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Pozvánka na výroční zasedání.
Vážené kolegyně, kolegové a vzácní hosté, uplynulo období jednoho roku a s tím je spojena i otázka bilancování uplynulého období. 

Jménem výboru KVV Prostějov z.s. si dovolujeme pozvat členy našeho klubu, zástupce regionálních klubů z Čech a Slovenska, na 

naše výroční shromáždění. Výroční shromáždění se bude konat 17.3.2018  v 16.00 hod ve Velkém sále Národního domu v 1. poschodí. 

Hlavnímu jednání bude ve 13.00 hod. předcházet porada zástupců regionálních klubů a proto žádáme předsedy klubů o jména 

účastníků na adresu předsedy kol. Stavného. Na této poradě bude vyhodnocena naše činnost v uplynulém roce a projednány akce v 

příštím období. Na poradě předpokládáme účast 2 zástupců jednotlivých klubů. Opakovaně se omlouváme a žádáme předsedy 

klubů o oznámení jmen maximálně v počtu 4 účastníků z jednotlivých klubů na hlavním jednání. Možnost parkování vozidel bude 

zajištěna v omezeném počtu před Národním domem. Zájemci o zajištění noclehů v Prostějově se musí přihlásit do 17.2.2018 na 

kontaktní adresu kol. Lejska tel. 728 547 426, nebo na emailové adrese. Po skončení jednací části bude následovat volná zábava, jejíž 

součástí bude i bohatá tombola, do které může každý účastník přispět svým darem.  Na vaší účast se těší výbor KVV.

Poučení na závěr: Vojenský stejnokroj, který 
je určen k nošení při slavnostních 
příležitostech, se smí nosit pouze s 
hodnostním označením a stejnokrojovými 
doplňky podle platných pravidel, popřípadě 
podle pravidel, která platila v době, kdy 
služební poměr zanikl. Nositel o vojenský 
stejnokroj  pečuje a udržuje jej  v 
reprezentat ivním stavu.  Slavnostní  
příležitostí, při které lze nosit vojenský 
stejnokroj, se rozumí: 
A. příležitost oslav státního svátku, jiného 
svátku, významného nebo památného dne 
České republiky nebo Armády České 
republiky; 
B. slavnostní nástup nebo shromáždění, 
jmenování do vyšší vojenské hodnosti, 
vyznamenávání jednotlivců nebo útvaru, 
oficiální pietní akt, divadelní představení, 
koncert; C. přijetí u prezidenta republiky, 
předsedy vlády, ministra obrany, jeho 
náměstků a náčelníka Generálního štábu 
Armády České republiky;
D. civilní slavnostní příležitost (svatba, 
promoce apod.); 
E. účast na pohřbu. 
Bohužel se stále častěji setkáváme buď s tím, 
že osoby nosí stejnokroj při jiných než 
slavnostních příležitostech nebo nosí 
stejnokroj osoby, které k tomu vůbec nejsou 
oprávněny. V té souvislosti je třeba upozornit, 
že ten, kdo úmyslně na místě veřejnosti 
přístupném nosí neoprávněně vojenský nebo 
služební stejnokroj příslušníků ozbrojených 
sil nebo ozbrojených sborů, nebo takové 
součásti stejnokroje, které jsou s úplným 
stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není 
příslušníkem ozbrojených sil  nebo 
ozbrojených sborů, dopouští se tím přestupku 
proti pořádku ve státní správě a v územní 
samosprávě dle § 21 odst. 1 písm. i) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze 
uložit pokutu až do výše 3.000,- Kč. Pokud se 
s takovýmto neoprávněným jednáním 
setkáte, neváhejte kontaktovat Ministerstvo 
obrany či přímo obecní úřad obce, v níž ke 
spáchání tohoto jednání porušujícího či 
ohrožujícího zájem společnosti došlo, nebo 
přímo zvláštní orgán obce (komisi pro 
projednávání přestupků). 
2. Nošení klubového stejnokroje při 
slavnostních příležitostech
Klubovým stejnokrojem je jednořadové 
tmavomodré sako bez hodnostního označení 
a rukávových nášivek, s klubovým odznakem 
na levé straně saka, šedé kalhoty, černé 
vycházkové polobotky, bleděmodrá košile, 
tmavomodrá vázanka a červený baret se 
současným odznakem AČR. Klubový 
stejnokroj se doporučuje nosit při 
slavnostních, pietních a jiných významných 
událostech. Nošení státních a rezortních 
vyznamenání, pamětních odznaků a třídností 
musí být v souladu s výstrojním řádem AČR. 
Nošení klubových medailí a pamětních 
odznaků vydaných KVV je vhodné nosit v 
případech, že byly uděleny příslušným KVV i 
s certifikátem za aktivní podíl na rozvíjení 
výsadkových t rad ic  a  upevňování  
sounáležitosti výsadkářů všech generací. 
Člen KVV nosí klubový stejnokroj v 
příslušné velikosti, pečuje o něj a udržuje ho v 
reprezentativním stavu. U příležitosti 
významných výročí, pietních aktů a 
významných akcí se používá i prapor KVV 
Prostějov. Odznaky ze sportovních soutěží 
výsadkových veteránů a sportovních 
parašutistů, memoriálů ZVV nebo pamětní 
odznaky z pochodů po stopách 22.vb 
doporučujeme nosit jen v průběhu těchto 
akcí, ale ne trvale na klubovém stejnokroji.

Výbor KVV Prostějov 

Vážení kolegové, výbor KVV Prostějov v 
uplynulém období řešil problematiku nošení 
vojenského i klubového stejnokroje při 
slavnostních příležitostech. Výbor KVV Vám 
chce připomenout zásady jejich nošení, které 
vyplývají ze zákona č.219/1999 Sb. a rozkazu 
MO 63/2015, a v našem případě i 
Organizačního řádu KVV Prostějov. 
1. Nošení vojenského stejnokroje při 
slavnostních příležitostech 
Jak stanoví zákon č. 219/1999 Sb. o 
ozbrojených silách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, vojenský stejnokroj a 
vojenské odznaky jsou oprávněni nosit jen 
vojáci v činné službě. Výjimku představují 
slavnostní příležitosti, při kterých mohou 
vojenský stejnokroj nosit i další osoby. Jedná 
se zejména o vojáky v záloze a osoby, kterým 
bylo nošení vojenského stejnokroje povoleno 
služebním orgánem. Rozkaz ministra obrany 
č. 63/2015 Věstníku Některá ustanovení o 
průběhu služby vojáků z povolání, definuje 
ve svém čl. 77 komu lze vydat povolení k 
nošení  vojenského s tejnokroje  př i  
slavnostních příležitostech. Toto povolení lze 
vydat:
A. osobě, která jako voják konala službu v 
zahraničí v celkové době nejméně 6 měsíců, 
trval-li její služební poměr nejméně 5 let;
B. válečnému veteránovi, který je nositelem 
osvědčení o jeho účasti na národním boji za 
osvobození podle § 1 odst. 1 písm. a) až f) 
zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících 
československé armády v zahraničí a o 
některých jiných účastnících národního boje 
za osvobození, dosáhl-li vojenskou hodnost; 
C. ostatním osobám, jejichž služební poměr 
vojáka trval nejméně10 let. Pokud osoba 
nesplňuje žádnou z výše uvedených 
podmínek, nemůže jí být nošení vojenského 
stejnokroje povoleno. 

Nošení stejnokroje
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Květen: 
18.5.2018 - Střel. soutěž z Pi – „Memoriál 
plk. Františka Mansfelda - VIII. ročník “. 
Červen: 
18 .6 .  2018  -  Zá jezd  do  Prahy  -  
ANTHROPOID.
30.6. 2018 - Účast a pomoc při organizaci 
„VI. ročníku Pochodu po stopách 22. vb“,                 
organizovaný Červenými barety. 
Srpen: 
11.8. nebo 18.8.2018 - 1 denní zájezd do 
Bratislavy, památky a plavba lodí po Dunaji.
Září: 
12. 9. - 14. 9. 2018 - XIV. Ročník memoriálu 
zakladatelů VV a X. ročník memoriálu 
vynálezce padáku na letišti v Prostějově. 

Říjen:
Výsadkové vinobraní – Dětkovice; víno, 
guláš, hudba se zpěvem a tancem. 
Listopad: 
Návštěva divadelního představení (Prostějov, 
Olomouc, Brno). 
30.11. 2018  - Mikulášský večírek; 
předvánoční zábava - večeře, víno, hudba, 
tanec, zpěv.

Mimo akcí pořádaných KVV Prostějov, z.s., 
se zúčastníme: 
Střeleckého trojboje: Pi, Sa, malorážka - 
organizuje KVV Holešov 
(účast na dalších akcích dle pozvánek 
regionálních KVV v ČR a SR).

Únor: 
15.2.2018 - divadlo - "Cestou necestou" - 
účinkuje Miroslav Donutil - Městské divadlo, 
Prostějov - 19:00 hod. 
23.2.2018 - Vepřové hody - posezení s 
konzumací zabijačkových specialit, s hudbou 
a zpěvem. 
Březen: 
17.3.2018 - Výroční členská schůze KVV 
Prostějov, z.s. v Národním domě. 

Pětadevadesátník výkonu vojenské služby do Jaroměře, kde po 

nástupu požádal o přijetí na Vojenskou 

akademii v Hranicích na Moravě, byl přijatý 

do 2. ročníku, studium ukončil v roce 1946 a 

nastoupil k 20. pěšímu pluku v Prešově. V 

roce 1947 absolvoval kurz spojovacích 

náčelníků a vrátil se k pluku na funkci 

spojovacího náčelníka pluku. Na základě 

náborových informací si podal přihlášku k 

výsadkovému vojsku, byl přijatý a v dubnu 

1948 nastoupil k 71. výsadkovému praporu v 

Zákupech jako spojovací důstojník. Prošel 

zde výsadkovou přípravou pod vedením 

Krzáka, Černoty a dalších instruktorů a 

absolvoval první seskoky padákem. Tady se 

musím trochu zastavit; když Ivan vzpomínal 

na tyto seskoky, tak na první seskok přijeli na 

letiště, kam dorazilo nákladní auto plné 

zabalených padáků, každý „vyfasoval“ už 

zabalený hlavní padák VJ1 a šli na seskok a 

pokud jste postřehli, tak bez záložních 

padáků! První seskok měl na všechny 

negativní vliv, jednomu parašutistovi se den 

před jejich seskokem padák neotevřel, 

zahynul a tak na druhý seskok již měli i 

záložní padáky, ovšem zase je dostali 

zabalené, včetně hlavních padáků.V roce 

1949 - 1951 absolvoval Vysokou vojenskou 

školu v Praze a po skončení byl určen na 

funkci náčelníka operačního oddělení MNO -

Velitelství výsadkového vojska. Na podzim 

1952 byl jmenovaný do funkce náčelníka 

Ano, vidíte a čtete dobře,4. února l.r. oslavil 

95. narozeniny náš kolega, čestný předseda 

Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše 

Brno plk. v. v. Ing. IvanKutín, narozený v 

obci Zareča v tehdejším Sovětském svazu. 

Ještě před válkou se rodina přestěhovala do 

Chocně, kde absolvoval obchodní akademii a 

koncem války ho zneužila německá 

mašinérie, která ho „pozvala“ na nucené 

práce. Hned po skončení války na něho 

nemohla zapomenout branná moc tehdejšího 

Československa a tak byl Ivan povolaný k 

 



štábu nově budované 22. výsadkové brigády 

v Prešově. Tuto funkci vykonával po dobu 8 

roků, kdy se na funkci velitele brigády 

vystřídali  pplk.Bunzák, mjr.Faluba a 

pplk.Mansfeld. Ivan zůstával a dokonce 

necelý rok byl pověřený velením 22. brigády, 

když nebyl jmenovaný nový velitel brigády v 

průběhu jejich střídání ve funkcích.V roce 

1960 „přestěhoval“ brigádu do Prostějova, 

když jako náčelník štábu zodpovídal za 

organizační oblast a tak velitelství brigády 

spolu s 71.a 72 .výsadkovým praporem byly 

dislokované v Prostějově, 65.výsadkový 

prapor a 22. výsadkový průzkumný prapor do 

Holešova, kde později z 22.vzpr vznikl 7. 

3

Vzpomínky výsadkáře

Teď bych se rád vrátil do let 1947-1951. 

Mnozí z těch, kteří sloužili u pěšího praporu 

71 v uvedených letech buď tady v Zákupech 

či v Hradčanech u Mimoně nebo ve Stráži pod 

Ralskem, zůstali po vojně tady v Zákupech či 

blízkém okolí. Jedním z nich byl i Antonín 

Klečka (už je také ve výsadkovém nebi). Ten 

sloužil v roce 1948 u úderné roty ve Stráži p. 

Ralskem, které velel v té době kpt.Josef 

Černota. V tomto roce tomu bude 70 let. Vojín 

Klečka přišel za kpt. Černotou s žádostí o 

propustku do České Lípy, aby mohl navštívit 

svoji snoubenku, která byla těhotná. Hodně 

vojáků vědělo, že při hovoru s velitelem musí 

být v krytu, aby nedostali na ,,solar". Tak 

tomu bylo i s Klečkou. Tento se dokázal ataku 

od Černoty krýt s tím, že propustku 

nedostane, ale musí se do půlnoci vrátit a 

nesmí se dát chytit.Klečka se po příjezdu do 

Č. Lípy převlékl do civilu a šel za svojí 

snoubenkou. Při návratu musel projít uličkou 

vedoucí zahrádkářskou kolonií. Přitom 

potkal protijdoucího důstojníka od cizího 

útvaru a bezděky zasalutoval. Oba ještě ušli  

pár metrů, když ho důstojník vyzval, aby se 

zastavil. Ten neuposlechl, zaběhl za roh u 

jedné ze zahrádek a dobíhajícího důstojníka 

,,složil" ranou do obličeje, přelezl plot a utekl. 

Doma se převlékl do uniformy a do půlnoci se 

dostal k útvaru.Následující den byl vydán 

povel k nástupu roty. Před jednotlivými 

vojáky procházel Černota a s ním důstojník s 

monoklem v obličeji. Když došli k voj. 

Klečkovi prohlásil důstojník ,,to je on..!". 

Černota se Klečky zeptal, zda byl 

předcházející den na propustku v České Lípě. 

Odpověď byla ne! Černota nechal přinést 

Knihu vycházek. Tam Klečka zapsán nebyl a 

ani být nemohl. Načež Černota řekl 

důstojníkovi, že se zřejmě spletl.Rota měla 

rozchod a důstojník útvar opustil. Klečku si 

Černota zavolal do kanceláře, kde Klečkovi 

řekl, že kdyby se býval přiznal, tak by ho 

čekala basa a poslal Klečku k jednotce a tím 

byla celá událost uzavřena.Na událost se 

často vzpomínalo na setkáních ve Starých 

Splavech- Borném. Tato se konala od roku 

1993 hlavně z popudu prostějovského 

Přemka Svozila a českolipského Mirka 

Plesara. Duší administrativy byla do roku 

2009 Eva Plesarová. Od tohoto roku do roku 

2015 jsem se organizace na žádost 

Plesarových(pro jejich zdravotní důvody) 

ujal sám co by člen KVVV Liberec. Pravou 

rukou mě byli českolipští paraveteráni 

František Hloušek a zesnulý Václav Jedlička. 

Prvně jmenovaný byl hlavním organizátorem 

oslav 70. výročí vzniku výsadkových 

jednotek tady v Zákupech, vše pod hlavičkou 

KVVV Liberec a Městského úřadu Zákupy. 

Ze čtyřiceti pozvaných účastníků setkání ,,Na 

Borném" se zákupských oslav účastnilo 29 a 

ti při společné večeři v předvečer oslav (v 

jídelně zákupské ZŠ) byli pro další již XIX. 

setkání na Borném v červnu tohoto roku. 

Nesmíme zapomínat na ty, kteří nám 

připravili cestu k výsadkovému vojsku. Josef 

Stahl Zákupy

rád drahé pití, mladší ženy a obdiv. Jeho 

manželka Věra v podání herečky Kristýny 

Frejové již jeho eskapád má dost. Z běžného 

odpoledne je najednou válka Roseových a z 

rodinného přítele, který je shodou okolností 

advokát, je najednou Jeho právník. A na 

návštěvu přijde i Její advokátka. Absurdní 

situace vyvrcholí rvačkou, ze které se On 

probudí v nemocnici s amnézií.A co víc, o 

sobě si myslí, že je mu zase dvacet a svojí 

literaturou bude měnit svět,o ní pak,že je 

ženou jeho života.Co by se stalo,kdyby ti dva 

smazali uplynulé roky společného života a 

byli zase na začátku? Mladí, zamilovaní a 

plní ideálů? A jak to vlastně je s tou amnézií? 

A co s tím vším majetkem?! Představení se 

všem líbilo a herci byli odměněni bouřlivým 

potleskem. Statutárnímu městu Prostějov 

patří poděkování za jeho finanční podporu.

  Kol. I.Skrbková

Divadlo

Dne 10.11. navštívili členové KVV Prostějov 

divadelní představení z repertoáru pražského 

divadla Titans pod názvem „Znovu a líp“ od 

německého autora Michaela Englera. Tato 

komedie je o lásce,  manželství  a 

přehodnocování. Marek v podání herce 

Marka Daniela je populární spisovatel, má 

Oslavy 14. výročí vzniku 
102. pzpr

Dne 1. prosince 2017 se náš KVV a KVV 

Holešov zúčastnily oslav 14. výročí vzniku 

102. pzpr. Nástupu se účastnili, mimo 

příslušníků 102. pzpr, také pozvaní hosté z 

velení  AČR, bývalí velitelé 102. pzpr, mezi 

nimi i náš člen kol. Jindřich Starý jun., gen. 

Miroslav Žižka, odcházející do zálohy, gen. 

Aleš Opata, plk. Ing. René Sabela, exprimátor 

Miroslav Pišťák i další pozvaní hosté za PČR, 

MP a ZHS. V průběhu nástupu byly 

předneseny projevy nadřízených 102. pzpr i 

náměstka primátorky statutárního města 

Prostějov pana Bc. Smetany. V další části 

nástupu byly uděleny příslušníkům 102. pzpr 

odměny za plnění úkolů v roce 2016 – 2017, 

převážně v zahraničních misích. Po ukončení 

nástupu byly k pietnímu místu 102. pzpr 

položeny věnce a kytice. Za Kluby 

výsadkových veteránů položili kytice kol. 

Chudý, Kovář a Hric. Úplným závěrem 

oslavy 14. výročí vzniku 102. pzpr byl raut, 

kde mimo velitele pplk. Ing. Pavla Hriníka a 

gen. Miroslava Žižky, promluvil a pronesl 

přípitek náš Čestný člen kol. Miroslav Pišťák.

 Kol. Fr. Chudý

výsadkový pluk zvláštního určení. V roce 

1961 byl Ivan jmenovaný do funkce staršího 

učitele taktiky vzdušných výsadků na 

Vojenské akademii v Brně, kde působil do 

roku 1971, kdy ho semlela tehdejší politická 

mašinérie za jeho postoje v roce 1968.Byl 

propuštěný do zálohy, kde pracoval ve své 

původní profesi v obchodní oblasti, což mělo 

samozřejmě negativní vliv na jeho rodinný 

život i na něho samotného. Přišel rok 1989, 

postupně se začalo vše narovnávat a tak v 

roce 1991 byl plně rehabilitovaný, měl 

uznané roky služby a odešel do zálohy v 

hodnosti plukovník.

Co k tomu dodat? Kolegovi Kutínovi jsme 

spolu s Komunitním centrem pro válečné 

veterány Brno zorganizovali oslavu jeho 

nádherného jubilea, kde jsme pozvali vojáky 

z výsadkových jednotek AČR, výsadkové 

veterány z klubů, které mají spojitost s těmito 

jednotkami, představitele ze samosprávy 

města Brna a další hosty. Já si neodpustím 

jednu moji myšlenku, když stále říkám „chtěl 

bych se dožít nejen tohoto věku, ale hlavně k 

tomu té fyzické a duševní svěžesti a 

skromnosti, kterou Ivan Kutín má“. Ivane, 

všichni Ti přejeme hodně zdraví a ať jsi mezi 

námi ještě dlouhá léta. Jsi náš, máme tě rádi.   

                                         

Předseda brněnského klubu Jaroslav Foršt
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Členská schůze 
KVV Písek

Vážení kolegové, sportovní přátelé. Včera se 

ve Strakonicích na letišti konala výroční 
členská schůze KVV Písek Jardy Janků. 
Sešlo se nás 21 a sešlost byla skutečně pestrá. 
Díky našemu kol. gen. Honzovi Ďuricovi se 
schůze zúčastnil také bývalý stíhač gen. Jirka 
Zábranský s plk. Mgr. Alešem Knížkem 

(VHÚ-Praha) a přítomen byl i Dr. Jirka Vlach 
a náš čestný člen gen.Čestmír Hrbek. Náš šéf 
pplk. Pavel Valenta zhodnotil kladně loňský 
rok, zároveň nastínil činnost pro rok 2018 a 
předal několik ocenění.            

Bořek Herzog  KVV Písek

povzneseme nad historická fakta, tak to byl 
zajímavý film a zfilmovaná přestřelka v 
kryptě nám velmi sugestivně demonstrovala, 
jaká to musela být beznadějná situace. Každý 
z nás si o tom přečetl spoustu knih, ale slyšet 
ten rachot kulometu a střel „nad hlavou“, bylo 
hodně emocionální. V lednu 2017 (po 
předešlé domluvě) došlo u nás k změně 
předsedy klubu, kdy se novým předsedou stal 
kol.Ladislav Sliva. Využívám i této možnosti, 
abych poděkoval Mílovi Jeřábkovi za 
patnáctiletou skvělou práci předsedy klubu. 
Míla svým přístupem a přirozenou autoritou 
nasadil laťku vysoko a bude těžké ho 
následovat. Ale úkol musí být splněn! Proto 
bude mojí pravou rukou a rádcem. V lednu 
2017 jsme aktualizovali naše webové stránky 
a rozšířili je o fotky našich kolegů z doby 
služby u výsadkových jednotek.  Vše můžete 
sledovat na: www.kvvplzen.wgz.cz Rok 
2017 byl mimořádně plodný na různé akce. 
Náš klub se zúčastnil všech významných 
setkání veteránů  (Žilina, Chrudim, 
Prostějov, Bernartice, Zákupy, Vestec). Jsem 
rád, že se povedlo sestavit i „družstvo“ na 
pochod 22.vb, kde se sešla spousta kamarádů 

Dovolte mi, abych vás informoval o činnosti 
klubu v roce 2016 a 2017. Mimo známé 
společné akce, jakou je např. každoroční 
pietní akt u hrobu generála Karla Palečka, 
jsme v únoru 2016 a 2017 opět uspořádali 
klubovou střeleckou soutěž ve střelbě z 
pistole ČZ75 a Glock. Tato střelecká soutěž se 
stala pravidelnou, tradiční událostí i do 
dalších let. Když bylo rozhodnuto, že v září 
2016 nebude sportovní setkání výsadkových 
veteránů v Prostějově, tak jsme si ho 
zorganizovali sami a byla to vynikající akce, 
kde nechyběly sportovní disciplíny ani 
příjemné posezení v areálu firmy kolegy 
Slávy Růžičky. Sláva nám odpoledne zpestřil 
promítáním starých, černo-bílých filmových 
dokumentů, o čs. výsadkářích. Zahájení bylo 
slavnostní i s hymnou výsadkářů a ukončení 
veselé s kytarou, jídlem a pitím. Akce se nám 
tak líbila, že jsme ji opakovali i v roce 2017. V 
říjnu 2016 jsme společně, celý klub, navštívili 
filmové představení „Anthropoid“. Někteří 
naši členové byli poprvé v multikině a byl to 
pro ně dvojitý zážitek. Když se hodně 

a celá akce v nás zanechala velmi příjemné 
vzpomínky. Dík patří Červeným baretům. 
Tandemové seskoky na memoriálu v září byly 
odměnou a zážitkem. Za to patří poděkování 
vedení KVV Prostějov. Náš klub v roce 2017 
přijal pět nových členů, ale do výsadkového 
nebe doprovodil dva své dlouholeté kolegy. 
Navázali jsme kontakt s vedením EMPA 
( E u r o p e a n  M i l i t a r y  P a r a c h u t e  
association).Plánujemespolečné akce 1-2 
krát do roka. Na VČS v listopadu, která bylo 
pojata slavnostně, byl představen a pokřtěn 
nový klubový odznak KVVV Plzeň a 
kolegové S. Růžička a Z. Baxa obdrželi 
medaili „ Za zásluhy “. Dalších pět kolegů 
obdrželo pamětní odznak k 70.výročí vzniku 
VJ. Nezapomněli jsme ani na jubilanty, kteří 
obdrželi pamětní listy KVVV Plzeň.
Náš klub se rozhodl do budoucna používat 
název „ Klub vojenských výsadkových 
veteránů gen. Karla Palečka – Plzeň “.Rok 
2017 byl  náročný na organizaci i  
angažovanost každého člena. Hodnotíme ho 
jako velmi úspěšný a doufáme, že nám vydrží 
elán a zdraví i do dalších let.

Kol. Ladislav Sliva KVV Plzen

Z činnosti KVVV Plzeň

Začátkem zábavy kol. Stavný poděkoval 
všem organizátorům a účastníkům 
plánovaných akcí v průběhu roku a následně 
je seznámil s perspektivami klubu v 
nejbližším období. Po zahájení a společné 
večeři se rozběhla volná zábava, která měla 
velmi pěkný průběh k čemuž přispělo kvalitní 
občerstvení, kvalitní hudební produkce a 
h lavně velmi  dobrá  nálada  všech 

zúčastněných. Ukázkou úrovně této zábavy 
byl společný tanec ,, Had" na závěr večera 
vyprovokovaný kol. Jugasovou, při němž 
všichni přítomní ukázali, jak se umí naše 
generace ještě bavit. Závěrem se všichni 
rozcházeli se vzájemným přáním pěkných 
Vánoc a všeho nejlepšího v novém roce. 
Poděkování patří organizátorům. 

Kolega Fr. Lejsek

Poslední akcí konanou v roce 2017 byl 9.12. 
Mikulášský večírek jako obvykle u Tří bříz. 
Na této společenské akci bylo přítomno 59 
našich členů. Potěšila nás přítomnost našich 
příznivců z útvarů. Od 601.skss vrchní 
praporčík Jan Ouřecký s manželkou a ze 
102.pzpr vrchní praporčík Martin Mahr. 

Mikulášský večírek



Výroční zasedání
v Holešově

policejní školy a velitel 102.pzpr pplk. Ing. 
Hriník se svým zástupcem. Dalšími 
zúčastněnými byli zástupci KVV Bratislava, 
Zlína a Prostějova. Účast těchto významných 
osob ukazuje na šířku spolupráce s těmito 
orgány a spolky. Ve zprávě o činnosti  za 
uplynulé období byla vyhodnocena řada 
provedených akcí, z nichž je možno 
podtrhnout účast na pietách, podílu práce v 
péči o místa a pomníky padlých příslušníků 1. 
a.s. a partyzánů. Nemalý význam má i 
přetrvávající činnost v oblasti přednáškové v 
rámci akce POKOS (příprava obyvatel k 

obraně státu) v působnosti zlínského kraje. 
Bývalý NŠ holešovského útvaru plk. Ing. 
Dufek velice kladně zhodnotil činnost klubu 
ve jmenovaných oblastech. Určitým 
překvapením bylo vystoupení předsedy 
klubu kol. Hrice, který abdikoval na svoji 
funkci. I přes tento problém přijala členská 
základna velmi pozitivní plán činnosti pro 
příští období.  PS . Na jednání výboru KVV 
dne 9.1.2018 kol. Dušan Hric svoji abdikaci 
odvolal a výborem KVV byl zvolen 
předsedou do nového volebního období. 

Kol. Fr. Lejsek   
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Dne 8.12. se sešli na svém hodnotícím 
zasedání kolegové z KVV Holešov. Přítomno 
bylo 43 členů a příznivců. Význam tohoto 
zasedání podtrhla účast zástupců města v čele 
se starostou Mgr. Seidlem a místostarostou 
panem Chmelařem. Dále byli přítomni plk. 
Rohál zástupce ředitele Vyšší a střední 

V Prešove jubiloval 
nprap. Ján Šagát

Služobne i vekovo najstarší prešovský 
výsadkár čsl. armády nadpraporčík v. v. Ján 
Šagát si pripomínal týždeň pred Vianocami 
svoje prekrásne životné jubileum 90 rokov. 
Oslavy začal medzi svojimi priateľmi a 
bývalými bojovými druhmi v Klube 

vojenských výsadkárov v Prešove, ktorý pred 
rokmi pomáhal zakladať. Je prirodzené, že 
viac sa spomínalo ako oslavovalo, možno 
práve preto bola nálada v kolektíve bývalých 
príslušníkou elitného vojska čsl. armády taká 
báječná... Ján Šagát začal svoje pôsobenie u 

VČS Jindřichův Hradec 

Na pozvání výboru KVV J. Hradec se výroční 
členské schůze dne 6. 12. 2017 zúčastnili kol. 
Chudý, Chudá a Marie Skrbková. VČS se 
konala v prostorách 44. lmopr, kde naši 
delegaci přivítal předseda KVV J. H. kol. Petr 
Čejka. Program VČS je možno hodnotit 
velmi pozitivně, kladně hodnotíme i vysokou 
účast, ze 104 evidovaných bylo přítomno 64 
členů. Předseda klubu kol. Petr Čejka ve 
Zprávě o činnosti zhodnotil práci klubu, 
činnost členů na akcích a vyzvedl práci 

výboru za poslední 2 roky. Ve svém 
vystoupení také kritizoval současnou situaci 
ve společnosti, kde postrádá nízké 
vlastenectví u mladých lidí, což dává za vinu 
politické garnituře státu. Z toho vyplývá i 
nutnost vrátit se k tradicím, na nich stavět i 
další činnost klubů výsadkových jednotek. 
Podobně se v diskusi vyjádřil i Čestný člen 
KVV J. Hradec kol. Jurman, který 
představoval své knihy, v nichž popisuje 
činnost zpravodajských služeb v období 50. – 
90. let a pro některé výroky a pravdivá 
posouzení stavu v nich, jsou na něj podána i 
trestní oznámení. Z diskuse nás také zaujal 
příspěvek člena výboru kol. Pekárny, který 
mimo jiné hovořil i o tom, že plnění úkolů a 
účast na akcích stojí na stále se opakujících 

jménech a tak se snažil apelovat na ostatní 
členy klubu ke zvýšení aktivity, pomoci 
výboru při zabezpečení akcí, kterých mají v 
plánu na rok 2018 - 46. Za náš klub vystoupil 
v diskuzi kol. Chudý. Ve svém příspěvku 
poděkoval za pozvání, pozdravil jednání 
jménem prostějovských členů KVV a pozval 
jindřichohradecké členy na naše akce konané 
v r. 2018. V závěru popřál k nadcházejícím 
vánočním svátkům a do roku 2018 „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 Chrudim

Na základě jednání výroční členské schůze 
Klubu výsadkových veteránů gen.Jaroslava 
Klemeše Chrudim z.s., Vám zasílám 
informaci a závěry  tohoto jednání. Výroční 
členská schůze proběhla dne 2.12.2017 od 
15,00 h. za účasti 29 řádných členů a 13 hostů. 
Cílem jednání bylo zhodnotit uplynulý rok, 
stanovit úkoly do dalšího období a doplnit 
radu klubu o jednoho člena místo zemřelého 
kolegy Standy Rychlého. Vyhodnocení 
provedl předseda klubu kol.Jaromír Čermák. 
Zejména bylo poděkováno sponzorům klubu, 

kteří se aktivně podíleli na finančním a 
materiálním zabezpečení chodu klubu a 
výročí výsadkových jednotek. Bylo 
provedeno celkem 29 akcí, z nichž největší - 
oslavy vzniku výsadkových jednotek, byla 
provedena na vysoké úrovni a za velkého 
zájmujak z řad klubů tak i příznivců. Velmi 
dobrou zprávou je hojná účast mladších 
kolegů - výsadkových veteránů.  Na základě 
diskuse členské základny byl plán na rok 
2018 doporučen  k  dopracování  a  
připomínkování s tím, že bude schválen na 
lednové schůzi roku 2018. V rámci diskuse 
padl návrh na provedení voleb celé rady 
klubu, což také bylo odsouhlaseno a 
provedeno. Na základě výsledků voleb a 
dohody rady klubu byl zvolen nový předseda 

klubu plk. v. v. Ing. Zdeněk Kolář. Jaromíru 
Čermákovi poděkoval místopředseda Pavel 
Mudroch. I přes provedené volby a zvolení 
nového vedení klubu se zaměření a činnost 
klubu nemění. Cílem pro příští období je 
zapojení více členů klubu do veřejného dění v 
našem okolí, nadále zvyšovat povědomí a 
tradice výsadkových jednotek se zaměřením 
na mladší generace ať už formou účasti na 
důležitých akcích na veřejnosti, tak i vlastním 
organizováním akcí k posílení uvědomění o 
historii a současnosti výsadkového vojska. 
Věřím, že i nadále bude naše klubová 
spolupráce na vysoké úrovni pokračovat v 
duchu tradic výsadkových jednotek. 

Ing. Zdeněk Kolář předseda KVV Chrudim

Výroční zasedání KVV 
Liberec 
Dne 11.11.2017 se dva členové  výboru  a dva 
členové našeho Klubu výsadkových veteránů 

zúčastnili výroční členské schůze KVVV 
Liberec. Naše očekávání se splnilo, 
ubytování na budově Dukla  Liberec je 
příjemné a komfortní. Byli jsme přijati jako 
jejich členové, stejně se k nám i chovali, 
prostě jedna velká rodina. Kol. Struhár  

pronesl krátkou zdravici za klub veteránů 
Prostějov a kol. Mucha totéž za Červené 
barety.  Závěrem jsme kolegům z Liberce 
popřáli hodně zdraví a úspěchů v roce 2018.         
Kol.J.Struhár



NAŠI JUBILANTI

BLAHOPŘEJEME!!!!!

60 let – Baláš Lubomír, 65 let – Hoššová Alena, Ing. Jílek Vladimír, Klouda František, Moravcová Marie, 70 let – Ing. Geprt 
Josef, Ing.Virgler Karel, Jurníček Jaroslav, Jáhnová Božena, Sýkora Miroslav, Kopečný Miroslav, 75 let – Hric Dušan, 

Červenka Jiří, Steiner Jiří, 80 let – Verner Ivan, 85 let – Jugas Ladislav.

Vážené kolegyně, kolegové, oznamuji Vám smutnou zprávu.
Dne 18. listopadu zemřel a odešel do výsadkového nebe náš kolega, kamarád pplk. v. v. Štefan 
Borovský, bývalý příslušník 22.vb v Prešově, poté v Prostějově pod číslem VÚ 8280. 
Zakládající člen a funkcionář KVV. Příští rok by oslavil devadesátiny. S kamarádem jsme se 
rozloučili 24. 12. 2017 v prostějovské obřadní síni. Byl to náš Pišta, vždy veselý,
 upřímný a  kamarádský. 
V pátek, 26. ledna 2018 ve věku 76 let, nás navždy opustil a odešel do výsadkového nebe náš 
člen, kolega nprap. v. v. Viktor Jeremiáš. Byl příslušníkem 22. vb v Prostějově. Vždy nás 
překvapoval svým pozitivním přístupem k životu. Jako kameník, vytvořil mnoho jmen na 
hřbitovních pomnících, sobě už ale své jméno nevytesal. 
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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

OPUSTILI NAŠE ŘADY

 ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!

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

Uzávěrka Zpravodaje č. 75 je 30. května 2018

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

Centrum pro válečné 
veterány v Brně
V úterý 10.ledna jsme navštívili nově 
vybudované Komunikační  centrum 
válečných veteránů v Brně, které bylo 
vybudované na ul. Vodova v bývalém objektu 
ubytovny UO, nákladem přes 8 milionů 
korun. Centrum vzniklo pod záštitou MO ČR 
M. Stropnického, zde vznikly důstojné 
prostory pro setkávání veteránů, jejich rodin 
a hlavně je to objekt kam mohou docházet 
psychologové a další odborníci na podporu 
válečných veteránů AČR, kteří těžko hledají 
uplatnění jak ve společnosti, tak i v 
pracovních příležitostech a které funguje v 
úzké spolupráci s Vojenskou nemocnicí v 
Brně.  Centrum bylo otevřené dne 
24.listopadu 2016 za přítomnosti ministra 

obrany Stropnického, rektora UO Brno 
gen.Ing. Bohuslava Přikryla, ředitele VA 
Vyškov gen.Ing.Josefa Kopeckého,  
primátora města Brna ing.Petra Vokřála, 
ř e d i t e l e  v o j e n s k é  n e m o c n i c e  
plk.Ing.Antonína Vodáka, letce brig.gen.v.v. 
Emila Bočka a desítky dalších hostů a 
veteránů, včetně předsedy našeho spolku. K 
poslechu výborně hrál malý orchestr 
voj.hudby, který celé akci dodal dobrou 
n á l a d u , k t e r o u  n e z k a z i l o  a n i  
nepříjemné,vlezlé počasí. Takže se celý 
ceremoniál vydařil. Ale už dost o těch 
oficialitách. Po dohovoru s ředitelem Centra 
ing. Karlem Černochem jsme na úterý 
10.ledna dohodli návštěvu a tak se zde sešli 
členové našeho spolku, předseda Jar. 
Foršt,kolegové Ing. Bendák, Ing. Dvořáček, 
Morkus, Gall a Kramář. Ředitel Centra nás 
seznámil s účelem a  zaměřením celého 

objektu, který slouží hlavně jako místo pro 
setkávání veteránů, jimž slouží nádherná 
klubovna, která navazuje na přednáškový 
nebo schůzový prostor a obě části se dají 
propojit v jeden velký sál. Zde je možné 
organizovat větší společenské akce a pro 
veterány jsou tyto prostory vždy otevřené a 
zdarma. Takže každý veterán má možnost, po 
dohodě z ředitelem Centra, si sem nejen 
pozvat známé a přátele, ale i uskutečnit 
rodinné oslavy, pro které je zde i kuchyňka a 
samozřejmě i sociální zařízení. Prostě to 
nemá chybu a jsou to důstojné prostory pro 
činnost a zabezpečení veteránů nejen těch 
druhoválečných, ale i novodobých tedy i nás, 
kde máme vždy otevřené dveře, jak podtrhl 
ředitel Centra a k tomu můžeme pouze dodat, 
díky za to. 
  

Předseda KVV Brno Jaroslav Foršt

Nejbližší akce KVV Prostějov:  
15.2. Divadlo, 23.2. Zabijačka, 9.3.  MDŽ, 17.3. Výroční členská schůze, 18.5. Střelecká soutěž Memoriál plk.Františka 
Mansfelda 18.6. Zájezd do Prahy  Anthropoid

moravského Prostějova. Z „hlavného mesta“ 
šarišského regiónu sa tam už Janko Šagát 
sťahuje aj s rodinou, aby sa do neho opäť 
vrátil po nástupe do zálohy (31. 12. 1969). 
Kolegovia z KVV Prešov na spoločnom 
stretnutí poďakovali jubilantovi za to, že sa 
stal pre nich „učiteľom života“ a ich 
dlhoročným priateľom s prianím, aby tieto 

dnes mimoriadne vzácne ľudské vzťahy 
vydržali obom stranám čo najdlhšie. Z vďaky 
mu pripravili a odovzdali niekoľko ocenení, 
medzi nimi aj pamätný odznak KVV 
Prostějov. Všetci členovia klubu na margo 
Šagátovho jubilea korporatívne konštatovali, 
že realita je jasná: Výsadkári sú nezničiteľní! 

„paragánov“ 1. 4. 1950 v 71. Výsadkovom 
prápore „Československých parašutistů“ v 
posádke Zákupy u České Lípy. S touto 
jednotkou sa potom presunul na druhý koniec 
republiky do Kamenice nad Cirochou, o pol 
roka neskôr, v závere roka 1952 do Prešova, 
kde prápor získal definitívne umiestnenie. 
Počas leta 1960 sa útvar opäť sťahuje, do 


