
Milé kolegyně, vážení kolegové,
v souladu s historickým odkazem a Plánem činnosti našeho Klubu se ve dnech 1.-3. září uskutečnila naše nej-
větší akce roku 2021, a to Memoriály zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku. Doba epidemie CO-
VIDu nedovolila uskutečnění této významné akce v roce minulém, proto jsme se ne jenom my, ale i celé hnutí 
výsadkových veteránů napříč Českou i Slovenskou republikou nesmírně těšili na další přátelské setkání a čestné 
sportovní klání. Veliká očekávání byla podle mého názoru ne jenom naplněna, ale akce svojí organizační, spole-
čenskou a sportovní úrovní tato očekávání výrazně překročila. A to navzdory tomu, že epidemiologická opatření 
a omezení přípravu memoriálů významně omezovala. Příjezd, registrace a první společenský večer proběhly 
již 1. září. Některá soutěžní družstva se, pravda, registrovala až v den konání soutěže, tedy 2. září ráno. To ale 
nic nemění na skutečnosti, že účast byla velice reprezentativní. Celkově se soutěže zúčastnilo 19 družstev ze 
14 Klubů výsadkových veteránů. Svoje reprezentanty vyslaly Kluby z České republiky – Plzeň, Brno, Liberec, 
Písek, Olomouc, Holešov, Zlín, Jindřichův Hradec, Praha a Slovenské republiky – Prešov, Bratislava, Banská 
Bystrica. Vše samozřejmě doplnila čtyři družstva našich reprezentantů, kteří si vedli více než dobře, jak uvidíte 
při pohledu na celkové výsledky soutěže. Memoriály byly slavnostně zahájeny hymnami České a Slovenské 
republiky v podání posádkové hudby Olomouc a za účasti čestných hostů – primátora statutárního města Pros-
tějov pana Františka Jury, bývalého primátora a kamaráda pana Mirka Pišťáka, velitelů posádkových útvarů plk. 



gšt. Skácela, pplk. gšt. Hriníka, pplk. Mandy, vrchního praporčíka speciálních sil št. prap. Vajdečky, bývalých 
velitelů VÚ 8280, bývalých předsedů KVV PV, kolegů - předsedů KVV, sponzorů a dalších hostů. Po slavnost-
ním zahájení již nic nebránilo tomu, aby se soutěžící pustili s vervou do plnění tradičních disciplín – střelby z 
malorážky na 50 metrů, střelby z pistole GLOCK na 25 metrů, hodu granátem na cíl a nakonec veslování na 
„oblíbeném“ trenažéru. Soutěžní klání probíhalo s velkým úsilím všech zúčastněných, ale velice disciplinovaně 
a bezpečně pod taktovkou instruktorů a členů organizačního týmu. Po ukončení soutěží kolem oběda nastala 
kritická chvíle celého dne, kdy musela naše skupina vyhodnocení zvládnout náročné zpracování výsledků do 
dvou hodin tak, aby mohli vítězové odjet již v 15.00 na letiště Prostějov a uskutečnit tandemový seskok, který 
byl jednou z velice hodnotných cen. Tady hrál mimořádnou roli náš počítačový expert kolega Aleš Dener a Ka-
rel Virgler. Odpolední program vyplnili příslušníci 601. skss, 102. pzpr a 533. pr.BS, velice atraktivní ukázkou 
výcviku a statickou ukázkou výzbroje, výstroje a vybavení. K vidění byly například seskoky, slaňování na laně 
i „fast rope“, bojová vozidla nebo čluny. Všichni jsme se shodli na tom, že ukázky takhle zblízka na Hamrech 
mají daleko lepší atmosféru než podobné ukázky na velkém prostoru.

Po super zážitku z ukázek bylo spočítáno a nejlepšímu družstvu oznámeno vítězství. Zároveň bylo oznámeno 
pořadí jednotlivců tak, aby se mohlo sedm šťastlivců psychicky připravit na tandemový seskok. Byli to členo-
vé vítězného družstva Prostějov I – Ivo Lorenc, Milan Vašek, Pavel Vašek a první čtyři jednotlivci v celkovém 
pořadí všech soutěžních disciplín – Pavel Vašek, Tereza Lemerová, Jan Straka a Jaroslav Chromek. Vzhledem k 
tomu, že celkový vítěz dne Pavel Vašek získal vlastně tandemové seskoky dva (které si ale jako pořádný chlap 
vlastně ani nemohl z důvodu nosnosti padáku užít) posunul seskok dalšímu v pořadí – Jaroslavu Kovářovi. Svůj 
druhý tandem pak postoupil, v souladu s pravidly Memoriálů, kolegyni Evě Lánské. Stejně tak kolega Milan 
Vašek postoupil svůj seskok kolegovi Jindřichu Vybíralovi. A aby byl seznam tandemistů kompletní – Jarda 
Chromek postoupil svůj seskok kolegovi Františku Dráhovi. Zároveň proběhl výběr jednoho reprezentanta 
z každého soutěžního družstva (kromě našich družstev, za což se omlouvám, ale kapacita letounu 14 osob to 
neumožnila) na okružní vyhlídkový let. Autobus pak doplnili předsedové KVV a jízda do mateřského města 
Prostějova tak byla velice veselá a plná očekávání neopakovatelných zážitků. V posádce Prostějov předsedové 
všech klubů nebo jejich zástupci uctili památná místa útvarů posádky Prostějov položením kytiček za doprovo-
du velitele posádky plk. gšt. Tomáše Skácela. Následovaly pak již zmiňované tandemové seskoky a vyhlídkový 
let nad Prostějovem a okolím. Já jsem upřímně rád, že si všichni aktéři svůj tandemový seskok, nebo vyhlídko-
vý let neuvěřitelně užili. Po výborné večeři pak navazovalo vyhlášení celkových výsledků Memoriálů. To byla 
programová změna vynucena tím, že některá soutěžní družstva avizovala odjezd z Hamer již večer. Nakonec se 
tato změna, myslím, ukázala jako správná.

Jaké byly tedy celkové výsledky Memoriálů. Třetí místo patří, velice překvapivě, družstvu KVV Liberec ve 
složení Jaroslav Chromek, František Dráha a Jaroslav Málek. Především kolega Chromek podal ve svých 
osmdesátinách heroický výkon. Výborné druhé místo obsadilo družstvo Prostějov II ve složení Jaromír Spá-
čil, František Melichárek a Jindřich Starý ml. Tady byl trochu smolařem kolega Starý, kterému nevyšla podle 
očekávání střelba z pistole. V opačném případě by byl v pořadí jednotlivců velice vysoko, ale určitě by mohli 
pomýšlet i na celkové vítězství družstev. Kolega Spáčil totiž vyhrál střelbu z malorážky vynikajícím nástřelem 
49 bodů. No a nakonec – vítězem se stalo, jak jsem již uvedl, družstvo Prostějov I ve složení Milan Vašek, 
Pavel Vašek a Ivo Lorenc. Vynikající vyrovnaný výkon celého družstva, ale hlavně super výkon Pavla. Vítězové 
pak získali ne jenom tandemový seskok, pohár, medaile, ale i putovní poháry zakladatelů výsadkového vojska 
i vynálezce padáku. Poháry jsou doma, tedy tam, kde mají být!! Musím ale zároveň vyzdvihnout i výsledky 
dalších družstev našeho KVV, které rozhodně nezklamaly. Čtvrté místo kolegů Dušana Štěpána, Vladimíra Vru-
bela a Bohdana Krenželoka je výborné. Vynikající je i osmé místo jediného družstva v ženském složení Miluše 
Rejkubová, Eva Lánská a Tereza Lemerová. Všem Vám srdečně děkuji za vzornou reprezentaci našeho klubu! 
Přesto, že memoriály byly soutěží družstev, organizační výbor se rozhodl vyhlásit i pořadí nejlepších jednotliv-
ců ze všech soutěžních disciplín. Celkovým vítězem se stal Pavel Vašek, na druhém místě se umístila vynikající 
Tereza Lemerová, která tak navázala na svůj výkon a umístění z 28.8. v Chrudimi. Bronzová příčka pak patří 
Janovi Strakovi z KVV Brno. Kolega Chromek z KVV Liberec, jak již bylo zmíněno, je překvapením roku na 
čtvrtém místě a pátou příčku pak obsadil náš výsledkový držák Jaroslav Kovář. Zajímavostí je, že nejstarším 
soutěžícím byl kolega Červinka z KVV Zlín, který statečně bojoval s nástrahami soutěže ve svých 87 letech. 
Naopak nejmladším soutěžícím byl vítěz kolega Pavel Vašek, který pak teoreticky může pro náš klub získávat 
ještě výborné umístění po mnoho dalších desetiletí. Co dodat k samotné sportovní části memoriálů? Všichni 
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soutěžící předvedli maximální úsilí na hranici fyzických možností. Každý ze sebe vydal všechno, i když ně-
kdo mohl být trošičku zklamaný. Možná kolegové z favorizovaného KVV Banská Bystrica, možná kolegové z 
KVV Chrudim. Ale tak to ve sportu chodí a příští rok může zase štěstěna sednout i na ně.  Vynikající přátelská 
atmosféra provázela i poslední večer, který jsme si všichni užili s krásnou muzikou VUS Ondráš. Ráno se pak 
všichni účastníci rozjeli do svých domovů plni zážitků a nabiti novou energií. Zaznamenali jsme jenom samou 
chválu a trochu „kritiky“ od kolegy Chromka, který požaduje ubytování řešit podle chrápání-měru. Rád bych 
na tomto místě poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Memoriálů. Příprava byla dlouhá a 
komplikovaná. Navzdory tomu jsem přesvědčen, že celý organizační tým odvedl perfektní práci, za kterou nám 
všichni účastníci děkovali. Poděkování patří útvarům v posádce Prostějov, především pak 601. skupině speciál-
ních sil, bez pomoci které bychom nebyli schopni akci vůbec uskutečnit. Osobní angažovanost velitele Tomáše 
Skácela, ale i vrchního praporčíka Ouřeckého jasně deklaruje, že velení útvaru si náš Klub váží a bude jej i 
nadále podporovat. Jmenovitě bych pak chtěl poděkovat také Martinu Vyplelovi, Jirkovi Vítovi a celé kuchař-
ské partě za chutné pokrmy. Stejně pak patří poděkování řidičům, správci střelnice, správci srubového tábora, 
instruktorům výcviku a mnoha dalším vojákům. Děkuji i Frantovi Vlachovi za zabezpečení občerstvení a vždy 
dobrou náladu. Zvláštní poděkování patří kolegovi Vladimíru Ganzarovi, který je z pozice Klubu speciálních sil 
mimořádně nápomocný našemu KVV, což se projevilo i během přípravy této náročné akce. Musím poděkovat 
a dělám to velmi rád také panu Františku Jurovi, jako primátorovi a zástupci statutárního města Prostějova. A 
to ne jenom za nanční, ale především osobní podporu našeho Klubu. Neprozradím snad mnoho, ale s panem 
primátorem jsme již začali řešit další ročník Memoriálu v trochu větším pojetí. Na úplný závěr jsem si nechal 
poděkování těm, kteří se nejvíce zasloužili o vynikající průběh Memoriálů. Je to organizační tým v čele s kole-
gou Františkem Chudým. Franto, jsi prostě borec! Dále pak, snad na nikoho nezapomenu, kolegové a kolegyně 
Lejsek, Lejsková, Ondrejčák, Kovář, Šlambor, Skrbková, Struhár, Hájek,  Dener, Denerová, Virgler, Virglerová, 
Stará, Mucha, Hricová, Komínek, Šmarda, Šmardová, Remeník, Kroul, Kroulová. Za užitečné rady a podněty 
děkuji také kolegovi Františku Stavnému. Kolegové a kolegyně, uvědomuji si dobře, kolik úsilí a práce stálo za 
bezvadným průběhem celé akce a skutečně si Vašeho aktivního přístupu vážím. A je to! XVII. ročník memoriá-
lu zakladatelů výsadkového vojska a XIII. ročník memoriálu vynálezce padáku je úspěšně za námi. Dopřejme si 
trochu odpočinku a hurá do přípravy ročníku nadcházejícího.
Předseda KVV Prostějov Ondrej Páleník s přispěním střípků 
kol. Jaroslava Ondrejčáka.
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Smolenice 2021

Oblastný Klub vojenských výsadkárov v Bratislavě si v obci Smolenice v okrese Trnava připomenul zaklada- 
tele výsadkového vojska a 150. výročí narození konstruktéra prvního funkčního padáku Štefana Baniče. Slav-
nostního aktu u památníku Štefana Baniče se zúčastnili čestní hosté Předseda Trnavského samosprávního kraje 
Mgr.Jozef Viskupič, bývalý ministr armády SR gen. Ing. Gajdoš, starosta Smoleníc Anton Chrvala a celá řada 
výsadkových veteránů i obyvatel obce. KVV Prostějov zastupovali náš předseda genpor.Ing. Ondrej Páleník,M-
BA, dále kol. Jaroslav Ondrejčák, Jaroslav Kovář a Jaromír Spáčil. Po hymnách ČR a SR a zahájení předsedou 
Oblastního klubu KVV Bratislava L.Hrehou přednesli Mgr.Jozef Viskupič a Anton Chrvala proslovy, ve kte-
rých zvýraznili význam osobnosti Š.Baniče. Součástí vzpomínkového aktu byly za asistence Čestné stráže MO 
SR položeny věnce a kytice jednotlivými delegacemi. Na závěr pietního aktu byla přednesena slovenská hym-
nická píseň. Součástí oslav 150. výročí narození  Š.Baniče byl seskok trojice výsadkových veteránů do prostoru 
Smolenického zámku a konference s názvem „Osobnosť Štefana Baniča, který se zapsal do světových dějin 
technických vynálezů a historie vývoje padákové techniky a seskoku padákem na území Slovenska“, na které 
vystoupil Michal Ďurčo z Historického ústavu Slovenskej akademie vied. Musím konstatovat, že jeho vystou-
pení, kdy vycházel z celkového rámce hospodářského, sociálního vývoje v Rakousko - Uhersku a konkrétně 
v Horních Uhrách na přelomu 19.a 20. století, bylo velice zajímavé. Uvedl, které podmínky vedly k masové-
mu vystěhovalectví za prací do Spojených států. Zajímavostí je, že v tomto období se vystěhovalo za prací do 
Spojených států půl milionu Slováků, což byl po Irech druhý nejvyšší počet vystěhovalců z celé Evropy. Štefan 
Banič (23. 11. 1870) se zapsal do světových dějin po tragické nehodě letadla, které byl svědkem v roce 1912 v 
americkém Greenville v Pensylvánii, kam odešel za prací. Otřásla jím do takové míry, že začal přemýšlet nad 
padákovou konstrukcí. Již 3. června 1914 osobně otestoval svůj vynález - padák na principu deštníku, který 
se otevíral soustavou několika pružin a byl upevněn pomocí popruhů na tělo letce, před zástupci Patentového 
úřadu a letectva USA. Seskočil ze střechy patnácti poschoďové budovy, potom následovaly další seskoky z 
letadla. Dne 25. augusta 1914 dostal na padák patent, americká armáda ho vzápětí odkoupila za několik stovek 
dolarů, ale nikdy ho nevyužila. Š.Banič se stal později čestným členem letectva USA. Když se v roce 1921 
vrátil do vlasti, spolupodílel se na objevení jeskyně Driny v Malých Karpatech. Zemřel ve Smolenicích v roce 
1941. Odpoledne bylo vyhrazeno soutěžím XVI. ročníku memoriálu ZVV… a XII. ročníku Memoriálu Š.Bani-
če. O trofeje bojovalo celkem 14 družstev v disciplínách:
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hod granátem na cíl, střelba ze vzduchové pistole a střelba ze vzduchové pušky. Jak jsme předpokládali, vyhrálo 
družstvo KVV Banská Bystrica ve složení kolegové Dolník, Dolníková a Kavický. Na druhém místě skončilo 
družstvo KVV Zlín a na třetím pěkném místě se umístilo naše družstvo ve složení kol.Ondrej Páleník, Jaro-
slav Kovář a Jaromír Spáčil. Spokojenost s našimi výsledky v soutěži zvýraznil Jaroslav Kovář, který dosáhl 
v jednotlivcích celkové 3. místo. Konkrétní výsledky v soutěžích budou po jejich dodání zveřejněny na našem 
webu. Celkově hodnotíme, že naše rozhodnutí zúčastnit se této významné akce u slovenských kolegů bylo ve-
lice správné. Celá akce proběhla v příjemném a přátelském ovzduší, přispěla k upevnění sounáležitosti Sloven-
ských a Českých výsadkových veteránů, k upevnění našich kamarádských vztahů. Děkujeme našim slovenským 
kolegům a kolegyním z KVV Bratislava, zejména L.Hrehovi i ostatním organizátorům této zdařilé akce. Tato 
významná společenská akce byla realizována za nanční podpory Statutárního města Prostějova, za což mu 
patří naše poděkování.

Kol.Jaroslav Ondrejčák

Vzpomínky stále živé. Nezapomínáme.

Příští rok si připomeneme významné 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha, aktu hrdinství československých parašutistů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Co tomu 
předcházelo nám ze studia historických pramenů napsal kol.Václav Kameník.
V londýnské kanceláři plk. Františka Moravce, náčelníka čs. zpravodajské služby ve Velké Británii, se 3. října 
1941 konal brínk, kterého se kromě vybraných zpravodajců účastnili oba perfektně vycvičení čs. parašutisté. 
Rtm. Josef Gabčík a rt. Karel Svoboda. V té době již bylo rozhodnuto o provedení atentátu na představitele 
německé okupační moci v českých zemích a můžeme tak hovořit o počátku operace ANTHROPOID.
Úřední záznam 3. října 1941: Přítomni plk. gšt. Moravec, pplk. kanc. Bartík, mjr. pěch. Paleček, mjr. gšt. Krček, 
rotmistr Gabčík a rotný Svoboda.
Plk. gšt. Moravec řekl rotmistru Gabčíkovi a rotnému Svobodovi toto:
Z rozhlasu a novin jste informováni o tom nesmyslném zabíjení u nás doma. Němci vraždí nejlepší z nejlepších. 
I tento stav je znamením války, tedy nenaříkat, neplakat, ale dělat. Doma naši pracovali a jsou nyní v situaci, 
že jejich možnosti jsou omezené. Řada je na nás zvenčí, abychom pomohli. Jeden z úkolů pomoci zvenčí bude 



svěřen Vám. Měsíc říjen je měsícem našeho národního svátku, našeho osvobození. Je potřeba v této situaci, kdy 
náš lid bude slavit nejsmutnější den svého osvobození, aby tento svátek byl nějak podtrhnut. Bylo rozhodnuto, 
aby toto podtržení se stalo nějakým činem, který by byl zaznamenán do dějin právě tak jako toto vraždění. Jsou 
v Praze dvě hlavní osoby, které reprezentují toto vybíjení. Je to K. H. Frank a Heydrich, nově příchozí. Podle 
našeho názoru, jakož i vedoucích osob, je třeba pokusit se o to, aby jeden z nich za to zaplatil, abychom ukáza-
li, že vracíme ránu za ránu. To by byl v principu také úkol, kterým budete pověřeni. Zítra odjedete přezkoušet 
noční seskoky. Domů jedete dva, abyste si pomáhali. To bude také potřeba, poněvadž z důvodů, které Vám 
budou jasné, provedete úkol bez součinnosti našich doma. Říkám-li bez, chci to říci tak, že tato součinnost bude 
vyloučena až do provedení. Pak se Vám dostane od našich doma plné ochrany a součinnosti. Způsob a dobu 
provedení úkolu si musíte stvořit sami. Budete vysazeni v prostoru, který zaručuje maximální možnost přistání. 
Budete vybaveni vším, čím Vás můžeme vybavit. Tak, jak známe situaci u nás, dostane se Vám pomoci všech 
našich dobrých lidí, na které se obrátíte. Ovšem z Vaší strany je třeba důsledné opatrnosti a rozvahy. Nemusím 
opakovat, že úkol je historicky vážný, riziko veliké. Záleží od toho, jaké předpoklady si stvoříte, na vaší chy-
trosti atd. My budeme ještě o věci hovořit, až se vrátíte z doplňovacího výcviku. Jak jsem řekl, úkol je vážný. 
Tedy srdce na pravém místě. Vznikají-li pochybnosti o tom, co jsem řekl, řekněte to. Gabčík i Svoboda souhlas-
ně setrvávají na tom úkol převzíti. Odchod obou bude uskutečněn kolem 10. 10. t. r.
SÚA Praha, 37-308-3/1
Podle původních představ měl být atentát proveden co nejrychleji a byl vybrán 28. říjen 1941, den výročí vzni-
ku Československé republiky. Spěchalo se. Ještě večer 3. října, v doprovodu styčného důstojníka SOE kpt. F. 
E. Kearry, odjížděl vlakem rtm. Josef Gabčík a rt. Karel Svoboda do kurzu u Manchesteru. Ve zdokonalovacím 
para-výcviku měli provést dva denní seskoky z letounu a poté jeden noční seskok z balónu. Bohužel, ten se stal 
osudným rt. Svobodovi, který se poranil na hlavě, kromě otoku a pohmožděnin se ozvaly bolesti zad. Na stře-
leckou prověrku 7. října odjížděl již Gabčík sám. V průběhu dne, po vyjádření lékaře, vydal plk. gšt. Moravec 
rozkaz, že na místo Svobody nastoupí rotmistr Jan Kubiš a celá akce se tímto posouvá. ANTHROPOID byla 
první skupina s teroristickým posláním a také jediná, která jej později splnila.
Druhým důvodem čekání bylo odhalení radiostanice Sparta I v Praze – Jinonicích, likvidace téměř celého vede-
ní odbojové organizace ÚVOD a zatýkání v odbojové skupině PVVZ (Petiční výbor Věrni zůstaneme). Podrob-
něji o radiovém spojení Obrany národa vyšlo v článku Ing. Petra Kopečného, Modravých dálek volání.
Koncem října 1941 získalo zpravodajské oddělení podrobnější přehled o katastrofálních následcích Heydricho-
va teroru. Přednostně tak bylo nutno nejprve obnovit spojení s Protektorátem, což bylo úkolem skupin SILVER 
A (velitel npor. Alfréd Bartoš, rtm. Josef Valčík a radista svob. Jiří Potůček a SILVER B (velitel rt. Jan Zemek, 
radista čet. Vladimír Škácha). Dva lety do Protektorátu (7. a 30. listopadu) však byly pro špatné počasí neúspěš-
né a výsadky se neuskutečnily.
Jak již víme, za členy operační skupiny s kódovým označením ANTHROPOID byli vybráni rotmistři Josef 
Gabčík a Jan Kubiš. Oba dvakrát prošli tvrdým výcvikem ve Skotsku a dalšími středisky speciálních kurzů. Na 
sklonku roku 1941 byli na zdokonalovací stanici Bellasis. V té době oba podepisovali zpravodajským důstojní-
kům shodná prohlášení ke svému úkolu:
Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně s jiným příslušníkem československé armády budu odeslán do vlasti, 
abych v čase, na místě a v situaci, která se podle našeho zjištění na místě a za daných okolností bude zdát nej-
výhodnější, provedl nějakou sabotážní, nebo teroristickou akci, tak účinnou, aby měla patřičný ohlas jak doma, 
tak za hranicemi Československé republiky. Učiním podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vše, abych tento 
úkol, k jehož provedení jsem se dobrovolně přihlásil, úspěšně splnil. Londýn, 1. prosinec 1941. rtm. Gabčík 
Josef (takto se sám podepisoval).
Nakonec byly nečekaně všechny tři skupiny vysazeny jedním letem, kterého se jako dispečer účastnil škpt. 
gšt. Jaromír Šustr, který podrobně zpracoval průběh letecké operace. Čtyřmotorový letoun Halifax 138. perutě 
Royal Air Force „pro zvláštní účely“ měl osmičlennou leteckou posádku pod velením F/Lt Ronalda C. Hockey-
ho, která dopravila do vlasti všech sedm parašutistů. Uvedené časy jsou podle anglických hodin. Letoun odstar-
toval 28. prosince 1941 ve 22 h. z letiště Tangmere v jihoanglickém Sussexu.
Orientace při letu byla velmi ztížena tím, že většina orientačních bodů byla pokryta velkým množstvím sněhu. 
Pravděpodobně to vedlo k navigačnímu omylu a vysazení na jiných místech, než bylo stanoveno. Jako první 
byla vysazena v 02.24 h. východně od Plzně skupina ANTHROPOID, v 02.27 h. dává pilot rozkaz k seskoku 
skupiny SILVER A, a v 02.56 k seskoku skupiny SILVER B. Celý let trval 10.14 h. 29. prosince v 8.14 h. opět 
přistáli na letišti Tangmere.
Gabčík s Kubišem místo u Crhovic přistáli do sněhu poblíže Nehvizd u Čelákovic a do Prahy se dostávali za 
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mnohem složitějších okolností. Pomník za dálnicí D 11 je připomínkou této události. Letos v prosinci již tomu 
bude 80 let.

Kol. Václav Kameník
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PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ 
PROSTĚJOV NA ROK  2022

 



Vážené kolegyně a kolegové!

Jménem výboru 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 má konat dne 
5.února 2022. Bohužel kvůli zhoršení pandemického stavu nevíme, zda nám vládní nařízení dovolí toto shro-
máždění.

Poznámka: Výbor KVV PV zatím nezná přesný termín „SETKÁNÍ 2022“ na Slovensku – 3 dny červen – čer-
venec

Zájezd Telč

Vzhledem k částečnému zmírnění korona-virových opatření se podařilo našemu klubu zorganizovat první 
společensko-kulturní akci, a to v sobotu 21.8.2021, byl to zájezd do města Telče a ZOO v Jihlavě. Zájezdu se 
zúčastnilo celkem 41 účastníků, z toho bylo 10 dětí. Krásy historického města Telče a jeho zámku není nutno 
vyzvedávat, neboť samotné město je pod ochranou UNESCO. Při prohlídce zámeckého areálu i děti se zájmem 
sledovaly kvalitní výklad průvodce, který je zaujal upozorněním na natáčení celé řady lmových pohádek. 
Při prohlídce náměstí si všichni se zájmem prohlédli památky, stánky s řemeslnou výrobou a vlastní program 
konaných atrakcí. Po dobrém obědě se zájezd přesunul do ZOO Jihlava. Zde se pozornost soustředila na po-
četnou faunu zastoupenou množstvím zvířat, teráriem a obdivuhodným vystoupením sokolníků. Pro naše malé 
účastníky se pozornost zaměřila na „kozičky“ a tobogan. Dospělým možná chybělo místo na posezení u dobré 
kávy. Po náročných, ale hezkých prohlídkách, jsme se vraceli domů. Hodnocení celé akce podtrhuje vyjádření 
Simonky Ondrejčákové, že ze stupně možného hodnocení 1 - 10, můžeme dát známku 9. Takováto činnost u 
dětí jen upevňuje nová, tak potřebná přátelství a kamarádství. Za zajištění a organizaci zájezdu patří poděkování 
kol. Struhárovi s přítelkyní, Chudému a Lejskovi. Velké poděkování však patří vrchnímu praporčíku Janu Ou-
řeckému a 601. skss. Tato významná společenská akce byla realizována za nanční podpory Statutárního města 
Prostějova, za což mu patří naše poděkování. 

 Kol.Fr.Lejsek

9
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Otevření výstavy Červené barety – meče armády hrot

V úterý 7. září byla před Generálním štábem Armády České republiky, v Praze 6 na Vítězném náměstí, zpří-
stupněna venkovní panelová expozice, která přibližuje historii československého a českého výsadkového voj-
ska. Výstavu nazvanou „Červené barety – meče armády hrot“ připravil Vojenský historický ústav Praha. 

Součástí vernisáže byla i ukázka techniky, výzbroje i výstroje současných výsadkářů, příslušníků Armády 
České republiky. Přítomni byli vojáci ze 43. výsadkového pluku, z 601. skupiny speciálních sil a 102. průzkum-
ného praporu. Vernisáže se zúčastnil náčelník Generálního štábu Armády České republiky, armádní generál 
Aleš Opata, ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek, předsedkyně Výboru 
pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Černochová a další hosté. Na pozvání NGŠ 
AČR se otevření výstavy zúčastnili někteří bývalí velitelé VÚ 8280 i delegace KVV Prostějov kol. Stavný, kol. 
Starý s manželkou, kol. Hudský s manželkou, kolegové Řepka, Starý junior, Ondrejčák, Hurdálek, dále delega-
ce KVV Holešov vedená předsedou KVV kol. Hricem, KVV Olomouc vedenou kol. Havlíčkem, KVV Liberec 
vedenou předsedou KVV kol. Chromkem, KVV Jindřichův Hradec vedenou kol. Čejkou, KVV Plzeň vedenou 
kol. Slivou, KVV Luštěnice kol. Vimrem i KVVV Praha. Armádní generál Aleš Opata ve svém úvodním proje-
vu mimo jiné zmínil: „Před 74 lety byl vytvořen náš první výsadkový prapor… Sloužit jako výsadkář je dnes 
čest stejně jako tehdy. Měl jsem štěstí, že jsem osobně poznal výsadkářské legendy, jako byl Jaroslav Klemeš, 
Rudolf Krzák nebo Rudolf Pernický. Od nich jsem se učil, že český voják se nikdy nevzdává“. K hostům a na-
stoupeným vojákům – výsadkářům hovořil také ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál 
Aleš Knížek: „Je mi velkou ctí zde před vámi dnes stát a zahájit výstavu o vás, výsadkářích, o českosloven-
ských vojácích, kteří za druhé světové války bojovali proti nacistickému zlu, o vojácích, kteří se dokázali po-
stavit i zlu při okupaci v roce 1968, a zároveň i o vás, kteří navazujete na tyto bohaté tradice“. Výstava připra-
vená historiky VHÚ Jindřichem Markem a Janem Šachem na 22 panelech seznamuje návštěvníky s kompletní 
historií výsadkových jednotek, a to od předválečných let až po dnešek. Hned na prvním panelu je připomenut 
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nápis-motto na výsadkářské výcvikové základně Ringway u Manchesteru, která se stala za 2. světové války 
kolébkou československého výsadkového vojska. Zní: „Nedělej ze sebe hrdinu po prvním seskoku, protože jím 
nejsi, a neříkej, že to nic není, protože to něco je…“

Jednotlivé panely jsou koncipovány chronologicky, mapují etapy vývoje výsadkářských sil a konkrétních jedno-
tek. Důraz je položen na období druhé světové války a také na současnost.

Na výstavě nás zaujala některá uváděná fakta, ze kterých vyjímáme:

- V období 1918-1938 vznikly v Evropě samostatné výsadkové jednotky v Itálii, Francii, Německu, Sovětském 
svazu v republikánském Španělsku a výcvik parašutistů byl zahájen i v Polsku.

- V roce 1938 vybralo MNO 20 dobrovolníků pro výsadkovou jednotku z řad důstojníků, mezi kterými byly 
i pozdější osobnosti při organizování výsadkových operací ve Velké Británii jako kpt.gšt. Jaroslav Šustr, por. 
Rudolf Hrubec a por. Gustav Loquens.

- V československé armádě výcvik první jednotky v síle čety měl začít v Milovicích v dubnu 1939.

- Mezi vybranými dobrovolníky byl např. por. Jindřich Vaško, který byl za okupace nacisty 2.7.1942 jako 
správce lomu v Ležákách popraven za pomoc paraskupině Silver A a její radiostanici Libuše.

- První „padáková věž“ vysoká 41 metrů byla postavena v Přerově a provoz na ní zahájil světový rekordman 
por. Ludvík Pavlovský. Celkem zde došlo k 5000 seskokům.

- Průkopník parašutizmu poručík Ludvík Pavlovský (1901 – 1991) 3.října 1935 překonal světový výškový re-
kord, když při svém teprve čtvrtém seskoku padákem opustil letoun Letov Š-528 ve výši 8 705 metrů! Pro tuto 
příležitost měl upravený padák SVĚT s větší nosnou plochou 60 m2 místo obvyklých 42 m2.

- Ve Velké Británii prošlo v letech 1941-1945 parašutistickým výcvikem na 500 československých vojáků.

- Základní paravýcvik prováděli na britské letecké základně v Ringway u Manchesteru, proto je právem pova-
žována za kolébku československých vojenských výsadkářů. Zde prošel výcvikem mezi jinými i velitel první 
naší poválečné výsadkové jednotky Oldřich Talášek.

- Prvním příslušníkem pozemních jednotek čs.armády, který při vojenském výcviku seskočil padákem, se stal 
31.ledna 1991 rotný Otmar Riedl v rámci přípravy operace Benjamin.

- První čs. výsadkář Otmar Riedl byl vinou navigační chyby 16.dubna vysazen místo u Kolína ve 460 km vzdá-
leném tyrolském Landecku! Válku však přežil…

- Zvláštní skupina D pro výsadkové operace v okupované vlasti při zpravodajském oddělení exilového MNO 
v Londýně provedla s pomocí letounů Royal Air Force za měsíčních nocí (kvůli noční orientaci navigátorů) do 
českých zemí 27 operací. Další „muži z Ringway“ byli vysazeni ve Francii, Itálii, Jugoslávii a na Slovensku.

- Z 82 vysazených parašutistů v českých zemí jich 40 padlo v boji s nepřítelem!

- V září 1941 vyslala do vlasti první paraskupinu také Československá vojenská mise v SSSR gen. Heliodora 
Píky. Nadporučík Bohuslav Němec byl vysazen u Dřínova na Kroměřížsku v noci z 9. na 10. září 1941 v režii 
Čs. vojenské mise v SSSR. Za necelé 2 měsíce byl zatčen gestapem a následně zavražděn v koncentračním 
táboře Mauthausen.

- 19.ledna 1944 se začala v ruském Jefremově formovat 2. čs.samostatná paradesantní brigáda – první taktic-
ko – operační výsadková jednotka v historii čs.armády. Měla 2800 mužů a žen. Významnou roli při výcviku a 
velení sehrálo přes 30 českých důstojníků s ukončeným výsadkářským výcvikem, kteří přišli z Velké Británie 
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jako nutná posila při zoufalém nedostatku aktivních důstojníků (Vilém Sacher, František Fišera, Oldřich Talá-
šek, Stanislav Uchytil, Václav Brožík či Tomáš Sedláček a další).

- Výcvik čs. výsadkářů v Jefremově byl velice intenzivní a náročný, v závěrečném souhrnu představoval za 6 
týdnů 7675 seskoků z balonu a 5584 seskoků z letounů!
- K velkému zklamání všech příslušníků 2. čs. paradesantní brigády nebyla jejich elitní jednotka po vypuknutí 
SNP odeslána včas na Slovensko. Sovětské velení ji místo toho zasadilo v Karpatech na vedlejším úseku fronty, 
kde ve dnech 13. až 20.září 1944 přišla o 143 padlých, 438 zraněných a 49 nezvěstných mužů. Byl to krvavý 
bojový křest, který brigádu připravil o 23 – 25 procent početních stavů.

- K největším vystoupením československých výsadkářů v poválečné historii Československa patří výsadek 
1635 příslušníků výsadkových jednotek v rámci cvičení VLTAVA 1966 a hromadné vysazení 1480 výsadkářů 
při cvičení Štít 72.

Červené barety v Pouštní bouři

- V prvním zahraničním vystoupení čs. vojáků po roku 1989 v rámci operací Pouštní štít a Pouštní bouře (pro-
sinec 1990 – duben 1991 v Saudské Arábii a Kuvajtu působila i strážní jednotka čs. praporu, kterou tvořilo 37 
výsadkářů (převážně od 22.výsadkové brigády speciálního určení z Prostějova) pod velením kpt. Petra Poled-
níka. V únoru 1991 byla zesílena na 45 mužů. Byl to první dotyk s vojáky se zemí Severoatlantické aliance a 
první krok na cestě do jejich řad.

- 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka vznikl 1. prosince 2003 v posádce Prostějov.
Jejich heslo je: SPEM RETINE! (Doufej! či Udrž si naději!). První zásadní mise se uskutečnila na jaře 2005 v 
severním Afghánistánu, kde již samotný dvoudenní přesun čtyř desítek Prostějováků na asi 510 km dlouhé trase 
divokým horským terénem byl efektivní prověrkou kvalit českých výsadkářů.

- 601. skss generála Františka Moravce je jediným reprezentantem speciálních sil jako druhu vojska.
Jejich heslo je: „DUM, SPIRO, SPERO - Dokud dýchám, doufám“. Příslušníci útvaru jsou vycvičení k prová-
dění speciálního průzkumu, úderných akcí i k řešení úkolů zvláštní důležitosti. Jsou připraveni plnit úkoly v 
jakýchkoliv klimatických podmínkách kdekoliv na světě. Velký důraz je kladen na operační bezpečnost, tedy i 
na ochranu identity vojáků i jejich rodinných příslušníků.
Jejich základním organizačním prvkem jsou čtyřčlenné bojové skupiny, které jsou plně soběstačné a mohou 
poměrně dlouhou dobu působit v prostoru protivníka.

- 43. výsadkový prapor „Československých parašutistů“.

Tento elitní útvar stál u zrodu 4.brigády rychlého nasazení a byl její první bojeschopnou jednotkou. Chrudimští 
výsadkáři se od roku 1990 do současnosti zúčastnili mnoha zahraničních misí AČR (Perský záliv, Balkán, Irák, 
Afghánistán, Mali).
V srpnu sledovala se zájmem média i naše civilní veřejnost pochod dvou stovek chrudimských výsadkářů na-
příč republikou, kdy po vysazení u Českých Budějovic ušli s výzbrojí do Chrudimi za šest dní 300 km!

- 4. brigáda rychlého nasazení „Obrany národa“. Jednotka vznikla 14. ledna 1994.

Jejich heslo je: „TAM KDE JINÍ NESTAČÍ“.

Příslušníci této brigády prošli dlouhou řadou zahraničních misí v Bosně, Albánii, Makedonii, Kosovu, Kuvajtu, 
Iráku, Afghánistánu a Mali.

- Příběh červených baretů pokračuje…

- Historie a tradice AČR nejsou uzavřenou kapitolou. Na bázi 43. výsadkového praporu vzniká od 1. října 2020 
v posádce Chrudim výsadkový pluk - třetí manévrový prvek AČR, doplňující 4. brigádu rychlého nasazení a 7. 



13

mechanizovanou brigádu.

Podle materiálu VHÚ k výstavě „Červené barety – meče armády hrot“, zpracoval kol. Jaroslav Ondrejčák, foto-
grae Vladimír Hurdálek.

Výsadkové vinobraní v Dětkovicích po jedenácté

S napětím jsme čekali, zda nám termín „Výsadkového vinobraní“ nenaruší covid, respektive opatření proti 
zhoršující se hygienicko-epidemiologické situaci. Faktem je, že výchozí situace nám nepřála, řada trvalých ná-
vštěvníků vinobraní se z obezřetnosti nepřihlásila. I my jsme spolu s J. Kovářem zajišťovali víno na co nejpoz-
dější dobu před termínem vinobraní až bylo jasné, že jdeme na to. Velký dík patří  F.Lejskovi, který telefonicky 
obvolával a přesvědčoval členy klubu k účasti. Celkem bylo přihlášených 56 členů KVV, přítomných 48, z 
toho i milí hosté ze 601. skss nprap.Ouřecký s manželkou. Bohužel někteří přihlášení onemocněli, někteří měli 
asi i obavy se zúčastnit hromadné akce. Můžeme konstatovat, že vše klaplo na 100 %. Přeprava autobusem do 
Dětkovic i zpět byla naprosto v pořádku, přesně na čas, za což patří poděkování řidiči A.Nevrlíkovi. Osobně 
mi sdělil, že to je jeho 1. jízda po získání řidičského průkazu na autobus. Jel opravdu dobře a bezpečně. Máme 
radost z přítomnosti na akci i mladších členů KVV, ať to byl kol. Lánský s manželkou nebo kol. Kovanda s pří-
telkyní. P.Weisser opět se svojí hudební produkcí nezklamal. Kolega Hýbl povýšil kvalitu podávaného guláše o 
1 stupeň, kolegyně Hudská, Stará, Hýblová, kolegové Starý, Chovanec i Hudský připravili nejen sál, ale i dobré 
občerstvení ke spokojenosti nás všech. Pochválit musíme všechny kolegyně, které obohatily naše stoly různými 
skvělými dobrotami. V závěru vystoupilo i ad hoc amatérské zpěvácké kvarteto pod vedením kol.Jožka Tučeka, 
které zazpívalo slovenskou národní píseň „Na Kráľovej holi“. Nebylo to špatné, ale kolegové nebyli rozezpí-
váni. Chce to trénink kolegové…Závěrem konstatujeme, že to byla opět zdařilá akce. Možná, že by příště bylo 
vhodné ji okořenit o nějakou zábavnou soutěž o ceny.  

Kol. J.Ondrejčák
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ry. Bylo připraveno 6 soutěžních disciplín.

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů si členové našeho KVV uctili svojí účastí na několika akcích. Dne 11.11.2021 se 
delegace KVV Prostějov ve složení genpor.Ing.Ondrej Páleník, plk.Ing.v.v.František Stavný a nprap.v.v.Ota-
kar Hájek zúčastnila spolu s představiteli statutárního města Prostějova pietních aktů na Městském hřbitově 
v Prostějově a u památníčku vojáků 601.skss, kteří tragicky zahynuli na železniční trati ve Vrahovicích. Dne 
13.11.2021 jsme se společně s našimi dětmi a vnoučaty zúčastnili netradiční oslavy Dne válečných veteránů ve 
středisku dětských her, laser arény zvaném Šmoulíkov. Hravé dopoledne se skutečně vydařilo. Děti si pochva-
lovaly dětské atrakce, laser arénu i vystoupení klauna, který je svým programem zcela pohltil. Pro nás dospělé 
to bylo místo, kde jsme si mohli zavzpomínat. Je velkou škodou, že se kvůli vážné epidemiologické situaci s 
Covid 19 v Prostějově nemohlo zúčastnit tohoto krásného dopoledne více dospělých a dětí. Odpoledne se řada z 
nás zúčastnila Dne veteránů na střelnici v Prostějově na Průmyslové ulici, kde Střelnice Prostějov spolu s Klu-
bem vojenské historie – Dukla. z.s. připravila program s možností si zastřílet z krátkých i dlouhých zbraní.

Kol.J.Ondrejčák

Divadelní představení „Smím prosit?

15.11. navštívili členové KVV Prostějov v prostějovském secesním stánku kultury divadelní představení s ná-
zvem „Smím prosit“.
Svižnou francouzskou komedii výborně napsanou a s gustem zahranou hru autorů Gérarda Bittona a Michela 
Munze uvedlo Studio Bouře producenta a herce Alexeje Pyška. Hlavní hrdina, záletník sukničkář Henri de Sacy 
(v podání Jana Révaie), se dozví, že má po své staré tetě zdědit balík peněz. Má to ale háček: tetička si dala 
podmínku, že se nezdárný synovec musí do roka a do dne oženit. Ovšem jak to udělat, aby splnil podmínku a 
nevzdal se své svobody? Henri má dva nejlepší kamarády: mazaného právníka a zkrachovalého herce malých 
rolí. Mazaný právník přijde na geniální nápad jak skloubit obojí, řešení je překvapivé a rozuzlení ještě překva-
pivější. V dalších rolích komedie hráli: Igor Bareš, Martin Polách, Filip Čapka, Kateřina Janečková a Karel 
Zima. Nejenom, že se bavilo publikum, ale i samotní herci. Poděkování patří statutárnímu městu Prostějov za 
jeho nanční přispění.

Kol.I.Skrbková

Nultý ročník memoriálu gen. Jaroslava Klemeše

Konal se ve dnech 27. - 28. srpna 2021 v areálu vojenské části letiště v Chrudimi v rámci oslav 74. výročí 
vzniku výsadkových jednotek a 30. výročí úmrtí chrudimského rodáka gen. Stanislava Uchytila. Pořadatelem 
byl Klub výsadkových veteránů gen. Klemeše z.s. ve spolupráci se 43. výsadkovým plukem pod záštitou města 
Chrudim, Pardubického kraje a sponzorů RegiBase, TechniServo a dalších. Účastníci přijíždějící v pátek měli 
připraveno ubytování od 43. výs. pluku v pěti stanech s lehátky. Oproti týdenní strašidelné předpovědi přálo 
soutěžícím pěkné počasí. Účastníků setkání bylo 200, samotných soutěžících pak 64. Zúčastnily se kluby KVV 
Chrudim, Prostějov, Praha, Brno, Plzeň, Jindřichův Hradec a Holešov. Během setkání byly dle nařízení vlády 
dodržována všechna nařízená opatření, účastníci se při prezentaci museli prokázat platným očkováním, testem 
nebo potvrzením o prodělané nemoci. V případě nejasností byly připraveny antigenní testy a náhradní respiráto-

Střelba ze vzduchovky vz.47– vleže, vkleče, vestoje 3+3/3/3/ na 10 m

Hod granátem na cíl – 1+5 na vzdálenost 20 m, muži nad 70let a ženy – 15 m

Hod granátem do okopu – 1+5 na vzdálenost 20 m, muži nad 70let a ženy -15 m

Střelba z luku na 10 m - 3+3 šípy pod dohledem instruktora
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Střelba z pistole Glock – 3+5 ran na vzdálenost 25 m v tunelové střelnici
Střelba za vzduchové pistole – 3+5 ran ze vzdálenosti 10 m

Během soutěže, která probíhala do 15. hodiny, se účastníci vystřídali na obědě. V 15 hod. byl pro zájemce 
připraven odjezd autobusem k památníku skupiny Platinum-Pewter do Javorného. Nápad vybudování pomní-
ku v blízkosti seskoku této skupiny vznikl v klubu v prosinci 2019. Hlavním architektem byl náš člen Jaroslav 
Pilař. Od dubna 2020 byl budován svépomocí členy klubu. Pomníkový kámen věnoval předseda našeho klubu 
a bývalý osobní přítel gen. Klemeše Zdeněk Kolář, stožáry Ivan Gašpar. Velký dík patří za poskytnutý poze-
mek Zemědělské a.s. Horní Bradlo a místopředsedovi představenstva Ing. Josefu Mrtkovi. Hlavními sponzory 
této nančně náročné stavby byly Pardubický kraj a město Chrudim. Pomník byl odhalen 29.8.2020 za účasti 
občanů a představitelů města, starostů obcí, zástupce gen. štábu MNO,vel. 43. výs. pluku a mezinárodního 
řádu křížovníků s červeným srdcem. Byli přítomni synovec velitele Platinum Pewter P. Nechanský i členové 
rodiny Korábkových, která poskytla skupině po seskoku první úkryt a pomohla navázat spojení. Parádní tečkou 
na závěr byl pak přelet Gripenů z čáslavského letiště. Po návratu účastníků soutěže z Javorného byl připraven 
slavnostní nástup a vyhlášení výsledků. Zde patří velký dík člence našeho klubu Markétě Košťálové, která jako 
IT specialistka celý den průběžně zanášela do notebooku výsledky soutěží a včas připravila výsledkové listiny. 
Výsledky soutěže muži (1.,2.,3. místo) Pistole Glock: Pavel Vašek, Milan Krejza, Ivo Lorenc

Granát na cíl: Zbyněk Vlk, Miloš Flajšhans, Rudolf Job

Granát okop: Daniel Vítkovský, Petr Jonáš, Václav Stratil

Střelba lukem: Miloslav Hušek, Jiří Zelený, Jiří Kolátor ml.

Střelba vzd. pistole: Roman Berka, František Lavička, Pavel Břeský

Střelba vzduchovka: Stanislav Lánský, Michal Pavlík, Michal Klimeš

Celkové pořadí muži (1.,2.,3. místo)

Stanislav Lánský, Václav Stratil, Daniel Vítkovský

Celkové pořadí ženy (1.,2.,3. místo)

Tereza Lemerová, Jarmila Rusková, Silvie Cetkovská

Za KVV gen. Klemeše z.s. Chrudim Čáslavka Josef

Kol.S.Lánský

IDET 2021

Ve dnech 6.-8.10. se uskutečnil na brněnském výstavišti 18.ročník mezinárodního zbrojařského veletrhu IDET, 
který byl odložen z května l.r. z důvodu covidových omezení. Pro nás, výsadkové veterány bylo ctí, že jsme 
byli už tradičně oslovení organizátory, zda se zúčastníme výstavy. Přiznám, že jsem uvažoval o tom, že už ne. 
Přeci jenom s přibývajícím věkem je to stále náročnější na organizaci, dohovory, součinnost, požadavky, čekání 
na odborníky pro výstavnictví atd. Po poradě s kolegy našeho brněnského klubu, bez jejichž pomoci bychom do 
toho už nešli a zde musím poděkovat kolegům Bendákovi, Gallovi, Kramářovi a Muchovi, padlo rozhodnutí, 
že pokud se nezúčastníme, tak už se nikdy na IDET nedostaneme jako vystavovatelé. Podobný problém řešili 
naši partneři na výstavě, Svaz letců. Ředitelství veletrhů je k nám vstřícné, naše požadavky na vybavení nám  
poskytuje bez omezení, letos jsme měli velkou plochu i přes velký zájem zbrojařských rem o účast, kterých 
se zúčastnilo 478, voj. delegací bylo z 20 zemí a celkem za 3 dny přišlo na 24 tisíc návštěvníků, i přes přísná 
covidová opatření, kdy se musel každý návštěvník prokázat testem, nebo vakcinací. Naše expozice „Výsadkoví 
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předseda KVV JK Brno Jaroslav Foršt

Bilancovali

Dne 12.11.2021 se po dvou letech konala výroční členská schůze KVV Holešov. Na tomto jednání bylo přítom-

veteráni ČR a SR“ byla ze 7 vitrín, ve kterých jsme umístili odznaky, nože, RDST, drobnou výbavu jako topo 
vybavení, buzoly ze zbraní Pi-52,Sa-61 Škorpion,Sa-26 komplet, Sa-Sten, jaký použil Gabčík a maketu granátu 
Kubiše, které použili při likvidaci Heydricha a raritu Sa-58 s pevnou pažbou, který má na ústí hlavně umístěn 
granátový nástavec s náměrným hledím do 175 m, který budil velký zájem, kde se granát vymetl za použití 
slepého náboje. Jedná se o jediný exponát, který se dochoval. Ve velké vitríně jsme měli gurínu oblečenou v 
uniformě vz.19 pro výsadkáře, včetně opasku, rukavic, kožené kukly a padáku PD-47, další padáky OVP-68, 
OVP-80, sportovní PTCH-7M a 8M a přístroje KAP-3 byly spolu u guríny. Velký zájem u nás byl nejen o 
výsadkové odznaky, ale ze zbraní Škorpion, Pi-52, nože a rovněž o nabídku k prodeji, kterou prezentoval po 
cele tři dny kolega Michal MUCHA, který se pravidelně zúčastňuje a má velký úspěch. Celkem nás navštívilo 
odhadem na tisíc návštěvníků a já jsem to vyhodnotil, že přišli mladí, kteří chtěli vědět a nevěděli a přicházeli 
starší, kteří věděli a už zapomněli a rovněž chtěli vědět a hlavně se podělit o své zážitky z vojny. Mezi běžný-
mi návštěvníky byli i policisté, vězeňská služba, vojáci AČR, OSSR a v jejich řadách  byli bývalí výsadkáři od 
43.vpr, 601.skss, 5.pluku SR a dalších součástí, kteří se k nám hlásili a byli hrdí, že sloužili u výsadkářů. Naše 
účast, kde jsme prezentovali vás, výsadkové veterány České a Slovenské republiky byla velmi úspěšná. A o tom 
to celé bylo.   
                                                    
předseda KVV JK Brno   Jaroslav Foršt  

ALEJ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Komunitní centrum pro válečné veterány Brno (KCVV), spolu s legionáři SPIA-světová org. Modrých baretů a
benediktýni z kláštera v Rajhradě s dalšími spol. organizacemi zorganizovali výsadbu aleje válečných veteránů. 
Klášter zabezpečil pro tuto akci na 50 mladých stromků, 3 metrové javory a za symbolickou cenu 1 tisíce korun 
si mohli zájemci zajistit výsadbu koupeného stromu, která se uskutečnila dne 16.10. v prostoru za klášterem. 
Byl nádherný podzimní den, sucho a teplo, když se v rajhradském klášteře sešly desítky „majitelů“ zaplacených 
stromů s vlastním nářadím  a za řízení převora kláštera Tomáše Vraspíra, ředitele KCVV Ing.Karla Černocha 
a dalších dobrovolníků se šlo na alej k vysázení stromků. Přispělo k tomu i výtečné zabezpečení jako dostatek 
kávy, horkého čaje, svařáku a dalších nealko pití. Jen tak z naší oblasti se zúčastnil náš brněnský klub, kolegové 
z Chrudimi v čele s kol.Kolářem a velitelem 43 vpl, veteráni ze spolku 6.polní nemocnice, ČSL legionáři, spo-
lek Perský záliv, Sokolové, 74.lmpr Bučovice a další organizace. Nářadí vlastní, kdo si co přinesl, trvalo vyko-
pání díry a zasazení kořenového balu asi tak dvě hodiny, což vyšlo do dopoledních hodin, kdy se všichni sazeči 
vraceli na nádvoří kláštera a mezi tím byl dovezen guláš s chlebem, který přišel vhod. V odpoledních hodinách 
se klášter otevřel pro zájemce včetně knihovny, což je pro každého zážitek. Každý zasazený strom obdržel „psí 
známku s číslem“ jako doklad o výsadbě, pořadové číslo bylo dané dobou uhrazení platby. Je předpoklad, že na 
jaře po získání nanční dotace tam bude umístěn kamenný obelisk s prostým nápisem Alej válečných veteránů. 
Žádná jména, žádné symboly, je to pocta všem válečným veteránům od 1.svv až po současnost.
                                                                          

no 34 členů a 8 hostů, z kterých je možno především jmenovat starostu města pana Mgr. Seiferta s doprovodem, 
velitele 102. pzpr pplk. Ing. Hrinika, zástupce z policejní školy ředitele plk. PaedDr. Pavla Nováka a kolegy z 
klubu Prostějova, Zlína a Chrudimi. Celé jednání a přítomnost na něm byla do jisté míry ovlivněna pandemií 
Coronaviru. I přesto klub v uplynulém období provedl řadu společenských a kulturních akcí. Není možno vyne-
chat účasti na pietních akcích v celém regionu a v zachovávání památek na padlé příslušníky armádního sboru 
a partyzánů v péči o jejich památníky. Pro zkvalitnění práce klubu pro členy a veřejnost, přijal klub rozhodnutí 
obměnit část členů výboru a jedním z nových členů se stal pplk. Ing. René Sabela, bývalý velitel 102.pzpr. 
Předsedou nadále zůstává Dušan Hric. Na základě rozhodnutí výboru KVV Prostějov mu byl předán děkovný 
dopis a malá pozornost. Na jednání přijatý plán práce na rok 2022 je zárukou aktivní činnosti v dalším období.   
Kol.Fr.Lejsek



17

Parašutisté DUKLY opět v čele světového parašutismu

Po odepsané sezóně roku 2020, kdy s výjimkou MČR neproběhl žádný závod sportovního parašutismu, se 
konečně v letošním roce, byť po počátečních problémech, rozběhla klasická sportovní sezóna. Na jaře došlo 
ke změně ve funkci reprezentačního trenéra, kdy Ivana Hovorku nahradil npor. Libor Jiroušek, který zároveň 
od počátku nového roku ukončí svou úspěšnou závodní kariéru a převezme i funkci vedoucího trenéra Dukly. 
Očekávané odložené mistrovství světa hostila ruská Sibiř, konkrétně města Tanay a průmyslové Kemerovo, 
které, jak hodnotil Libor, připomínalo Mostecko v éře vrcholného socialismu. Dobře zorganizované mistrovství 
provázelo neskutečně špatné počasí, které umožnilo skočit jen minimum seskoků pro ociální hodnocení. O to 
více platilo pravidlo, kdo v počátku zaváhá, nic již nedožene. A my nezaváhali. Výsledek – 4 tituly mistrů světa 
z pěti možných a domácí Rusové bez medaile. Výsledky MS: 1. místo v kombinaci družstev, 1. místo v PP 
družstev (npor. Libor Jiroušek, prap. Oldřich Šorf, nrtm. Miloslav Kříž, o.z. Jiří Gečnuk a o.z. Hynek Tábor)

1. místo v kombinaci jednotlivců (o.z. Jiří Gečnuk – obhájil titul absolutního mistra světa)

1. místo v individuální akrobacii jednotlivců (npor. Libor Jiroušek)

2. místo v kombinaci jednotlivců (prap. Oldřich Šorf)

2. místo v PP jednotlivců (o.z. Jiří Gečnuk)

3. místo v individuální akrobacii jednotlivců (prap. Oldřich Šorf)

Celou sezónu probíhala klasická série Světového poháru na přesnost přistání tvořící 6 závodů, kdy Německo 
svůj závod zrušilo, takže zůstalo pět. I zde jsme od počátku výbornými dílčími výsledky spěli k vrcholné me-
dailové pozici a jen technická pravidla série, kdy se vždy na konci škrtají body z nejhoršího závodu, jsme ode-
psali proti Německu lepší dílčí výsledek než oni, čímž nás přeskočili o 5 bodů a zvítězili. Obě naše družstva tak 
zůstala shodným výsledkem na 2. místě, což je jistě rarita. V individuálním hodnocení jednotlivců jsme rovněž 
uspěli a stanuli na stupni vítězů a to na 3. místě.

Celkové výsledky Světového poháru:

2. místo na PP družstev

(npor. Libor Jiroušek, por. Ondřej Žák, nrtm. Miloslav Kříž, o.z. Jiří Gečnuk a o.z. Hynek Tábor)
2. místo na PP družstev

(prap. Jakub Pavlíček, prap. Petr Směšný, prap. Oldřich Šorf, nrtm. Bonifác Hájek a rtm. Petr Chládek)
3. místo na PP jednotlivců (nrtm. Miloslav Kříž

Všechny tituly Mistrů ČR v jednotlivcích i družstvech jsou povinností. Co nás ještě čeká do konce roku – v 
měsíci listopadu armádní mistrovství světa v katarském Dauhá a v prosinci ukončíme sezónu mezinárodním 
závodem v Dubaji.

Držte nám pěsti a sportu zdar. Jirka Šafanda
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NAŠI  JUBILANTI  2021 - 22:  65 let- Oldřich Šnajdárek, 70 let –   
Pavel Full, Milan Vašek,  75 let – Zdeńka Hricová, Vladimír Hurdá-
lek, Michal Andrejco,  Jiří Hendrych,  80 let – Marie Stará, František 
Lejsek, 85 let – Vladimír Fajmon.

BLAHOPŘEJEME!!!!!

OPUSTILI  NAŠE ŘADY:

7.7. 2021 zemřel náhle Josef Pešek člen KVV Hradec Králové ve věku 78 let

17.7.2021 nás opustil Karel Kotouček člen KVV Holešov ve věku 89 let

24.7.2021 zemřel Jiří Khun člen KVV Písek ve věku 72 let

11.9.2021 odešel navždy Ján Krákorník zakládající člen KVV Prešov ve věku 82 let

14.9. zemřel člen KVV SR generálmajor v.v.Ján Iĺanovský ve věku 99 let. Byl to výjimečný člověk, příslušník 
2. čs. paradesantní brigády v ZSSR po celý čas 2. světové vojny, partyzánem, průzkumníkem, bojovníkem proti 
banderovcům a učitelem. 
Ve věku 88 let nás opustil kol.Josef Stahl člen KVV Liberec. Aktivně se podílel na organizaci setkání výsadko-
vých veteránů ve Starých Splavech. Jako občan města Zákupy se zasloužil o obnovu tradic počátků výsadkové-
ho vojska z let 1947-1952. 
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24.10.2021 zemřel po krátké nemoci pplk. v.v. Štefan Sáreny ve věku 91 let člen KVV Hradec Králové

25. října 2021 zemřel Miloslav Hlaváček ve věku 79 let člen KVV Hradec Králové
  
25. října 2021 zemřel po delší vážné nemoci náš člen klubu, kolega a kamarád, pplk. v. v. Ing. Zdeněk Fafílek 
ve věku 77 let. Zdeněk byl příslušníkem 22. vb, sloužil u 65. výsadkového praporu u minometné roty. Dále po-
kračoval u 22. výsadkového pluku, 6. vb i 601. skss, Za svou práci byl odměněn medailemi „Za službu vlasti“ 
a „Za obranu vlasti“. Klubem výsadkových veteránů byl odměněn oceněním nejvyšším - Zlatým odznakem 
výsadkového veterána. Nyní jej z tohoto světa přijalo výsadkové nebe.
2.11.2021 odešel do výsadkového nebe Ladislav Hrubý člen KVV Holešov ve věku 77 let.
Dne 29.července 2021 zemřel ve věku 69 let, po dlouhé a těžké nemoci plk. gšt. Ing. Luděk SKÁCEL. Je to 
přibližně měsíc, co jsme se společně se stovkami bývalých výsadkářů zúčastnili „Pochodu po stopách 22.vb“. 
Proto zpráva o úmrtí našeho kolegy Ing. Luďka Skácela byla pro nás naprosto nečekaná a o to více bolestná. 
Luďka Skácela jsme si hluboce vážili pro jeho pracovitost, cílevědomost a houževnatost. Byl to velitel nároč-
ný, ale zároveň spravedlivý vůči svým podřízeným. Byl velmi dobře odborně připraven, prostě velitel s přiro-
zenou autoritou. Velice si vážíme jeho pozitivního přístupu k vytváření podmínek pro práci KVV Prostějov i 
celého výsadkového veteránského hnutí v první polovině 90 let. V našich srdcích, v našem povědomí zůstane 
navždy jako velitel, výsadkář, který miloval svou práci a který pro ni nasazoval všechny svoje síly. Luďku, ko-
lego, kamaráde, děkujeme Ti za všechno dobré, co jsi pro speciální síly a výsadkové veteránské hnutí vykonal.

ČEST JEJICH  PAMÁTCE !!! 

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

Ing. Ondrej Páleník– předseda, email – PalenikOndrej@seznam.cz 

František LEJSEK – místopředseda, Šárka 34, 79601, tel. 728 547 426, předseda redakční rady, email – fr.lej-
sek@seznam.cz

Bc.Iveta SKRBKOVÁ – členka výboru a redakční rady tel. 724 570 863

email - iveta.skrbkova@email.cz

Ing.Jozef STRUHÁR - pokladník - +420775553350

Bankovní spojení na KVV Prostějov - 188 989 286, kód 0300

Webové stránky KVV Prostějov -  http://www.kvvprostejov.wgz.cz/

Uzávěrka Zpravodaje č. 87 je 28.2.2022


