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Milé kolegyně a kolegové, vážení hosté, 
dámy a pánové ! 
Náš klub již dospěl do věku dospělého muže, 
existuje již 30. rok a r. 2019 byl pro nás 
celkem úspěšný. Stručně se dá říci, že 
všechny akce, které výbor KVV Prostějov i 
výbory ostatních klubů v ČR a SR 
organizovaly pro své členy a příznivce, se 
nesly v přátelském duchu, přispívaly k 
rozvoji tradic výsadkového hnutí a naší 
sounáležitosti. V lednu 2019 jsme si také 
připomněli 75. výročí vzniku 2. čs. sam. 
výsadkové brigády v SSSR, zakladatele 
výsadkových tradic v Československu. Náš 
klub má k dnešnímu dni celkem 205 členů. V 
r. 2019 čtyři kolegové odešli do výsadkového 
nebe, 8 členů bylo na vlastní žádost kvůli 
zdravotnímu stavu vyškrtnuto, 1 člen byl 
vyloučen z řad členů pro porušení Stanov 
klubu a v r. 2019 jsme přijali 6 nových členů, 
což svědčí o tom, že náš klub je stále v 
dobrém povědomí veřejnosti. Našimi 
čestnými členy jsou kol. Mirek Pišťák, 
exprimátor Prostějova, genpor. v zál. Ing. 
Ondrej Páleník, MBA a kol. Věra 
Mansfeldová, vdova po našem prvním 
veliteli, plk. Františku Mansfeldovi. Výbor 
KVV PV pracoval a pravidelně se každý 
měsíc scházel k jednáním a řídil činnost 
našeho klubu podle Plánu činnosti na r. 2019. 
Když mám krátce zhodnoti t  práci  
jednotlivých členů výboru našeho klubu 
podle povinností stanovených jim v Org. a 
jednacím řádu konstatuji, že místopředseda 
kol. Lejsek, v důsledku komplikovaného 
úrazu a dlouhodobé absence předsedy klubu, 
plnil i jeho povinnosti, organizoval většinu 
našich společenských akcí, společně se svojí 
manželkou Danou vedou vzorně agendu o 
životních jubileích našich členů i členů 
regionálních klubů a zabezpečují distribuci 
našeho Zpravodaje. Sekretář klubu kol. 
Chudý perfektně organizoval všechny 
sportovní akce našeho klubu společně s kol. 
Kovářem. Kol. Ondrejčák již dlouhodobě s 
přehledem vede naše webové stránky, píše 
příspěvky do Zpravodaje a svými postoji je 
vzorem v práci celého výboru. Kol. Hájek 
vždy včas a přesně splnil své povinnosti při 
zabezpečování společenských i sportovních 

akcí i v řízení a styku s našimi desítkáři. Kol. 
Kovář se osvědčil i jako vynikající 
reprezentant klubu při sportovních soutěžích 
a je i klubovým fotografem na všech akcích 
našeho i regionálních klubů. Kol. Struhár 
pečlivě a spolehlivě vede vše, co se týká 
financí klubu. Kol. Skrbková dobře vede 
agendu našeho Zpravodaje a stará se o 
zabezpečení kulturních akcí klubu. Kol. 
Šlambor splnil své úkoly jako zpracovatel 
všech pozvánek na  akce klubu a  
zabezpečoval nám kontakt s představiteli 
statutárního města PV. Já, v důsledku mého 
úrazu a nemožností přímo řídit výbor, jsem 
byl plně spokojen s prací kol. Lejska při mém 
zastupování. Moji práci předsedy KVV 
prosím zhodnoťte Vy v diskusi. Hlavně také 
proto, že dnešní členská schůze je volební a já 
jsem už nechtěl ze zdravotních důvodů 
kandidovat do výboru našeho klubu. Výbor 
mě však přesvědčil, že bych do SETKÁNÍ 
2020, pokud mi to můj zdravotní stav dovolí, 
měl vydržet. Na XXVIII. Kongresu U.E.P., 
který se uskutečnil v Budapešti ve dnech 2. – 
6.10. 2018, byl náš klub přijat do této 
organizace jako člen – pozorovatel. V r. 2019 

jsme se nezúčastnili žádné plánované akce, 
zejména z finančních důvodů, ale hlavně 
proto, že po odstoupení bývalého gen. 
sekretáře U.E.P. pana Erica de Morzadec z 
Francie, došlo k značnému zpolitizování této 
unie a dochází k boji o post gen. sekretáře i o 
další směrování U.E.P. Těžko se dá předjímat 
další situaci, ale vývoj nadále budeme 
sledovat, vyhodnotíme situaci a přijmeme 
rozhodnutí o pokračování, nebo vystoupení z 
U.E.P. Zatím nám členství v U.E.P. 
dohromady nic nepřineslo, jen poznání, že 
naše veteránské hnutí je v zahraničí 
sledováno a jsme v povědomí národních 
asociací výsadkových veteránů jako velmi 
úspěšní. 
Společenské akce – Členové našeho klubu se 
pravidelně zúčastňují vzpomínkových 
pietních aktů, které se váží nejen k historii 
protifašistického odboje, ale i k historii 
výsadkového hnutí. Svojí účastí na těchto 
akcích vyjadřujeme svůj vztah k hrdinům 
domácího i zahraničního odboje, k 
vlastencům, kteří se nebáli položit život v boji 
za naši svobodu. Svojí účastí vyjadřujeme náš 
poz i t ivn í  vz tah  i  k  zak lada te lům 

Vážené kolegyně, kolegové,
výbor Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s., na základě rozhodnutí vlády ČR a přijatých opatření k omezení pohybu osob, svým 
usnesením rozhodl zrušit všechny plánované akce až do konce května 2020, včetně IX. ročníku Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve 
střelbě z pistole, který byl plánován na 15.5.2020. Přejeme Vám všem, abychom boj s koronavirem co nejdříve porazili a budeme se těšit 
na další společné akce.  Držme se !                          
Výbor  KVV Prostějov

ZPRÁVA na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s., dne 8. 2. 2020 
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výsadkového vojska a ke všem těm 
výsadkářům, kteří rozvíjeli jejich odkaz v 
poválečném období. Ať již to bylo u hrobu 
gen. Palečka v Plzni dne 12.3. 2019, kde nás 
zastupovali kol. Chudý, Kovář, Kroul, 
Klouda, Bartko, Křivánek a Řepka. Dne 29.3 
2019 se kol. Vidmoch za náš KVV zúčastnil 
aktu v Ostravě – Hrabůvce. Dne 5.4. jsme 
společně s delegacemi klubů z Prahy, Písku, 
Tábora, Klatov, Plzně a Jindřichova Hradce i 
s místními obyvateli obce Bernartice, 
připomněli památku 105. výročí narození 
jednoho ze zakladatelů výsadkového vojska, 
gen. Rudolfa Severína Krzáka i tragický osud 
jeho druha, parašutisty Rudolfa Hrubce. Za 
náš klub položil věnec kol. Václav Kameník. 
Tak jako každý rok i v r. 2019, jsme 18.6. 
uctili památku hrdinů výsadkářů při pietním 
aktu v Praze v Resslově a Technické ulici, kde 
se zúčastnilo celkem 38 členů z Prostějova, 
Holešova, Olomouce a Zlína. Za náš klub 
položili kytice ve státních barvách kolegové 
Chudý, Řepka a Bartko. Jsme rádi, že po 
uvedení výstavy k 124. výročí narození gen. 
Fr. Moravce v jeho rodišti Čáslav, zavítala, a 
zcela po právu i do Prostějova, kde působí 
601.skss, která nese jeho jméno a tak převzala 
záštitu nad touto vernisáží, pod názvem 
„Život generála Františka Moravce“ a dne 
27.8.2019 byla prezentována v galerii 
Špalíček za účasti senátorky Jitky 
Chalánkové, exprimátora Prostějova kol. 
Mir. Pišťáka, autorů výstavy Tomáše Mišláně 
a Davida Lupáče, příslušníků 601. Skss 
Tomáše Koutníka, Ladislava Ganzara, 
bývalých velitelů VÚ 8280 (členů našeho 
klubu) Ing. Jindřicha Starého, Ing. Jiřího 
Hudského, Ing. Luďka Skácela, Ing. Josefa 
Trojana a členů našeho klubu kol. 
Ondrejčáka, Kováře, Muchy, Ing. Starého 
jun. a členů KVV Holešov, v čele s předsedou 
kol. Dušanem Hricem. V pol. září u 
příležitosti 75. výročí seskoku skupiny 
Wolfram, se konal pietní akt u hrobu člena 
této skupiny Josefa Bierského. Kytici květů s 
nápisem „ Nezapomínáme – Klub 
výsadkových veteránů Prostějov“ položili 
naši veteráni kol. Sýkora, Vidmoch a Jar. 
Plečka. Dne 11.11. se uskutečnila v rámci 
„Dne veteránů“ na hřbitově v Prostějově a v 
kasárnách 601. Skss, za účasti senátorky Jitky 
Chalánkové, primátora PV Mgr. Františka 
Jury a dalších zástupců organizací a voj. 
útvarů pietní vzpomínka. Za Obec 
legionářskou se zúčastnil kol. Mir. Pišťák, za 
náš klub kol.Starý sen. a Skácel společně s 
manželkami, kol. Hudský, Hájek a Chudý. 
Primátor Fr. Jura, ve svém proslovu vyzvedl 
důležitost vzpomínky a uctění si památky 
těch, kteří padli v I. A II. svět. válce, ale i těch 
vojáků, kteří v současné době přišli o život při 
plnění úkolů v zahraničních misích. Náš 
čestný člen Ing. Ondrej Páleník nám věnoval 
odznaky výsadkového veterána, které dal k 
této příležitosti vyrobit. Výbor zorganizoval 
pro své členy a příznivce úspěšný a vydařený 
zájezd do ZOO Lešná a lázní Luhačovic, 
kterého se zúčastnilo 40 osob. Poděkování za 
perfektní organizaci a zabezpečení akce patří 
kol. Struhárovi, Hájkovi, Magistrátu statutár. 
města Prostějov a velení 601. Skss. 16.11. 
naši členové, spolu se svými vnoučaty, 
využili pozvání kol. Ondreje Páleníka a 
bezplatně se zúčastnili v areálu Šmoulíkov 

dětských her a debat veteránů. Byl to velmi 
příjemný večer jak pro děti, tak i pro seniory, 
ale byla škoda, že pozvání kvůli nemocem 
využilo tak málo osob. Z ostatních 
společenských akcí, které jsou našimi členy 
oblíbené a přispívají k upevňování přátelství, 
byly v uplynulém roce opět „Výsadková 
zabijačka“ – po 28 x, „Večírek k MDŽ“ – 
(který se konal za existence našeho klubu již 
po 20-té), Výsadkové vinobraní (již po 17-té), 
a Mikulášský večírek (po 6-té). Průměrná 
účast na těchto akcích se pohybovala kolem 
60 našich členů a to není vůbec málo, když 
vezmeme do úvahy, že z celkového počtu 205 
členů KVV bydlí na teritoriu města a okresu 
Prostějov 150 členů, z toho je 22 osob starších 
80 let. Poděkování za organizaci těchto 
oblíbených akcí patří kolegům Lejskovi, 
Ondre jčákovi ,  Hájkovi ,  Kovářovi ,  
Struhárovi, Starému sen., Hýblovi, 
Hudskému, Chudému, Chovancovi, a 
kolegyním Daně Lejskové, (i za přípravu 
našich tombol), Marii Staré, Zdeně 
Křivánkové, Věře Hudské, Zdeňce Hýblové a 
Daně Chovancové. Výbor zorganizoval také 
návštěvu 2 divadelních představení, kterých 
se zúčastnilo 60 členů, návštěvu koncertu 
pěvkyně Andrey Kalvodové za účasti 12 
členů a návštěvu filmového představení 
Marhoulova filmu Nabarvené ptáče, za účasti 
10 členů. Všechny akce zabezpečovali kol. 
Skrbková a kol. Hájek. 
Sportovní akce – Především musím zmínit 
střelecké soutěže, kde pro nás byl 
nejdůležitější již VIII. ročník Memoriálu plk. 
Františka Mansfelda, našeho prvního 
velitele, na střelnici Policie ČR ve 
Vrahovicích, dále střelecká soutěž „O pohár 
primátora SM Prostějov“, Střelecký trojboj v 
Holešově, Memoriál VHK 102.pzpr, 
střelecká soutěž v Lukové u Lanškrouna a 
další. Střeleckých soutěží se pravidelně 
účastnili a velmi dobrými výsledky 
reprezentovali náš klub kolegyně Řehořová, 
kol. Chudý, Kovář, Melichárek, Vašek, 
Mucha, Lánský, Lorenc a Poláček. Sportovní 
soutěže se v minulém roce odehrály v 
Chrudimi, kde jsme se zúčastnili Memoriálů 
zakladatelů VV a vynálezce padáku Štefana 
Baniče, které na vysoké úrovni byly 
připraveny kolegy z KVV Chrudim. V rámci 
těchto Memoriálů se svými výsledky blýskli 
kol. Chudý, Kovář, Spáčil, I. Skrbková, 
Štěpán a Vašek. Výsledky ze soutěží byly 
pravidelně publikovány na našich webových 
stránkách, které jak vím, se zájmem sledujete. 
Členové našeho klubu poslední červnovou 
neděli aktivně pomáhali našim partnerům 
„Červeným baretům, z.s.“ při organizaci 
Pochodu po stopách 22.vb. Chci také 
vyzvednout našeho člena kol. Oldřicha 
Lugera, který ve svých 65 letech je ještě 
aktívním výsadkářem a v r. 2019 absolvoval 
51 seskoků z různých výšek a získal licenci 
„A“. Přejeme mu hodně štěstí a vždy měkké 
přistání. Žijeme v době IT a digitalizace. 
Proto jsme v uplynulém roce pokračovali v 
nastoupené cestě digitalizace dokumentů a 
zveřejňování článků z naší aktivní činnosti. 
Zde jsou některá fakta: Na našich webových 
stránkách jsme za uplynulý rok uveřejnili 119 
článků, informací a oznámení, což je o 1/3 
více než v r. 2018. K 31.12. 2019 naše 
statistika návštěv na webových stránkách 

klubu vykazuje 110 813 návštěv. (Týdně cca 
150 – 170). V průběhu minulého roku jsme 
nezaznamenali žádné negativní hodnocení 
našeho webu. Návštěvníci našich web stránek 
m a j í  m o ž n o s t  z h l é d n o u t  
https://www.zonerama.com/jardakov/91025 
celkem 17 alb s více než dvěma tisíci 
fotografiemi Jardy Kováře z naší klubové 
činnosti. Každý návštěvník si může dle svého 
zájmu uvedené fotografie nejen prohlédnout, 
ale i stáhnout do svého počítače, nebo na jiné 
médium.  Celkem jsme v  r.  2019  
zaregistrovali na uvedeném odkazu 4133 
zhlédnutí. Všechny důležité akce r. 2019 jsou 
zdokumentovány k dalšímu využití nejen na 
webu, ale i v archivu na externím disku. Na 
základě žádosti příslušných vydavatelů 
časopisu jsme na našich web stránkách nadále 
uveřejňovali časopisy Padáček (KVVV 
Praha), Červené barety (KVV SR Bratislava) 
a Zpravodajca (KVV Banská Bystrica). To 
nám pomáhá více poznávat práci a aktivity 
našich kolegů v ČR i SROV. Chci poděkovat 
administrátoru našich web stránek, kol. 
Ondrejčákovi, kolegům J. Kovářovi, Jar. 
Arestovi a dalším přispěvatelům, díky kterým 
naše web stránky skutečně odrážejí 
společenský, kulturní a sportovní život našich 
členů a přispívají k rozvoji přátelství a 
sounáležitosti výsadkářů všech generací. 
Na úseku informovanosti členů našeho klubu 
i ostatních regionálních klubů v ČR a SR 
dobře pracuje redakční rada našeho 
klubového Zpravodaje, vedená kol. Lejskem, 
ve složení kol. Ondrejčák a kol. Iveta 
Skrbková. Zpravodaj byl vydáván v 
plánovaných termínech s  obsahem 
odrážejícím naši klubovou činnost. Velmi 
dobře hodnotím příspěvkovou aktivitu členů 
klubu, která se zlepšila a tímto zajistila 
dostatečně obsahovou stránku Zpravodaje. 
Bylo by vhodné ještě rozšířit aktivitu 
dopisovatelů z regionálních klubů. 
Poděkovat bych chtěl kol. Forštovi, Čejkovi a 
Kameníkovi. Pozitivním přínosem pro 
rychlou informovanost našich členů je 
kvalitní práce administrátora našich web 
stránek, kol. Ondrejčáka, který vhodné 
články dává okamžitě na náš web. Nemalý 
podíl na kvalitě obsahové stránky, má i práce 
kol. Kováře, který toto doplňuje vhodnými 
kvalitními fotografiemi a kol. Šlambora, 
zpracováváním 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 12 klubům a 45 
jednotlivcům v počtu 250 – 300 kusů. Další z 
oblasti péče o naše členy je předávání nebo 
rozesílání pozdravných blahopřání našim 
jubilantům. Celkem jsme jich odeslali 26. 
Součástí blahopřání je i malá pozornost. Od 
jubilejních 70 – tin, dostávají ženy stojánek s 
plaketou, kytičku, bonboniéru a muži 
stojánek s plaketou, tradiční Hanáckou vodku 
a všichni písemné přání od členů výboru 
našeho klubu. Blahopřání zasíláme na žádost 
regionálních klubů i jejich jubilantům. Z 
odezvy kolegů je patrné, že je takto zaslané 
přání opravdu potěšilo. O přípravu, předání 
nebo zaslání našim členům i členům 
regionálních klubů, se dobře starají kol. Dana 
a Franta Lejskovi. Zlatý odznak výsadkového 
veterána, jako naše nejvyšší veteránské 
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Dne 29.11.2019 výbor KVV Prostějov 
uspořádal pro své členy v restauraci „U tří 
bříz“ poslední akci v roce - Mikulášský 
večírek. V úvodu kol.F.Lejsek omluvil 
neúčast předsedy KVV kol.F. Stavného, 
který absolvuje rehabilitační pobyt ve 
Slatinicích. Dále přivítal všechny účastníky 
včetně hostů plk. Ing. Tomáše Skácela od 
601.skss, prap. Jana Ouřeckého s 
manželkou Věrou a nrtm. Jiřího Kašpara od 
102.pzpr. Následně popřál jubilantům 

Jiřímu Cetkovskému a Františku Dvořákovi 
k 70nám hodně zdraví a vše nejlepší do 
dalších let a předal jim od našeho klubu 
malé dárky. Po dobré večeři probíhala 
zábava za hudebního doprovodu P.Weissera. 
Překvapením večera byl závěr, kdy pod 
vedením nového sbormistra Jozefa Tučeka 
zazpíval náš narychlo sestavený kvintet 
naostro, bez předchozí zkoušky, krásnou 
píseň „Na Královej holi“. Nebylo to sice 
jako od folklorního souboru „Šumiačan“, 

ale co chcete bez tréninku. 
Byl to již v pořadí 6. Mikulášský večírek od 
vzniku této nové tradice v roce 2013 a jeho 
59 účastníků svědčí o tom, že si našel své 
příznivce. Na organizaci této akce se 
podíleli F.Lejsek, J.Ondrejčák, O.Hájek a 
J.Struhár.     
                                                                                                                               
                                 Kol. Jaroslav Ondrejčák

Mikulášský večírek

ocenění, byl v r. 2019 udělen 28 kolegům a 
celkem již 120 veteránům, medaile Za 
zásluhy 23 veteránům a Pamětní medaile 
klubu 6 veteránům. 
Chci také ocenit dobrou práci našich 
desítkářů při osobním styku s kolegy, kteří 
nemají internet a předávají jim informace i 
pozvánky na naše klubové akce osobně. Jsou 
to kolegové Chudý, Hájek, již zesnulý kolega 
Steiner, Ondrejčák, Starý sen., Kovář, 
Křivánek a kolegyně Skrbková, Jahnová, 
Jeremiášová a členové výboru. Všechny akce 
byly členy klubu hodnoceny kladně a 
přispívají k rozvíjení dobrých vztahů, 
soudržnosti a kamarádství výsadkových 
veteránů i jejich příznivců. Musím však 
konstatovat, že účast našich členů na akcích, 
které pro Vás pořádá výbor, by mohla být 
vyšší a mohli by se do nich zapojovat i další 
naši členové, kteří jsou zatím pasívní. 

Předseda klubu, společně s bývalými veliteli 
VÚ 8280, byl zván a zúčastnil se skoro na 
všech slavnostních shromážděních a pietních 
aktech u 601. Skss a 102.pzpr. Chtěl bych 
poděkovat za aktivní práci v našem klubu a 
pomoc při našich akcích všem členům výboru 
i členkám a členům našeho klubu: kol. 
Lejskové, Jugasové, Skrbkové M, Denerové, 
Chudé, Hudské, Troanské, Křivánkové, 
Virglerové, Staré, Starému sen.i jun., 
Muchovi, Arestovi, Virglerovi, Denerovi, 
Kroulovi a Šmardovi. 
Poděkování našim sponzorům. 
Pravidelným sponzorováním, dotacemi a 
účinnou pomocí, umožňují naši klubovou 
činnost v kulturní i sportovní oblasti 
jmenovitě a to: Olomoucký kraj, zejména pan 
hejtman Okleštěk, Magistrát statutárního 
města Prostějova zastoupený primátorem 
Mgr. Františkem Jurou a osobně také 

Miroslav Pišťák, Mechanika 97 Prostějov 
– ředitel pan Jan Stříteský, Ing.Jiří Vybíral 
(Lázně Slatinice), Meopta Přerov, PV Auto 
– JUDr. Martin Vrtal, členové našeho klubu 
kol. JUDr. Jindřich Vybíral, Ladislav Sliva, 
Oldřich Luger, Dr. Josef Váňa, Jaroslav 
Moravec, Jar. Aresta, Ondrej Páleník, 
Jaroslav Ondrejčák, Petr Němec a Eva 
Plesarová. Těžko bychom byli schopni 
organizovat naše akce bez účinné pomoci 
prostějovských útvarů, v čele s jejich 
veliteli a vrchními praporčíky – 601. Skss a 
klub 601. Skss, 102.pzpr a Posádkové 
ošetřovny. I Vám všem patří naše velké 
poděkování a doufáme, že nás budete 
podporovat.
Předseda KVV Prostějov Ing. František 
Stavný

Pietní vzpomínka na pplk. Josefa Otiska
Na základě pozvánky KVV Brno jsme se 
dne 11.1.2020 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. Akce se zúčastnila rota 

 aktivních záloh s bojovým praporem, která 
nese jméno pplk.Josefa Otiska a 
skupinavojenských hudebníků z Olomouce. 
Úvodního slova se ujal plk.Ing.Hrabec, 
který promluvil o odkazu této skupiny, jak 

pro současné dění, tak pro budoucnost.

 Poté za zvuku pietní hudby byly 
položeny kytice. Závěr pietního aktu 
ukončila večerka. Za KVV Prostějov se 
pietního aktu zúčastnili zástupci KVV 
Prostějov kol. Otakar Hájek a Jaroslav 
Kovář.

                                            Kol. O. Hájek

Dne 8.3.2020 jak velí tradice našeho klubu, se 
60 členů KVV Prostějov sešlo v restauraci u 
Tří bříz, aby oslavili MDŽ. Večer zahájil 
předseda klubu kol. Stavný, který v úvodu 
poděkoval všem ženám za jejich péči, lásku, 
starost o výchovu našich dětí, vnoučat a už i 
pravnoučat a také za jejich aktivní práci v 
našem klubu při zabezpečení společenských i 
sportovních akcí. Též jim popřál dobré 
zdraví, štěstí, lásku a vždy úsměv na tváři. 

 

         

hezkém úvodu nás pak trošku nazlobila 
zpráva ze strany personálu, že se nedala 
objednat teplá večeře. Někteří to vyřešili 
odchodem na večeři do jiného podniku. 
Ostatním to rozladění na tváři zmizelo po 
ochutnání výborných zákusků od kolegyně 
Aničky Malíkové a samozřejmě k tomu také 
přispěl náš kapelník pan Karel Weiser z 
Hanušovic, který se výběrem písní jako vždy 
trefil do našeho hudebního vkusu.

Kolegové Jožka Struhár a František Chudý 
jim předali karafiát, jako symbol 
poděkování. Pohárem vína jsme si připili na 
zdraví všech kolegyň a předseda jim ještě 
popřál dobrou zábavu a příjemný večer. 
Dále také popřál k narozeninám 
oslavencům- kolegům Josefu Hýblovi k 
jeho 70-tinám a Edovi Grézlovi k jeho 75-
tinám hlavně hodně zdraví, spokojenosti a 
modré nebe nad hlavou. Po tomto 

MDŽ
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V pátek 21.2.2020 jsme zahájili plnění 
našeho plánu kulturní a sportovní činnosti 
naší tradiční Zabijačkou. Konala se jako vždy 
v restauraci U tří bříz, s tradičním 
programem, za účasti 63 členů klubu. V 
úvodu předseda klubu všechny přítomné 
přivítal a následně seznámil účastníky s 
činností v období kolem výroční schůze, 
upozornil na důležité akce, především na 
Setkání 2020 a poděkoval všem, co se 
podíleli na zdárném plnění úkolů roku 2019.

Zabíjačka
 celé naší společnosti. Zde se otvírá otázka, 
zda ušetřit za cenu nižší kvality, anebo si 
připlatit a zachovat požadovanou úroveň.
I přes tyto drobné problémy se večer vydařil 
a kolektiv se bavil do 22.00 hodin 
společným zpěvem a tancem. Poděkování 
patří za zajištění a průběh Vepřových hodů 
kol. Lejskovi, Ondrejčákovi a Hájkovi. 
                                                
                             Kol. Fr. Lejsek 

Se snahou ušetřit peníze z klubového 
rozpočtu byl vybrán jiný producent hudby 
pan Cholasta s obdobným repertoárem jako 
dříve, pouze kvalita nebyla stejná. Z tohoto 
důvodu se výbor rozhodl vrátit se k původní 
hudební produkci pana Weisera. Rovněž i 
množství produktů samotné večeře, bylo 
oproti minulým akcím menší.  Tento stav byl 
a je ovlivněn nárůstem cen potravin v celé 
naší společnosti.

 

Dne 23. 11. 2019 se za Klub výsadkových 
veteránů Prostějov a za Červené barety 
Prostějov kol. Struhár a kol. Troanská 
zúčastnili výroční členské schůze u Klubu 
vojenských výsadkových veteránů Liberec. 
Je to už po páté a v klubu se víceméně nic 
nezměnilo, stále je to klub působící dojmem 

pohody, krásného rodinného a společenského 
soužití. Po krátké zdravici kol. Struhár předal 
pozdravy od členů Klubu výsadkových 
veteránů Prostějov a předal plaketu a Zlatý 
odznak výsadkového veterána zasloužilým 
členům klubu. Dále je seznámil s činností 
prostějovského klubu v příštím roce. V závěru 

jim jménem prostějovského klubu a 
červených baretů popřál hodně zdraví a vše 
nejlepší do roku 2020 a slíbil, že je rád uvidí i 
příští rok.   

                                               Kol. J. Struhár 

Výroční členské schůze regionálních klubů
Liberec

Z dalších výročních členských schůzí se naši 
zástupci J. Kovář a M. Mucha zúčastnili 
výročního jednání KVV Jana Kubiše Brno. 
Schůze se konala dne 3.12.2019 v areálu 
Univerzity obrany za účasti 15 členů KVV 
KVV Brno (z celkového počtu 25 členů) 
včetně 96 letého plk.v.v. Ivana Kutína a dvou 

včetně 96 letého plk.v.v. Ivana Kutína a 
dvou hostů z KVV Prostějov. Předseda 
KVV Brno kol. Jaroslav Foršt ve zprávě o 
činnosti za rok 2019 zvýraznil účast a podíl 
KVV na přípravě a propagaci veteránského 
výsadkového hnutí na IDET 2019. V 
diskuzi kol. M.Mucha pozdravil jménem 

  KVV Prostějov všechny přítomné a pozval 
je na akce, které budou v roce 2020 pořádat 
KVV Prostějov a Červené barety.
   

                                                    Kol.J.Kovář

Výroční jednání KVV Jana Kubiše
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Na pozvání výboru KVV J. Hradec se 
Výroční členské schůze dne 4. 12. 2019 
zúčastnili
kol. Chudý František a Kovář Jaroslav. VČS 
se konala v prostorách 44. lmopr, kde naši 
delegaci přivítal předseda KVV J. H., kol. 
Petr Čejka. Program VČS je možno hodnotit 
kladně, kladně hodnotíme i vysokou účast, ze 
104 evidovaných bylo přítomno 64 členů. 
V diskuzi za náš klub vystoupil kol. Chudý. 
Ve svém příspěvku poděkoval za pozvání, 
pozdravil jednání jménem předsedy a členů 
výboru KVV, pozval jindřichohradecké 
členy na naše akce konané v r. 2020, 

především na „SETKÁNÍ“ členů klubů 
výsadkových veteránů z ČR a SR, které se 
uskuteční 2. - 4. 9. 2020 u nás v Prostějově a na 
UVZ Hamry.  Mimo jiné také seznámil 
jindřichohradecké se závěry jednání našeho 
výboru k výzvě KVV J. Hradec k neodstranění 
pomníku maršála Koněva. O jeho odstranění 
rozhodli radní Prahy 6. Vzhledem k tomu, že 
náš spolek je apolitický, což je zakotveno i v 
našich Stanovách, nebude se náš klub jako 
registrovaný spolek u Krajského soudu k 
výzvě připojovat. Tato záležitost je na každém 
členovi klubu, aby se k situaci samostatně 
v y j á d ř i l .  Z a  a k t i v n í  s p o l u p r á c i  s  

jindřichohradeckým klubem byl předsedou 
kol. Petrem Čejkou odměněn Pamětní 
medailí kol. Jaroslav Kovář. V závěru kol. 
Chudý popřál k nadcházejícím vánočním 
svátkům a do roku 2020 „Pevného 
výsadkového zdraví". Pozitivně hodnotíme 
občerstvení, které je pro jindřichohradecký 
klub již několik let samozřejmostí. Tuto 
součást výročního jednání zabezpečují 
především ženy – členky klubu. Bez výhrad 
byla pak zabezpečena večeře v podání 
kuchařů 44. lmopr .      

                                                Kol.Fr.Chudý

Výroční schůze KVV Jindřichův Hradec

 Jako každý rok se sešli 13.12.2019 kolegové 
a kolegyně z KVV Holešov ke zhodnocení 
své celoroční práce. V zasedacím sále Vyšší a 
střední policejní školy se sešlo ze 72 platících 
členů celkem 52 a 9 hostů z řad statutárních 
orgánů v čele se starostou města 
Mgr.Seifertem, zástupcem policejní školy 
plk. JUDr Rohálem, zástupci armády plk. 
Ing. Sabelou a velitelem 102. pzpr pplk. Ing. 
Hriníkem. Z regionálních klubů byli 
přítomni kolegové z Prostějova, Zlína, 
Bratislavy a Hradce Králové. Po zahájení 
byla vzdána pocta zemřelým kolegům za 
znění Večerky odtroubené kol.Bohatcem. 
Předseda klubu kol.Hric přednesl zprávu o 
činnosti, ve které vyhodnotil činnost klubu a 
jeho členů na jednotlivých akcích v průběhu 
roku na úseku společenské, kulturní a 
sportovní činnosti. Zde jako každoročně to 
byla účast na pietních aktech, péče o pietní 
místa, organizování střeleckých soutěží s 
mezinárodní účastí a organizování další 
sportovní a kulturní činnosti. Velmi dobře je 
hodnocena spolupráce se statutárními orgány 
města a policejní školy, protože jen tam, kde 
má své místo spolupráce občanů s orgány 
města, roste jeho životaschopnost. Uznáním 
práce klubu byla i ta skutečnost, kterou 
vyjádřil Městský úřad drobnými dárky pro 
nejaktivnější členy a hosty. Rovněž 

spolupráce s ostatními kluby je hodnocena 
kladně a je na odpovídající úrovni, o čemž 
svědčí účast členů těchto klubů z ČR a SR na 
jimi pořádaných akcích. Pro další období přijali 
rozhodnutí pokračovat ve stávající činnosti 
klubu a rozšiřovat spolupráci s orgány města. 

Předsedou klubu zůstává nadále kol. Dušan 
Hric. V další činnosti klubu přejeme hodně  
úspěchů a spokojenosti při společné práci.        
 
                                                   Kol. F.Lejsek

Výroční zasedání klubu Holešov

0                                                                                                                                          

Na pozvání výboru Klubu výsadkových 
veteránů Chrudim se kol. Struhár a kol. 
Hájek dne 14. 12. 2019 zúčastnili výroční 
členské schůze v Chrudimi. Z hlediska 
průměrného věku patří tento klub mezi 

nejmladší v ČR. Že se jim daří je 
povzbuzující a záviděníhodné, ale my jim to 
přejeme, jsou naši, jsou to výsadkáři, minulí i 
budoucí. Jejich plány na rok 2020 jsou 
hodnotné a my jim přejeme jejich zdárné 

plnění. Po krátké zdravici kol. Struhára a 
zdravici kol. Hájka jsme se s přáním všeho 
nejlepšího v roce 2020 rozloučili a slíbili 
návštěvu v příštím roce.   

                                                   Kol.Struhár 

Výroční zasedání Chrudim



Na pozvání vedení KVV Bratislava jsme se 
dne 7.3.2020 v silné sestavě kol.F.Stavný, 
F.Lejsek, D.Lejsková, F.Chudý, J.Kovář, 
M.Řepka, M.Mucha a J.Ondrejčák zúčastnili 
jejich výročního jednání v Kulturním domě v 
obci Rovinka u Bratislavy. V samotné obci 
vedle kulturního domu na veřejném 
prostranství probíhaly vepřové hody, tak jsme 
nemohli odolat a ochutnali jsme místní 
speciality. V kulturním domě nás při prezenci 
kolegové přivítali velmi přátelsky kalíškem 
borovičky, což jsme velice ocenili. Výroční 
jednání poctili svojí účastí významní hosté: 
arm.gen. v.v., bývalý NGŠ ASR M.Cerovský, 
představitel Klubu generálů SR gen.Tibor 
Gaplovský, vojenský přidělenec RF Alexej 
Klimov, prezident KVV SR pplk..v.v. 
V.Puchoň, představitel Slovenského 
leteckého svazu gen.M.R.Štefánika 
P.Matějčík a velitel sil pro speciální operace 
plk.Ing.Branislav Benko. Předseda KVV 
Bratislava kol.L.Hreha podrobně zhodnotil 
činnost klubu v uplynulém roce, konstatoval, 
že naše červené barety byly skutečně vidět při 
významných společenských událostech, 
pietních aktech na Slovensku i v zahraničí. 
Co bolestně cítí je stárnutí členské základny a 
úbytek členů klubu. Co nás dále zaujalo? - 
Účast jejich členů na střelecké soutěži v 
Rakousku za účasti elitních střelců Francie, 

Itálie, Holandska, ČR a jiných zemí, kde 
uspěla i E.Dolníková. Zajímavostí bylo např., 
že v jedné disciplíně ve střelbě bylo 5 střelců s 
absolutním výsledkem 100 bodů a 
rozhodnout o pořadí musely měřené 
vzdálenosti od absolutního středu. - Že v 
uplynulém roce provedli členové místního 
klubu v Trnavě 466 seskoků. Je pravdou, že 
jejich členové jsou v průměru mladší, než 
kolegové z Bratislavy. - Předání certifikátu od 
ředitele knihy slovenských rekordů Igora 
Svíteka, ve kterém je konstatováno: 
Ustanovující slovenský rekord seskok 
parašutistů – veteránů v sestavě L.Hreha, 
J .Mehés ,  P.Alexander,  V.Gajdoš  a  
M.Michajlov se uskutečnil 15.11.2008 v 
prostoru Radana Lagáň – Podhájská, z výšky 
2300 - 2800 m ze 2 balonů OM-8001, OM – 
9009. Průměrný věk rekordmanů byl 54,57 
roků. - Jinou příhodu uvedl L.Hreha, kdy měli 
skákat a ve skladě našli zabalený padák 
PTCH-7. Když do něho nakoukli tak zjistili, 
že byl zabalen před 15 lety a nikdo ze zájemců 
si netroufl ho přebalit. O seskok bylo více 
zájemců mimo L.Hrehy, např. M.Michajlov, 
P.Alexander, tak se losovalo z čepice a vyhrál 
B.Strakuš. Seskočil u Mochoviec, padák se 
bezpečně otevřel i když nepřipoutaný čechol 
doputoval vlivem větru daleko na druhou 
stranu. 

S diskuze nás zaujalo: 
- Informace prezidenta KVV SR V.Puchoně o 
ocenění práce předsedy KVV L.Hrehy 
ministrem obrany SR i práce kol.J.Tučeka, 
který stál u zrodu KVV SR před 25 lety. 
- Arm.gen.v.v. M.Cerovský popřál klubu, aby 
mezi ně přišli mladší kolegové. 
- Plk.Ing.Branislav Benko – velitel sil pro 
speciální operace přislíbil, že vyvine úsilí, 
aby se tak stalo.
- Kol.F.Stavný ocenil aktivitu KVV 
Bratislava a informoval o akcích KVV 
Prostějov včetně pozvánky na ně. 
- K budoucnosti KVV se velmi zajímavým 
vystoupením vyjádřil předseda KVV Liberec 
kol.J.Chromek. Stav je nezvratný, bude nás 
pořád ubývat. 
Po přijetí plánu činnosti na rok 2020 a 
usnesení došlo i na občerstvení. Vynikající 
guláš a vínko z produkce L.Hrehy a 
samozřejmě bohatá tombola, ve které měla 
veliké štěstí kol.Tučeková. 
V závěru se naše delegace zúčastnila velice 
zajímavé besedy s L.Hrehou k problematice 
jeho životní lásky – vinařství. Na závěr, 
odjížděli jsme od našich kolegů, kamarádů 
velice spokojeni. Děkujeme Vám kolegové.                               

                                            Kol.J. Ondrejčák

V sobotu dne 15. 2. 2020, se v prostorách 
Vězeňské služby České republiky v Praze 
konala výroční členská schůze Klubu 
vojenských výsadkových veteránů Praha. Z 
hostů byli přítomni plk. gšt. Petr Štěpán, 
oddělení přípravy výsadkového pluku GŠ AČR, 
prezident Asociace obranného a bezpečnostního 
průmyslu ČR RNDr. Jiří Hynek, za KVV 
Bratislava Laco Hreha, zástupci regionálních 
KVV Jindřichův Hradec, Plzeň a za KVV 
Prostějov kol. Jiří Vybíral a kol. Oldřich Luger. 
VČS řídil předseda klubu kol. Gavlas společně s 
místopředsedou kol. Břeským. A měli se čím 
pochlubit: bohatá klubová činnost, zajištění či 
spolupráce s přípravou významných akcí i 
celostátního významu, práce s dětmi apod. 
Předložen a schválen byl i neméně ambiciózní 
plán činnosti na letošní rok. Přijetí celkem šesti 
nových členů by jim mohl závidět nejeden klub 
výsadkových veteránů. Plk. gšt. Petr Štěpán 
seznámil VČS s přípravou a budováním 
výsadkového vojska, včetně 63. výsadkového 
pluku Chrudim (zahájení činnosti 1.10.2020) a 
poděkoval za práci KVVV. RNDr. Jiří Hynek se 

mj. pozastavil nad nezájmem Magistrátu hl. 
m. Prahy o činnost výsadkových veteránů a 
popřál členům hodně sil v další činnosti. 
Přislíbil také v rámci svých možností určitou 
pomoc. Za KVV Prostějov vystoupil z 
pověření výboru kol. Luger, který ocenil 
aktivní práci KVVV Praha při rozvíjení tradic 
výsadkového vojska, poděkoval za 
spolupráci a seznámil VČS s některými 
významnými akcemi, které KVV Prostějov 
připravuje v roce 2020. Např. „SETKÁNÍ 
2020“ v souvislosti s 30. výročím založení 
KVV Prostějov, které proběhne ve dnech 2. - 
4. 9. 2020 a samozřejmě Memoriál plk. 
Františka Mansfelda ve střelbě z pistole, 
který se uskuteční dne 15. 5. 2020. Za KVV 
Bratislava vystoupil kol. Laco Hreha, který 
zmínil podobné problémy, se kterými se 
potýkají de facto všechny kluby v Čechách i 
na Slovensku: stárnutí členské základny a 
financování činnosti. Připomněl některé akce 
pořádané v letošním roce na Slovensku, jež se 
konají při příležitosti 140. výročí narození 
gen. M.R. Štefánika a 150. výročí narození 

vynálezce padáku Š. Baniče aj. Kol. Gajdoš 
pozdravil jednání za KVV Plzeň a zmínil 
stěžejní akci klubu – pietní akt u hrobu 
jednoho ze zakladatelů výsadkového vojska 
gen. Palečka, který se uskuteční dne 12. 3. 
2020 v Plzni. Zástupce KVV Jindřichův 
Hradec pozdravil jednání VČS KVVV Praha, 
seznámil členy s činností jejich klubu, který 
se řadí mezi nejpočetnější a popřál členům 
mnoho úspěchů při realizaci plánu činnosti v 
roce 2020. Na závěr jednání byli oceněni 
nejaktivnější členové KVVV Praha, stříbrný 
odznak klubu obdržel u příležitosti 85. 
narozenin kol. Vejvara. Ocenění také převzali 
příbuzní zesnulého válečného veterána Jiřího 
Schamse. Klub výsadkových veteránů 
Prostějov obdržel Pamětní list jakožto 
poděkování za součinnost a spolupráci při 
uskutečňování poslání KVVV Praha.   

                                                   Kol.O.Luger

Výroční členská schůze KVVV Praha z.s. 
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Oblastní klub výsadkových veteránů Bratislava hodnotil rok 2019

Výročka zlínského klubu
Chmelíka,  který svým jednáním a 
osočováním klubu poškozuje jeho dobré 
jméno.
I přes určitý věkový hendikep se daří členům 
klubu plnit celou řadu akcí ve prospěch 
prohlubování a zachování tradic armády a 
výsadkového vojska. Tyto sportovní a 
kulturní činnosti plně naplňují potřeby členů 
klubu. Na tomto jednání proto byla řada z 
nich za svoji aktivní činnost oceněna 

V pátek 14.2.2020 se v místnostech jídelny 
Policie ČR Zlín sešlo ke svému výročnímu 
jednání 36 členů a 7 hostů. Z hostů byli 
přítomni zástupci KVV Prostějov a Holešov , 
místopředseda OÚ Buchlovice Mgr. Žižlavský 
a zástupce PČR Zlín plk.Mgr Otýpka. Z našeho 
klubu se VČS Zlín zúčastnili kol. předseda Ing. 
Stavný, Lejsek a Chudý.
Celé jednání se neslo v duchu nespokojenosti 
členů klubu s jednáním bývalého kolegy Pavla 

udělením Medaile ke 100. výročí narození 
pplk. Jiřího Štokmana, příslušníka 
zpravodajské skupiny CLAY, které udělil 
místopředseda obce Buchlovice. Z našeho 
klubu byli touto medailí odměněni kol. 
Stavný a Lejsek. Přejeme našim kolegům 
hodně úspěchů a sil pro splnění jejich plánu 
činnosti v dalším období.
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Vážení přátelé, kamarádi, pochodníci, účastníci pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“, 

máme pro Vás smutnou a pro nás nepříjemnou zprávu. 8. ročník tohoto pochodu musí být v roce 2020 zrušen. Dne 6.3.2020 proběhlo jednání našeho spolku 
ČERVENÉ BARETY, z.s. s velitelem 601. skupiny speciálních sil. Na tomto jednání jsme se dozvěděli, že učebně výcvikovou základnu HAMRY převzala stavební 
firma a převzala tak srubový tábor kompletně včetně sociálního zařízení, jídelny i umývárek. (což původně nebylo v plánu). Vznikne tak v tomto prostoru oplocené 
staveniště. Rekonstrukce UVZ Hamry už započala a měla by být dokončena nejpozději v březnu 2021. Projednávali jsme s velitelem 601. skss možné náhradní 
varianty v prostoru. Jednání bylo vstřícné, ale vzhledem k charakteru naší akce, materiálním možnostem útvaru v daném období a plněním služebních úkolů útvaru v 
termínu konání pochodu, není útvar objektivně schopen nám pomoci zabezpečit tak velikou akci. Navíc nejsou i prostory pro ubytování. Největším problémem je 
však elektřina, voda a sociálky. Vzniklo by hodně problémů a mnohdy těžce řešitelných situací. Po zralé a racionální úvaze jsme se rozhodli, že tedy v roce 2020 8. 
ročník pochodu přerušíme a budeme v něm pokračovat v roce 2021. K tomu jsou přijata následná opatření: - na webových stránkách pochodu (www.pochod22vb.cz) 
a na webových stránkách spolku www.cervenebarety.cz) bude tato informace. - dnem 6.3. bude zrušena na stránkách pochodu možnost registrace 

- všem, kteří se již zaregistrovali, bude zaslán do 10.3. e-mail s informací o zrušení 8. ročníku pochodu pro rok 2020. 

- všem, kteří již zaplatili, bude nabídnuto, zda chtějí peníze vrátit zpět na svůj účet, či je ponechat na našem účtu do roku 2021. Těm, co budou chtít peníze vrátit, je 
postupně zašleme do 30.3.2020. 

Všem se nesmírně omlouváme za vzniklé problémy. Věřte, že to není ani nám, ani velení útvaru příjemné. Do poslední chvíle jsme čekali na všechny objektivní 
informace. Přípravy pochodu jsou již v plném proudu. Účastnické odznaky pro 8. ročník se již vyrábějí, jednání s osmým velitelem pplk. v.v. Ing. Jaroslavem 
Arnoštem rovněž proběhlo a svoji účast přislíbil. Než ale dělat takovou akci, která má již nějaký standard a úroveň jako provizorní, je lepší ji zrušit a udělat ročník 
pořádně příští rok. Budeme se na Vás těšit a věříme, že vzniklou situaci chápete a zachováte nám svoji přízeň. Výsadková rodina stále žije a neustále se rozrůstá. Držte 
nám palce, ať vše dobře dopadne a my budeme moci 1.2.2021 vyletět s registracemi na pochod.    

                                                                                                                                                                                                                                        Jindra a Michal

PROHLÁŠENÍ O ZRUŠENÍ 8. ROČNÍKU POCHODU

Platinum Pewter
Chrudimšítí veteráni, spolu s příslušníky 43. 
výsadkového pluku, si dne 14. února 2020 
připomněli 75. výročí seskoku výsadkářů 
skupiny Platinum – Pewter. V osadě 
Hradisko, na zahradě usedlosti u Korábků, 
kde skupina čtyř výsadkářů našla 16. února 
1945 útočiště, se shromáždili vojáci pluku, 

delegace KVV Jindřichův Hradec, Sokolové a 
Legionáři z Chrudimi spolu se starostou Ing. 
Františkem Pilným a dalšími hosty. Předseda 
KVV gen. Jaroslava Klemeše, Zdeněk Kolář 
připomněl stručně historii, která nasazení této 
skupiny provázela. Seznámil přítomné také s 
tím, že klub připravuje postavení památníčku 

na doskokové ploše, kde výsadkáři přistáli. 
Přátelské setkání bylo zakončeno položením 
kytic a pietní vzpomínkou na místním 
hřbitově, na zde pochované místní 
pomocníky parašutistů. 

                                                 Kol. P. Čejka

V pátek 28.2. proběhl v Komunitním centru 
pro vál. veterány (KCVV)  l. ročník soutěže 
plk.Kutína v laserové střelbě, která byla 
uspořádaná Klubem výsadkových veteránů 
Jana Kubiše Brno za podpory KCVV k 
připomenutí nejstaršího výsadkového 
veterána plk.v.v.Ing.Ivana Kutína, který 
počátkem února l.r. oslavil 97. narozeniny a je 
stále čilý, jak sám hovoří, je to o genech. 
Nejen to, plk.Kutín byl už v roce 1948  
v o j á k e m  u  7 1 .  p ě š í h o  p r a p o r u  
československých parašutistů v Zákupech u 
Č.Lípy,  v  roce  1951  organ izova l  
22.výsadkovou brigádu v Sabinově ve funkci 
náč. štábu brigády, kterou přestěhoval v roce 
1961 do Prostějova,  od roku 1962 učil na 
Vojenské akademii v Brně velitele výsad. 
vojska, za své postoje v roce 1968 byl 

propuštěn do zálohy, rehabilitovaný byl až v 
roce 1991. Do l. ročníku střelby se přihlásilo 9 
tříčlenných družstev, celkem se sešlo 28 střelců 
a střelkyň z řad výsadkových veteránů, vojáků 
a vojákyň AČR. Za materiální podpory a 
prostorů KCVV celá soutěž proběhla v duchu 
společenského setkání, a i přes technické 
problémy s počítačem, byl použitý záložní 
program, díky kol. Ratajskému, který půjčil a 
obsluhoval nový herní systém.
Celkově se na 1. místo obsadilo družstvo 
součástí UO; 2. místo družstvo školního pluku 
UO;
3. místo družstvo 74. lmpr Bučovice; V 
jednotlivcích obsadil 2. místo kolega Milan 
Vašek- KVV Prostějov. Všem vítězným 
střelcům předal ceny a diplomy osobně 
plk.v.v.Ing.Ivan Kutín.V průběhu střelby byl 

promítnut film o Kosovu, brněnští 
výsadkoví veteráni uspořádali ukázku dnes 
již historických novodobých zbraní např. 
britský samopal STEN II,českosl.samopal 
vz.26, SA-61,SA-58, ruský AK-47, pistole 
vz.52 a chladné zbraně, což bylo zpestřením 
celé akce, mimo to je oslovila nová výstavu o 
osvobození Brna, vojenské odznaky a 
celkově celé Centrum zanechalo ve všech 
účastnících ohromný dojem, všichni chválili 
nejen samotnou střelbu, ale milé prostředí, 
občerstvení a od všech zněla jen slova díků. 
Nešlo jen o střelby, ale o setkání a poznání 
nových lidí, přátel a kamarádů. A o tom to 
bylo.            

                          Předseda KVV Brno J.Foršt

Soutěž plk. Kutína ve virtuální střelbě

V pátek 13. března na hřbitově v Dýšině se 
zástupci jindřichohradeckého praporu sešli s  
příbuznými generála Josefa Ereta, aby si 
připomněli jeho jméno. Pietního setkaní se 
zúčastnili i zástupci Klubu výsadkových 
veteránů z Jindřichova Hradce.
Pietní akt začal položením kytic. Za 44. lehký 
motorizovaný prapor přinesl věnec správce 
posádky kapitán Vlastimil Dyrynk. Svou 
kytici položil starosta Dýšiny Jaroslav 
Egrmajer a členové klubu výsadkových 
veteránů. Pieta proběhla za přítomnosti 
příbuzných generála Ereta pana Pavla Ereta, 
Jitky Fastové a dalších příbuzných a přátel. 
Předseda Klubu výsadkových veteránů Petr 
Čejka ve svém projevu řekl: „Jméno 

generála Josefa Ereta mělo být zapomenuto, 
ale nebylo. Jsem moc rád, že jsme se tu dnes 
sešli s jeho rodinou a příbuznými a připomněli 
si jeho životní osudy, ve kterých obstál se ctí 
československého důstojníka.[…]Právem mu 
byla navrácena občanská i vojenská čest!“ 
Generál Eret působil ve Vojenské kanceláři 
prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Jako 
velitel pěšího pluku 29 „Plukovníka Josefa 
Jiřího Švece“ v Jindřichově Hradci prožil 
období mobilizace. Během války působil v 
domácím odboji. Aktivně připravoval 
květnové povstání 1945, během kterého velel 
operacím na Praze-Západ. Narodil se 30. října 
1892 a zemřel v exilu (USA) 15. března 1973. 
Bohužel u hrobu tohoto vzácného člověka se 

sešlo pouze patnáct lidí. Nízký počet 
přítomných zapříčinila mimořádná opatření 
v zemi v souvislosti se šířením koronaviru 
COVID 19. Pavel Eret proto při závěrečném 
poděkování vyslovil přání, abychom se v 
příštím roce v Dýšině sešli ve zdraví a 
hojném počtu. Paní Fastová na závěr pozvala 
přítomné na drobné občerstvení do 
nedalekého Červeného Hrádku, rodiště 
generála Ereta. 44. lehký motorizovaný 
prapor v Jindřichově Hradci již devět let nese 
ve svém čestném názvu jméno brigádního 
generála Josefa Ereta. Čest jeho památce.

                Předseda KVV Jindřichův Hradec 
                                                     Petr Čejka

Setkání u hrobu brigádního generála Josefa Ereta



Kontaktní adresy:

Ing. František STAVNÝ – předseda

Vícov 34, 798 03 Plumlov, tel. 731 181 777

email – f.stavny@seznam.cz

František LEJSEK – místopředseda

Šárka 34, 79601, tel.: 728 547 426

předseda redakční rady

email – fr.lejsek@seznam.cz

Bc.Iveta SKRBKOVÁ – členka výboru a 

redakční rady Dolní 24, 79601 Prostějov

email: iveta.skrbkova@email.cz

Účet 188 989 286, kód 0300

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

Uzávěrka Zpravodaje č. 82 je 30. 6. 2020

Ing.Jozef Struhár -  pokladník -  

+420775553350, bankovní spojení na KVV 

Prostějov - 188 989 286, kód 0300
We b o v é  s t r á n k y  K V V  P r o s t ě j o v  -   

http://www.kvvprostejov.wgz.cz/
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    BLAHOPŘEJEME!!!!!

NAŠI JUBILANTI 2019:

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

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

75 let- Grézl Eduard, Horák František, Lejsková Dana
 

80 let- Jugasová Hana 

85 let- Bohmová Eva, Hrachovec Josef, Sommerová Vlasta

90 let- Lužná Ludmila

 ČEST JEJICH PAMÁTCE 

OPUSTILI NAŠE ŘADY

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

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

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

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

pplk.v.v.Mgr. Václav

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

   
                                                                                       Předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno    Jaroslav Foršt

JUBILANT

http://pplk.v.v.Mgr.V�clav
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