00 vydání pokynů pro vedoucí družstev –
ředitel soutěže, hl. rozhodčí, vedoucí družstev
do 22,00 volná zábava, promítání snímků
KVV, občerstvení (František Vlach)
2. 9. 2021
07,00 – 08,00 hod. snídaně v jídelně UVZ
Hamry
08,30 hod. nástup org. týmu, soutěžících, hostů, Posádkové hudby Olomouc
09,00 hod. zahájení soutěží
12,50 hod. dokončení soutěží
13,00 – 14,00 oběd v jídelně UVZ Hamry
12,00 – 13,30 položení kytic u pietních míst
601. skss, 102. pzpr a ASO Dukla
14,15 – zahájení ukázek zbraní, materiálu a
seskoků 601. skss, 102. pzpr a 533. pr. bezpilot. systémů
17,00 - 18,00 hod. večeře v jídelně UVZ
Hamry
18,30 – 22,00 volná zábava u ohňů s opékáním špekáčků, promítání snímků KVV, hudební produkce armádního souboru ONDRÁŠ, občerstvení – prodejní stánek (František Vlach)
3. 9. 2021
7,30 – 08,30 snídaně v jídelně UVZ Hamry
09,00 nástup org. týmu, soutěžících i hostů,
vyhodnocení soutěží, předání cen
10,00 ukončení.
V Prostějově dne 29. června 2021
Ing. Ondrej PÁLENÍK, MBA v. r. František
CHUDÝ v.r. ředitel hlavní rozhodčí
strana 7

Pietní akt v Resslově ulici
V pátek 18. června dopoledne se v pražské Resslově ulici u chrámu svatých Cyrila
a Metoděje konal pietní akt, který připomněl
hrdinství československých parašutistů, bojujících zde před 79 lety proti nacistické přesile. Události se zúčastnili významní představitelé státu v čele s předsedou Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Radkem Vondráčkem a dalšími zástupci politického a veřejného života. Vzpomínka konaná
18. června 2021 v Resslově ulici před pravoslavným chrámem svatých Cyrila a Metoděje
se odehrála oproti minulým rokům v zmenšeném formátu, pouze ve venkovním prostoru,

Po roční přestávce opět
pochod na Hamrech
Poslední sobotu v červnu zorganizoval
spolek ČERVENÉ BARETY, z.s. ve spolupráci s Nadačním fondem speciálních sil,
Klubem výsadkových veteránů Prostějov a
za podpory města Prostějov již 8. ročník pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“.
Letošní ročník byl pojmenován po osmém
veliteli pplk. v.v. Jaroslavu Arnoštovi. Po
roční odmlce, kdy na srubovém táboře probíhala rozsáhlá rekonstrukce, a tudíž nebylo možné v loňském roce zde pochod uskutečnit, se na UVZ Hamry sjely stovky příznivců, aby se pochodu zúčastnily. To, že lidem takové setkání chybělo, o tom svědčí i
fakt, že se pochodu zúčastnilo na 500 řádně přihlášených osob. K nim se samozřejmě mnohdy přidaly i neregistrované děti či
partneři jako doprovod. Mnohým veteránům
totiž bylo i přes 80 let. Společně s organizátory, pozvanými hosty a partnery pochodu, se tak pohybovalo na srubovém táboře
okolo 700 lidí. „Jsme rádi, že za námi přijel
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a to vzhledem k opatřením, které se týkají koronavirové epidemie a vycházejí z vládních usnesení. V Den hrdinů druhého odboje, jenž připadá na 18. červen, si připomínáme odvahu a obětavost všech příslušníků zahraničního i domácího odboje, kteří bojovali za svobodu naší země během druhé světové války a položili za ni vlastní život. V tento den před 79 lety v chrámu sv. Cyrila a Metoděje sedm československých vojáků vzdorovalo stonásobné nepřátelské přesile; přes
opakované výzvy se odmítli vzdát. Dva z
nich – Jan Kubiš a Josef Gabčík – 27. května 1942 splnili svůj úkol, odstranili jednoho
z nejdůležitějších nacistických představitelů,
zastupujícího říšského protektora Reinharda

Heydricha. Domácí odbojáři zajišťovali parašutistům zázemí, pravoslavní duchovní jim
poskytli poslední úkryt. Řada květin, které
18. června 2021 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po téměř osmi desítkách
let svůj zásadní společenský a dějinný význam. Za náš KVV se pietního aktu zúčastnili naši kolegové JUDr. Jindřich Vybíral a Josef Geprt. Děkujeme kolegům z KVVV Praha za poskytnutou pomoc při zajištění kytice
k uctění památky čs. parašutistů.

se svými syny i velitel, po němž byl pochod
pojmenován a jehož podobizna z dob jeho velení u útvaru zdobila přední stranu pamětních odznaků na stuze, kterou řádně registrovaní účastníci pochodu obdrželi jako vzpomínku na tento pochod“, poznamenal předseda spolku Jindřich Starý. K tomu
ještě dodal: „S mnohými bývalými kolegy
se neviděl i 25 let a proto bylo pro něj setkání i dost emotivní. Přislíbil účast se svými
vnuky i na příští rok“. Slavnostního zahájení pochodu se zúčastnilo letos tedy celkem 9
bývalých velitelů, včetně manželky po prvním veliteli paní Věře Mansfeldové (79),
která nevynechala doposud žádný ročník a
vždy pochod řádně odšlapala. Účastníky pochodu přijeli pozdravit i náměstek primátora města Prostějov Jiří Rozehnal, starostka města Plumlov Gabriela Jančíková, ale
i bývalí „výsadkáři“ a starostové obcí Malé Hradisko a Lipová pánové Marian Fidler
a František Šustr. Nechyběl ani přednosta Vojenského újezdu Březina pplk. Roman
Smolka, ani zástupci partnerů pochodu. Akce má tradičně i mezinárodní účast. Kromě

zástupců klubů ze Slovenska, se kterými úzce spolupracujeme, přijeli i letos, a to již počtvrté, i členové přátelského klubu Červené barety z Polska z města Lódź. Organizátoři využili situace, kdy společně s náměstkem primátora města Prostějov předali bývalým velitelům pamětní odznak na stuze
k 60. výročí působnosti VÚ 8280 v posádce Prostějov. Pamětní odznak byl vydán již
vloni, ale vzhledem k epidemiologické situaci ve státě a vydaným vládním opatřením
nebylo možné tyto odznaky udělit. „Jsme
rádi, že se nám podařilo zdárně zorganizovat tento osmý ročník. Ta roční odmlka byla
znát. Atmosféra, která vládla již od pátku na
Hamrech byla skvělá a opět nás to posunulo o kousek dál. Už teď se těšíme na přípravy a organizaci 9. ročníku“, zhodnotil celou
akci předseda pořádajícího spolku Jindřich
Starý. Velké poděkování patří všem partnerům a sponzorům. Organizátoři děkují za finanční podporu ze strany statutárního města Prostějov.

Kol. Jaroslav Ondrejčák

Kol.M.Mucha

Střípky z pochodu
- Na závěr pochodu obdrželi kol.F.Stavný a kol.O.Páleník ocenění od předsedy
Hlavního výboru Klubu výsadkových veteránů Polska gen. diw. v.v. Jana Kemparu a předsedy Klubu výsadkových veteránů
„Červené barety“ plukovníka Janusza Urbanczyka. Zároveň obdrželi pozvání na jejich akci - převzetí praporu v Bialsko - Bialej, která proběhne začátkem září 2021.

službu koncem 60. let u dělostřelecké baterie, 22.vpto.
- Svojí účastí vyvolal překvapení mezi
některými účastníky pochodu syn plk. Františka Mansfelda, František, který přijel z dalekého Prešova (SR) cca 400 km.
- Náš obdiv si zasloužila 13 letá dívka,
která běžela spolu s ostatními běžci trasu v
délce 34 km.

- Mezi nejstarší účastníky pochodu patřil náš bývalý předseda KVV Prostějov kol.
M. Řepka, který zdárně absolvoval pochod
v délce 14 km ve věku 87 let. Ocenil perfektní organizaci pochodu včetně osvěžující sprchy na trase ve formě dešťové přeháňky. Celou trasu s ním prošel Ladislav Kysela, bývalý reprezentant Dukly Prostějov v
judu, který absolvoval vojenskou základní

- Někteří účastníci pochodu si na trať v
délce 34 km vzali s sebou i psy. Jardovi Kovářovi na kontrolním bodu padl do oka belgický ovčák a jak dokumentuje fotografie,
sympatie byly oboustranné.

Prostějovští střelci nejúspěšnějšími v Holešově

– stal se nejen nejlepším střelcem z pistole, ale celkovým součtem bodů z obou zbraní také nejlepším dvojbojařem soutěže. Jen
o pět bodů za ním na bronzové pozici zazářil
jeho otec Milan Vašek. Ivo Lorenc druhým
místem a Stanislav Lánský třetím místem ve
střelbě z útočné pušky přispěli spolu s vyrovnaným výkonem Milana Vaška v obou zbraních k celkovému vítězství týmů ve střelbě
z Brenu a nakonec i k výsledné zlaté a stříbrné pozici našich střelců v bodování týmů.

Příslušníci KVV Prostějov již tradičně vozí z každé střelecké soutěže nějaká ocenění.
Nejinak tomu bylo i dne 17.7.2021 na
střeleckém dvojboji v Holešově-Dobroticích,
který pro ně byl již sedmým letošním závodem.
Dobrotický dvojboj je specifický tím, že
se soutěží s vojenskými zbraněmi. Tato skutečnost de facto vylučuje možnost tréninku a
přesnější přípravy. Navíc zbraně, zapůjčené
od vojáků, byly nastřeleny na každého majitele individuálně, takže soutěžící předem nevěděl, jestli mu přidělená zbraň bude vyhovovat či ne. Z těchto důvodů naši závodníci neočekávali nějaké oslnivé výsledky. Mohli spoléhat jen na poctivou přípravu se zbraněmi vlastními a na zkušenosti z pravidelných soutěží.

(8 let) a Benjamín (6 let). Úkol splnili perfektně.
Kol. J.Ondrejčák

- Na stanovišti kontrolního bodu v Malém Hradisku vypomáhali vydávat občerstvení pravnuci Františka Chudého – Bruno

Souhrn výsledků:
Pistole:		
1. místo Pavel Vašek
		
1. místo tým KVV PV
muži (Pavel Vašek, Milan Vašek, Stanislav
Lánský)
Útočná puška:
2. místo Ivo Lorenc
		
3. místo Stanislav Lánský
		
1. místo tým KVV PV
muži (Pavel Vašek, Milan Vašek, Stanislav
Lánský)

		
2. místo tým KVV PV 2
(Ivo Lorenc, Miluše Rejkubová, Eva Lánská)
Dvojboj ženy:
1. místo Miluše Rejkubová
		
3. místo Eva Lánská
Dvojboj jednotlivci:1. místo Pavel Vašek
		
3. místo Milan Vašek
Celá soutěž probíhala ve velmi přátelském ovzduší a za velmi dobré organizace KVV Holešov, příslušníků Vyšší a Střední policejní školy MV v Holešově a příslušníků 102.pzpr.
Účast našich družstev v soutěži byla umožněna i díky finanční podpoře Města Prostějova.
Fotografie J.Kováře ze soutěže na https://www.zonerama.com/jardakov/Album/7443196
Kol. Jaroslav Kovář

Přes uvedené proměnné, ovlivňující výsledky takového typu soutěže, podali naši střelci nad očekávání kvalitní výsledek a
slavné černé vesty se znakem KVV Prostějov
bylo nakonec na stupních vítězů vidět při vyhlašování všech kategorií.
Svou stálou střeleckou formu potvrdily
zejména ženy. Eva Lánská obsadila 3. místo a Miluše Rejkubová opanovala trůn nejvyšší, když za sebou nechala nejen svou klubovou kolegyni, ale také zkušenou střelkyni z Holešova.
Neméně úspěšní byli muži. Nejšťastnějším z nich byl klubový nováček Pavel Vašek

Našim soutěžícím blahopřejeme !!!
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KVVV Praha hodnotila minulé
období své činnosti

Dalším bodem programu bylo ocenění
jubilantů a zasloužilých členů.

Dne 12. června 2021 proběhla v zasedacím sále ČsOL, pražského hotelu Legie
několikrát odložená Výroční členská schůze KVVV Praha.

Za dlouholetou aktivní práci pro Klub, a
při příležitosti významného jubilea, se výbor rozhodl ocenit:

VČS zahájil již tradičně předseda Klubu kol. Pavel Gavlas, který v úvodu přivítal zúčastněné členy a také hosty z KVVV
Chrudim kol. Davida Jarého a zástupce aeroklubu Hořovice Milana Fuhrmanna.
Po minutě ticha a vzpomínce na naše
kolegy se ujal řízení schůze kol. Pavel Břeský, který všechny přítomné informoval o
tom, že tato schůze je volební. Po nezbytných organizačních pokynech spojených
s volbami byla přečtena Zpráva o činnosti. Přestože rok 2020 i rok 2021 jsou poznamenány pandemií Covidu 19, tak členové KVVV Praha nezaháleli, zúčastnili se
mnoha akcí, mezi kterými mohu zmínit setkání v Prostějově, akci Brdy, nebo sportovní seskoky na letišti v Hořovicích či Kolíně. Přesto se několik akcí nepovedlo, díky již zmíněné pandemii, uskutečnit. Byla to například akce Ještěd 2020 – přestože
byla přihlášena dvacítka členů, výcvik střeleckého družstva, anebo vzpomínka na gen.
Palečka. Pandemií byla poznamenána i činnost výboru, kdy jsme se nemohli scházet
v naší klubovně v kasárnách Ruzyně, proto
se výbor scházel s využitím elektronických
médií – na Skypu. Z činnosti výboru pak
můžeme také zmínit zajištění výroby baretových i klopových odznaků, zadání výroby khaki triček s potiskem aj.
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Pamětní plaketou ve skle: kol. Miloslava Juříčka
Pamětní medailí KVVV Praha
Zlatou: kol. Pavla Krajčoviče a kol. Dagu Minkevitzovou
Stříbrnou: kol. Milenu Černou, kol. Bořka Vejvaru, kol. Quida Quiqereze a kol.
Františka Golda
Bronzovou: kol. Evžena Křížka, kol.
Pavla Priečinského a kol. Václava Bálka
Kol. Milanovi Krejzovi – za vynikající práci ve výsadkovém veteránském hnutí, na návrh KVVV Praha, udělil Klub výsadkových veteránů Prostějov medaili „Za
zásluhy“ o rozvoj veteránského hnutí výsadkářů.
Za dlouholetou obětavou práci ve výboru Klubu a neocenitelný přínos ve prospěch
klubové činnosti výbor rozhodl udělit zlatou pamětní medaili KVVV Praha a děkovný list kol. Janu Čejkovi a kol. Drahoňovi
Tvrzovi, členům Výkonného výboru Klubu, kteří pro další období již nekandidují.
Výbor rovněž oceňuje přínos kol. Kořízka pro činnost Klubu, člena kontrolní

komise, který pro další období také nekandiduje a uděluje mu stříbrnou pamětní medaili KVVV Praha a děkovný list.
Jedním z posledních bodů programu bylo vystoupení hostů, kdy nás kol. David Jarý pozdravil jménem KVVV Chrudim a pozval na srpnové slavnosti na letiště Chrudim.
Poté následovala volba nového výboru KVVV Praha pro období 2021 – 2025.
Do nového výboru byli členskou základnou zvoleni:
Předseda Klubu: kol. Pavel Gavlas
Místopředseda Klubu: kol. Pavel Břeský
Členové Výkonného výboru: kol. Stanislav Lacina, Milan Krejza, Karmela Štrajtová, Miloš Semorád, Libor Plachký, Jaroslav Veselý a David Vratislavský
Předseda Kontrolní komise: kol. Radana Šmídová
Členové Kontrolní komise: kol. Jindřiška Tvrzová a Ivana Kubátová
K dnešnímu dni má náš klub 62 členů,
včetně pěti čestných členů a novodobých
válečných veteránů, dva čestné členy – seniory.
Více informací o naší činnosti naleznete na webových stránkách: http://www.
kvvvpraha.cz/

Výroční kongres KVV
Chrudim
Dne 29.5. jsme byli pozváni Klubem
výsadkových veteránů Chrudim na výroční kongres. Za náš klub se zúčastnili kolegyně Iveta Skrbková a kolega Jaroslav Kovář.
Kongres se konal za přísných covidových

Branně sportovní den Klubu
výsadkových veteránů
Jeden ze zcela nejaktivnějších holešovských spolků – Klub výsadkových veteránů
- vyslyšel naléhavý požadavek současnosti, kdy covidová pandemie nad únosnou míru omezila pohyb zejména dětí a mladých
lidí a kdy je třeba mladou generaci co nejrychleji rozhýbat. Holešovští výsadkáři přes
svůj přece jen vyšší věk velmi pružně zareagovali na rozvolnění posledních dnů a na
sám závěr školního roku uspořádali pro žáky druhých stupňů všech tří holešovských
základních škol a pro nižší stupeň gymnázia L. Jaroše tradiční branně sportovní den
KVV v zahradě holešovského zámku. Dvanáct tříčlenných družstev dětí a 4 učitelé se
ráno v pátek 25. června sešli před zámeckou

Zákupy 75 let výsadkových
jednotek (1947 - 2022 )
V roce 2022 vzpomeneme 75-ti let
vzniku první poválečné výsadkové jednotky v čs.armádě „Pěší prapor 71 čs.parašutistů“. Tradice oficiálních vzpomínkových aktů přímo v místě působnosti této jednotky v Zákupech u České Lípy se zrodila díky iniciativě libereckých
výsadkových veteránů v součinnosti s

Z činnosti
KVVV gen. Karla Palečka
Plzeň
Ve Zpravodajích č.83 a 84 jsem Vás informoval mimo jiné i o snaze našeho klubu
rekonstruovat hrob gen. Palečka. S potěšením můžu oznámit, že nový, bronzový reliéf
se již odlévá v Norimberku a v nejbližších
dnech bude nainstalován. Věřím, že když
to epidemiologická situace dovolí, tak po
dvou letech komorního provedení, příští rok
důstojně a ve větším počtu připomeneme
60.výročí úmrtí gen. Palečka. Připravujeme
program, který bude i pro ostatní kluby zajímavější. Počítáme po letech i s oblíbenou
návštěvou pivovaru. Do dnešní doby se náš
klub podílel na udržení tradic a účasti na pietních vzpomínkách mimo gen. Palečka i
na vzpomínkových akcích ve Vejprnicích
(čet. Josef Žižka – BARIUM) a v Břasích
(J.Potůček-Tolar, SILVER-A). Uctili jsme i

podmínek v penzionu „Na Hájence“ v krásném prostředí Rabštejnské Lhoty. Po přivítacím projevu předsedy Zdeňka Koláře byla
přečtena zpráva o činnosti klubu, kde hlavně
vyzvedl pomoc členů v době covidu a poděkoval některým členům za nezištnou práci na památníku. Poté následovala volba výboru. V diskusi vystoupil kolega Jaroslav

Kovář a jménem KVV Prostějov přednesl
zdravici s pozváním na výroční zasedání v
Prostějově a akci „Memoriál zakladatelů výsadkových vojsk“. Z ostatních klubů se kongresu zúčastnili kolegové z Holešova, Prahy a Liberce. Z hostů starosta a bývalý starosta města Chrudim.

hájovnou. Zde je již čekalo 15 perfektně připravených výsadkových veteránů. Každý
účastník obdržel malou tašku se sladkostmi na doplnění energie a láhev vody pro pitný režim a jednotlivá družstva si převzala
hodnotící listy. Pod vedením Josefa Bartoška zahájil slavnostní nástup předseda spolku
Dušan Hric a holky a kluky přivítal i starosta města Rudolf Seifert. A pak už se jednotlivá družstva rozešla plnit mimořádně zajímavé disciplíny na stanoviště, obsazená instruktory z řad členů KVV. Děti střílely ze
vzduchovky, házely šipky a granát na cíl a
samostatné stanoviště provozovaly členky
holešovského Červeného kříže, které ukazovaly moderní způsoby první pomoci. Výsledky družstev i jednotlivců byly na každém stanovišti zaznamenávané a bodované. Vítězové, ale i ostatní účastníci dne byli

odměněni malými cenami a diplomy.
Na dětech, nebo spíš mladých lidech bylo vidět nadšení, s jakým se vrhaly do jednotlivých disciplín, je znát, že po skoro roční přestávce a nucené nečinnosti je takováto aktivita nesmírně přitažlivá a zajímavá. A
stejné nadšení projevovali i zkušení výsadkoví veteráni, kteří děti s přehledem a humorem instruovali a organizovali. Hmotné
zázemí poskytlo akci Město Holešov, Nestlé ČR Holešov a firma Elektrocentrum Karhan. Takovýchto akcí bychom v této době
potřebovali mnohem víc a naše město může být hrdé na skvělé výsadkové veterány,
statečné, opravdové chlapy, kteří navíc ze
všech sil pomáhají v současné těžké době a
mohou být skvělým vzorem pro mnoho jiných a mladších.
Karel Bartošek

Městským úřadem Zákupy za podpory
Krajského vojenského velitelství v Liberci. Ty dosud uskutečněné se setkaly s mimořádným zájmem jak mezi výsadkovými veterány a jejich příznivci tak i občanskou veřejností (v r.2007- 60 let, v r.2012
- 65 let, v r.2017 - 70 let). Příprava v pořadí již čtvrtého setkání k 75. výročí je teprve v počátcích. Nově se do přípravy po
vzájemné dohodě zapojí i zástupci současné generace výsadkářů prezentované

chrudimským výsadkovým plukem. Setkání poválečných vojenských výsadkářů s touto společnou historií bude hlavním mottem oslavy. Bližší informace o
přípravách, termínu a programu setkání budou včas zveřejňovány cestou všech
dostupných kontaktů mezi kluby KVVV
ČR i SR.

památku výsadkáře pplk. Ctibora Bělohrada, který zahynul při záchraně dětí.

Náš klub udržuje příležitostné styky s
EMPA (Evropská asociace vojenských parašutistů), která pravidelně provádí seskoky v Klatovech. Zástupcem EMPA pro ČR a
SR je náš člen kol.Vlado Gajdoš. Klub dostal pozvánku k návštěvě muzea výsadkářů
Bundeswehru do Altenstadtu (Německo) ve
dnech 23.-24.9.2021. Volně tam vstup není možný. Jednáme o max.počtu a případně
nabídneme účast kolegům z jiných klubů.
Závěrem bych využil příležitost a poděkoval odcházejícímu předsedovi KVV Prostějov plk.v.v. Ing. Františku Stavnému za vynikající práci a přízeň, kterou projevoval našemu i ostatním klubům. Přejeme mu pevné zdraví a příjemné užívání zaslouženého
důchodu.
Průběžné informace o činnosti našeho
klubu můžete sledovat na: www.kvvplzen.
wgz.cz

Máme novou povinnost – památník J.
Gabčíka, J.Kubiše a Václava Krále v Plzni.
V předvečer setkání VV v Resslovce tj.
17.6.2021, členové našeho klubu položili
věnec u bronzových bust J.Gabčíka a J.Kubiše na domě, kde se skrývali po seskoku
a krátkém pobytu u rodiny Stehlíků v Rokycanech. Projevujeme tím úctu i rodinám
Václava Krále a Václava Stehlíka. Obě rodiny, včetně dcery V.Krále nacisti popravili.
Václava Krále udal Čurda, který se u
nich společně s Kubišem a Gabčíkem skrýval při plnění úkolu „Canonbury“. Busty s
památníkem nechali zhotovit majitelé domu
– rodina Bukovských (viz. foto). Další informace najdete v knize V.Gajdoše „Výsadkoví veteráni Plzeň“ str. 12-13.

Za přípravný výbor J.Chromek
KVVV Liberec

kol. Ladislav Sliva
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Pozvánka na schůzi desítkářů
Kolegyně a kolegové desítkáři, předseda
klubu Ondrej Páleník Vás zve na
poradní schůzi, která se bude konat v listopadu. Přesný termín bude upřesněn.

Vycházející nové knihy:
Nemrzačte naši historii – Jozef Bystrický, Oldřich Jurman a kol.
Andělé se samopalem - Václav Kameník,
Ing.Milan.Kopecký

NAŠI JUBILANTI 2021

spojovacích náčelníků a v roce 1948 si podal přihlášku k výsadkovému vojsku, kde byl
přijat v dubnu 1948 jako velitel čety - spojovací náčelník 71.výsadkového praporu v Zákupech, kde prošel výsadkovým výcvikem
a provedl první seskoky na padáku. V roce 1949-51 absolvoval Vysokou voj. školu v
Praze a byl jmenovaný do funkce náčelník
operačního oddělení MNO - Velitelství výsadkového vojska. Na podzim roku 1952, kdy
vznikla 22. výsadková brigáda byl jmenovaný
do funkce náčelníka štábu této brigády, která
se budovala v Sabinově a svoji funkci NŠ vykonával pod velením 3 velitelů brigády -pplk.
Bunzak, mjr. Fabula, 8 měsíců byl pověřený
velením brigády, poté přišel pplk.Mansfeld. V

roce 1961 zabezpečoval stěhování 22. brigády do Prostějova a v červnu 1961 byl ustanoven do funkce staršího učitele taktiky vzdušných výsadků na Vojenské akademii Brno.
V roce 1971 byl za své postoje propuštěn z
armády, když nesouhlasil s okupací vojsk
Varšavské smlouvy v roce 1968. Byl pracovně diskriminovaný za tyto postoje, mohl vykonávat pouze obchodního příručího u tehdejších Potravin v Brně. Teprve v roce 1991
byl rehabilitovaný, byl mu navrácen titul Ing.,
povýšen do hodnosti plukovník a odešel do
zálohy. Od roku 1994 se aktivně zapojil do
života našeho brněnského klubu výsadkových
veteránů, svojí skromností a životním moudrem byl příkladem nám všem.

60 let – Struhár Jozef
65 let – Frajt Milan, Denerová
Zdeňka, Šmardová Jarmila
70 let – Prokop Karel
75 let – Stavný František,
Ondrejčák Jaroslav
80 let – Křivánek Antonín,
Chybík Jiří.

BLAHOPŘEJEME!!!!!
Smutná zpráva
Vážení kolegové, veteráni, vojáci.
Dne 30.6. nás navždy opustil a odešel do výsadkového nebe ve věku 98 let
Čestný předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno plk.v.v.Ing.
Ivan Kutín. (4.2.1923 Zareča /Ukrajina 30.6.2021 Brno) Absolvent obchodní akademie v Chocni /1940-1944, do roku 1945 totálně nasazen na nucené práce v protektorátu
Č a M. Jeho život byl trvale spojen s výsadkovým vojskem. Byl jeden z prvních absolventů Vojenské akademie v Hranicích n.M.,
kterou ukončil v srpnu 1946. Nastoupil k 20.
pěšímu pluku v Prešově, prošel výcvikem

OPUSTILI NAŠE ŘADY:

25.3.2021 nás opustil člen KVV Jindřichův
Hradec Vincenc Veselý ve věku 80 let
21.4.2021 zemřel náš člen Jozef Rimanovský ve věku 80 let
3.5.2021 odešel do výsadkového nebe náš
člen Antonín Štrajt ve věku 71 let
9.5.2021 nás opustil Míla Přikryl člen KVV

Čest jeho památce.
Předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno Jaroslav Foršt
Olomouc učitel akrobacie ve věku 95 let
23.5.2021 zemřel náš člen Pavel Brož ve věku 86 let
25.5.2021 odešel do výsadkového nebe JUDr. Miroslav Červenka plk.gen.štábu
zpravodajské zprávy ve věku 82 let

9.6.2021 nás opustila naše členka Hanka Jugasová ve věku 81 let
10.7.2021 zemřel historik, autor několika
knih se zpravodajskou tématikou Ing.Oldřich Jurman, člen KVV Jindřichův Hradec
ve věku 81 let

ČEST JEJICH PAMÁTCE!!!

Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro potřeby svých členů. Neprodejné.
Kontaktní adresy:
Ing. Ondrej Páleník,
e-mail: palenikondrej@seznam.cz
František LEJSEK – místopředseda
Šárka 34, 79601, tel.: 728 547 426
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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 +420 775 553 350, bankovní spojení
na KVV Prostějov - 188 989 286, kód 0300
Webové stránky KVV Prostějov http://www.kvvprostejov.wgz.cz/
Uzávěrka Zpravodaje č. 86 je 30. 10. 2021

