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Pozvánka

Výroční členská schůze KVV
Prostějov
Dne 17. 3. 2018 proběhla Výroční členská
schůze Klubu výsadkových veteránů
Prostějov, z.s., kde z celkového počtu
registrovaných členů 216, se účastnilo 135
kolegyň a kolegů. Z ostatních klubů ze SR a
ČR bylo přítomno 44 členů hostujících. Mezi
významné hosty, kteří přijali naše pozvání,
byl 1. náměstek primátorky statutárního
města Prostějova Ing. Zdeněk Fišer, Ředitel
Ředitelství spec. sil MO brig. gen. Ing. Pavel
Kolář se svým doprovodem, Prezident voj.
výsadkářů SR pplk. v.v. Viktor Puchoň,
Náčelník Krajského vojenského velitelství
Olomouc plk. Ing. Josef Kula, vedoucí ASO –
Dukla Prostějov pplk. v.z. Ing. Jiří Šafanda,
zástupci velitelů 601. spec. sil, 102. pzpr,
zástupce České parašutistické asociace,
Spolku Červených baretů a Klubu 601. skss,
z.s. V úvodu shromáždění zazněla hymna
výsadkářů, kterou všichni přítomní sborově
pod vedením kol.Denerové a kol. Chudého
zazpívali. Minutou ticha jsme, tak jako
tradičně na našich shromážděních, uctili
památku těch, kteří již nejsou mezi námi,
opustili naše řady a odešli do výsadkového
nebe. Předseda KVV Prostějov, z.s. kol.
František Stavný přednesl Zprávu o činnosti
klubu v roce 2017. Ve zkráceném znění je tato
uvedená v další části Zpravodaje. Důležitou

Zprávu o hospodaření s financemi klubu v
roce 2017 přednesl pokladník kol. Jozef
Struhár. V další části svého vystoupení nás
pokladník seznámil s finančním rozpočtem
na rok 2018, kde nás ujistil, že všechny akce
pro letošní rok budou finančně zabezpečeny.
Kladné hodnocení finančního hospodaření
klubu za rok 2017 byla vyřčena ve Zprávě
revizorů účtu, kterou přednesl kol. Aleš
Dener. Neméně důležitou částí VČS klubu,
bylo ohodnocení zasloužilých členů i hostů.
Byly uděleny medaile Za zásluhy, Pamětní
medaile, peněžní i věcné ceny. Nejvyšším
ohodnocením, které náš klub uděluje, byly
Zlaté odznaky. Tyto převzali kolegové: Aleš
Dener, Jaroslav Kovář, Karel Virgler,
Miloslav Jeřábek, Václav Kameník, Petr
Čejka, František Glater, Josef Turek, Jaroslav
Hauser, Petr Šír a plk. Ing. Miroslav Gardlo.
Výroční členská schůze byla v letošním roce

důležitá v tom, že byla po dvou letech schůzí
volební. Byl zvolen nový výbor a nová
komise revize účtu na další dva roky.
Závěrem oficiální části byl jednomyslně
schválen návrh Usnesení, který je podkladem
další činnosti klubu. Tak jako každé ukončení
VČS, bylo pokračování večeří, tombolou a
volnou zábavou. V letošním roce tato část
byla obohacena o hudební produkci našeho
kapelníka Karla Weisera a pěvecký vstup
Karla Kekešiho, kterého pozval a představil
kol. Michal Mucha. Pro zdárný průběh
závěrečné části - tomboly, obsluhy i
občerstvení - se přičinily především kol.
Michal Mucha a naše kolegyně, jmenovitě:
Dana Lejsková, Hana Jugasová, Marie Stará,
Zdeňka Hricová, Klára Rothová, Anna
Malíková, Dana Parkanská, Jaroslava
Troanská, Věra Prachařová, Jarmila Chudá,
Jarmila Kovářová a Iveta Skrbková.

ZPRÁVA
na výroční členskou schůzi KVV Prostějov, z.s., dne 17. 3. 2018
Milé kolegyně a kolegové, vážení hosté,
dámy a pánové!
Náš klub existuje již 28. rok a r. 2017 byl
nejen pro naše členy, ale i všechny výsadkové
veterány velmi významný, protože jsme
oslavovali 70. výročí vzniku výsadkových
jednotek v poválečném Československu.
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 tomto duchu. Náš klub
má k dnešnímu dni celkem 212 členů. V r.
2017 a do dnešního dne jsme přijali 12
nových členů do našeho klubu, 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. Ondrej Páleník 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. 2017.
Pro návrh a výrobu PO k 70. výročí vzniku
výsadkových jednotek výbor ustanovil
pracovní skupinu, která připravila grafické
návrhy a konečnou podobu tohoto ocenění,
jak o nich budu hovořit v dalších pasážích
Zprávy. Když mám krátce zhodnotit práci
jednotlivých členů výboru našeho klubu
podle povinností stanovených jim v Org. a
jednacím řádu, musím sdělit, že
místopředseda kol. Lejsek společně se svojí
manželkou Danou vedou perfektní agendu o
životních jubileích našich členů a distribuci
našeho Zpravodaje. Sekretář klubu, kol.
Chudý je perfektní organizátor všech akcí
našeho klubu. Kol. Ondrejčák s přehledem
vede naše webové stránky, píše příspěvky do
Zpravodaje a svým vystupováním přispívá k
dělné atmosféře a práci celého výboru. Kol.
Hájek si vždy včas a přesně splnil své
povinnosti i v řízení a styku s našimi desítkáři.
Kol. Kovář se osvědčil jako dobrý
organizátor sportovních soutěží a schopný
klubový fotograf na všech akcích našeho i
regionálních klubů. Kol. Struhár se již
zapracoval, pečlivě a perfektně vede vše, co
se týká financí klubu. Kol. Skrbková dobře
vede agendu našeho Zpravodaje a stará se o
zabezpečení společenských a kulturních akcí
klubu. Kol. Mucha se v rámci svých časových
možností snažil splnit své úkoly, ale má
hodně svých dalších pracovních aktivit a
rozhodl se již v příštím období nekandidovat
za člena výboru našeho klubu. Všem členům
výboru klubu bych chtěl osobně poděkovat za
jejich aktivitu a čas, který věnují pro náš klub
a Michalovi přeji hodně zdaru v jeho
aktivitách a doufám, že zůstane i nadále
naším členem. Moji práci předsedy KVV,
prosím zhodnoťte Vy v diskusi. Hlavně také
proto, že dnes budeme volit nový výbor
našeho klubu na další dvouleté období. Výbor
našeho klubu se na svém jednání v listopadu
rozhodl podat Žádost o registraci do Unie
evropských výsadkových veteránů (Union
European Paratroopers). Předseda klubu
1.12. 2017 odeslal žádost s požadovanými
dokumenty a doporučujícím dopisem velitele
601.skss plk. Davida Franty generálnímu
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sekretáři U.E.P., p.Ericu Morzadecovi do
Paříže. V současné době se připravuje
Kongres U.E.P., který se má uskutečnit v
Budapešti v říjnu a tam náš klub bude přijat do
této organizace. Těžko se dá předjímat jaký
přínos to bude mít pro náš klub, proto tam
zatím budeme v roli pozorovatele. V každém
případě o naší činnosti budou vědět v dalších
státech Evropy. V U.E.P. je zatím
registrováno 11 států Evropy. Žijeme v době
IT a digitalizace. Proto se výbor našeho klubu
rozhodl pověřit kol. Ondrejčáka ve
spolupráci s kolegy Arestou a Kovářem, aby
cestou digitalizace vyřešili problém určitého
omezení objemu dat na našich web stránkách
a z toho vyplývající redukce aktuálních i
dříve instalovaných fotografií. Dále všechny
dostupné videokazety, které natočili
kolegové Bartko, Bukáček, Chlup, Solař,
Vertetics a další, byly digitalizovány a
uloženy na externí disk, který mapuje historii
a činnost našeho KVV od svého vzniku až do
dnešních dnů. Takto máme zachyceny
všechny zásadní akce, všechna setkání
výsadkových veteránů, výroční jednání
klubu, zájezdy i různé společenské a
sportovní akce idalší události od r. 1990
doposud. V digitální formě máme i 73
doposud vydaných čísel našeho časopisu
Zpravodaj KVV, vydané bulletiny k 10. a 25.
výročí našeho klubu, publikace „Výsadkáři –
60 let v čele armády“ autorky D.
Minkiewitzovéa kol., „Ve vzduchu a na zemi i
vodě“ autora Jiřího Bílka, „Hrdinovianie,
vojenskí parašutisti“ autora Vlad. Gajdoše a
jiné. Dosavadní psanou Kroniku klubu jsme
také převedli do digitální podoby, protože je
všestranně výhodnější pro použití a je méně
pracná. Takto vytvořený archív v digitální
formě nejen dokumentuje naši reálnou
činnost, ale je lépe využitelný v průběhu
různých akcí, které přispívají k hrdosti na
příslušnost k červenému baretu, přispívají k
sounáležitosti výsadkářů všech generací,
všech výsadkářů, ať jsou to generálové,
důstojníci, praporčíci, poddůstojníci a vojíni
v záloze nebo ve výslužbě. Na našich
webových stránkách již můžeme uveřejňovat
videa cestou odkazu na Youtube, nebo
vkládat stovky fotografií Jardy Kováře s
odkazem na jardakov.zonerama.com, které si
mohou návštěvníci našich web stránek
libovolně stahovat. Ještě jednou chci
poděkovat administrátoru našich web
stránek, (které týdně navštíví asi 200 - 250
uživatelů) kol. Ondrejčákovi, kolegům
Kovářovi, Arestovi a dalším přispěvatelům,
že naše 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 tímto zajistila dostatečně

obsahovou stránku Zpravodaje. 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. Mucha
zpracováním všech pozvánek na naše akce.
Nelze opomenout ani práci kol. Lejskové a
kol. Hájka, kteří se starají o rychlou distribuci
našeho Zpravodaje. Pro zkvalitnění v této
oblasti výbor klubu rozhodl, že sníží počet
výtisků z původních 400 a 300 kusů
(možnosti klubových web stránek) a že od č.
74 bude Zpravodaj vydáván v barevné formě.
Další z oblasti péče o naše členy je předávání
nebo rozesílání blahopřání našim jubilantům.
Součástí blahopřání je i malá pozornost. Od
jubilejních 70 – in, dostávají ženy stojánek s
plaketou, kytičku, bonboniéru a muži
stojánek, tradiční Hanáckou vodku a všichni
písemné přání od členů výboru našeho klubu.
Blahopřání zasíláme, na žádost regionálních
klubů, i jejich jubilantům. Byly to KVV
Liberec, Olomouc, Zlín, Brno, Hradec
Králové, Jindřichův Hradec a Banská
Bystrica. V r. 2017 jsme tato blahopřání
zaslali 75 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.
Chci také ocenit dobrou práci našich
desítkářů při osobním styku s kolegy, kteří
nemají internet a předávají informace i
pozvánky na naše klubové akce. Jsou to
kolegové Chudý, Šteiner, Ondrejčák, Starý
sen., Kovář a již zesnulý kol. Jeremiáš. A nyní
mi dovolte přistoupit k hodnocení naší
klubové činnosti v r. 2017. Činnost našeho
klubu byla v loňském roce významně
ovlivněna oslavami 70. výročí vzniku
výsadkových jednotek v poválečném
Československu. Slavnostního shromáždění
k tomuto výročí, které 15.4. 2017 organizoval
KVV Prostějov v součinnosti s Červenými
barety, z.s. a 601.skss, se zúčastnilo více než
200 výsadkových veteránů z 15 KVV v ČR a
8 KVV v SR, ale i stávajících výsadkářů,
pokračovatelů tradic výsadkových jednotek
ze 601.skss, 102.pzpr, 4.vpr, 5.pŠU ze Žiliny
a dalších významných hostů. Organizovat
takto rozsáhlou akci celorepublikového
charakteru si vyžádalo nesmírné úsilí našeho
výboru po dobu téměř 9 měsíců, zejména
kolegů Lejska, Struhára, Ondrejčáka, Muchy,
Chudého, Kováře a Hájka. Ocenit chci také i
další členy našeho klubu, kteří účinně
pomohli v závěrečné fázi přípravy, jako
manželé Jugasovi, kol. Jaroslav Aresta, kol.
Iveta Skrbková a kol. Aleš Dener. Smyslem
tohoto shromáždění bylo nejen připomenout
toto významné výročí, ale ocenit a poděkovat
všem těm výsadkářům, kteří se podíleli na
vzniku a rozvoji výsadkových jednotek a
svojí činností naplňovali výsadkové tradice a
kteří je nadále naplňují i v současnosti. Proto
náš klub, v součinnosti s ČB, dal vyrobit 300
ks Pamětního odznaku se stuhou k 70. výročí,
udělil a ocenil všechna města i obce dislokace

výsadkových jednotek a útvarů, jednotlivými
KVV vybrané a navržené výsadkové
veterány, jejich kluby, všechny bývalé i
současné velitele útvarů, profesionální
vojáky – výsadkáře, naše sponzory i
příznivce naší historie a tradic. PO nám
pokřtil nejstarší veterán, první pověřený
velitel 22.vb, kol. Ivan Kutín. Pevně věřím, že
Vám tento pamětní odznak stále připomíná,
že jste členy velké výsadkové rodiny, která
umí ocenit soudržnost, bojové kamarádství i
přátelství. Chci také poděkovat Davidu
Jiráskovi, který na našem shromáždění
pokřtil očekávanou svou již druhou knihu o
historii jednotek zvláštního určení. Co bylo
charakteristické pro tento den? Nejen krásné
vzpomínky a pocit sounáležitosti k
výsadkové komunitě, ale doslova hrdost na
službu u výsadkových jednotek bez rozdílu
dosažených hodností a funkcí. Jak
konstatoval jeden z účastníků této akce: „V
životě jsou chvíle, na které musíme
vzpomínat, na které se nedá zapomenout.“ V
průběhu minulého roku jsme organizovali
dvě vlastní velké sportovní akce. Uskutečnili
jsme v květnu již po šesté Memoriál plk.
Františka Mansfelda ve střelbě z pistole.
Zúčastnilo se ho 136 střílejících, z toho 114
mužů a 22 žen. Bylo vytvořeno 41 družstev
po 3 střelcích. Mimo našeho klubu si změřili
přesnou mušku členové KVV Liberec, Praha,
Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov,
Zlín, J. Hradec, Hradec Králové, Brno a za
slovenské klubyKVV Bratislava, Banská
Bystrica a z největší dálky za KVV Prešov
reprezentoval kol. František Mansfeld. Naše
pozvání přijali a svými družstvy soutěž
obsadili 601. skss, 102. pzpr, POŠ, Klub
601.skss, Policie ČR v PV a Městská policie
PV. Ceny pro úspěšné jednotlivce a družstva
zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě JUDr.
Ladislav Slíva, JUDr. Jindřich Vybíral, Mgr.
Oldřich Luger, Miroslav Pišťák, Mechanika
Prostějov 97, Pivovar U tří králů, Vzdělávací
institut PV, ZO Areál střelnice, Policie ČR,
Peršan, Medicom, ČSOB a Lázně Slatinice.
Cenu pro absolutního vítěze soutěže, a to
hodinky, věnoval PV Auto Prostějov.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré
úrovni. Za hladký průběh patří poděkování
všem členům organizačního týmu,
příslušníkům 601. skss, 102. pzpr, Policii ČR,
POŠ PV, ZO Areálu střelnice i všem
sponzorům. Všechny dosažené výsledky byly
včas zveřejněny na web klubu i v našem
Zpravodaji. Našim nejdůležitějším
sportovním kláním v minulém roce byl XIII.
ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového
vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa
Krzáka, plk. Josefa Černoty a IX. ročník
memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče
v areálu České parašutistické asociace na
letišti Prostějov ve dnech 20. – 22. září 2017.
Poprvé v naší historii jsme spojili Sportovní
setkání s uvedenými Memoriály. Stalo se tak
po dohodě s ostatními předsedy KVV a to
proto, že možnosti uskutečnit tak náročnou
akci po stránce organizační a finanční, měl
pouze náš klub. Proto chci poděkovat všem
členům organizačního týmu,(který pracoval a
akci připravoval více než 3 měsíce), za
perfektní přípravu a organizaci a soutěžícím
za příkladnou reprezentaci svých klubů. Chci
poděkovat také všem našim sponzorům,

zejména ČPA a panu Dlouhému, Krajskému
úřadu Olomouckého kraje a jeho hejtmanovi,
Statutárnímu městu PV, za podporu této akce,
bez které bychom nemohli provést 40
tandemových seskoků s kameramanem a 8
vyhlídkových letů plně obsazeného L – 410 i
ostatní finančně náročné akce sportovních
soutěží. Podle propozic to byla soutěž
3členných družstev a na základě dosažených
výsledků zvítězilo družstvo našeho klubu ve
složení kol. Jaromír Spáčil, Jaroslav Kovář a
Stanislav Lánský. V soutěži jednotlivců absolutní vítězství si odnesl kol. Jarda Kovář,
z našeho klubu. Zvláštní zajímavostí byla
účast našeho nejstaršího družstva soutěže
(234 let) ve složení kol. Řepka - 83, kol.
Jindřich Starý- 80 a kol. Ondrejčák - 71. A
navíc, náš kolega Řepka zahanbil všechny
mladší kolegy, protože vyhrál hod granátem
na cíl. Na základě dosažených výsledků, náš
klub převzal Putovní pohár Zakladatelů VV a
vynálezce padáku do svého držení na rok
2018. Na závěr tohoto veteránského
sportovního klání k uctění památky
zahynulých kolegů, na pietních místech
601.skss, 102. pzpr a ASO Prostějov jsme
položili
věnce. A když hovoříme o
sportovních úspěších, musím připomenout
samostatný seskok padákem ze 4000 m, který
provedli naši členové kol. Starý (80 let), kol.
Řepka (83) a Kovář (69 let). Výbor
zorganizoval v průběhu r. 2017, za finanční
podpory Magistrátu Statutárního města
P r o s t ě j o v, 3 n á v š t ě v y d i v a d e l n í c h
představení, kterých se zúčastnilo 65našich
členů. Výbor na 1 vstupenku přispíval
částkou 150,- Kč. Ne vždy se nám ale povedlo
při výběru jednotlivých představení trefit do
vkusu našich členů. Naši členové se
zúčastnili i významných společenských akcí
– Stretnutie 2017 v Žilině ve dnech 5.7.7.2017 v počtu 39 osob, dále Dne
výsadkových jednotek v Chrudimi dne 26.8.
2017 u příležitosti 70. výročí vzniku VJ, kde
náš klub zastupovalo 12 členů, Zákupské
slavnosti dne 9.9. 2017 za účasti našich 26
členů. Jako každý rok jsme se i letos 18.6.
zúčastnili pietního aktu v Praze v Resslově a
Technické ulici za účasti 43 členů z našeho
klubu společně s členy KVV Holešov, Zlín,
Olomouc a Brno. Byli jsme uctít památku
gen. Palečka v Plzni na jeho hrobě dne 9.3.
2017, kde nás zastupovalo 8 členů. O všech
těchto akcích jsme podrobně informovali jak
ve Zpravodaji, tak i na webových stránkách
našeho klubu. Vzpomínkové, společenské a
sportovní akce v Prostějově, Žilině i v Lipt.
Mikuláši, v Chrudimi a Zákupech, v Praze i v
Plzni ukázaly, že oněch 70 let nás opravňuje k
hrdosti. Slova výsadkové hymny paradesantní jednotky, meče armády hrot měly, mají a budou mít trvalou platnost.
Z ostatních společenských akcí, které jsou
našimi členy oblíbené a přispívají k
upevňování přátelství našich členů, byly
„Vepřové hody“, Večírek k MDŽ, Výsadkové
vinobraní a Mikulášský večírek. Průměrná
účast na těchto akcích se pohybovala mezi
65-70 členy klubu. Poděkování za organizaci
těchto akcí patří kolegům Lejskovi,
Ondrejčákovi, Muchovi, Hájkovi, Kovářovi,
Starému sen.,Hýblovi, Hudskému,
Chovancovi, Jugasovi a kolegyním Lejskové,
Staré, Jugasové, Hudské, Fryštákové,

Hýblové a Chovancové. Můžeme
konstatovat, že v žádném roce existence
našeho klubu nebyla činnost KVV Prostějov
tak bohatá, rozmanitá a početná jako v roce
70. výročí vzniku výsadkových jednotek.
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
pasivní. Předseda klubu byl společně s
bývalými veliteli VÚ 8280 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, Denerové, Chudé,
Skrbkové M., Hudské, Virglerové, Staré,
Starému sen. i jun., Arestovi, Jeremiášovi,
Virglerovi, Denerovi a Šmardovi. Výbor od r.
1998, jako nejvyšší ocenění za práci v KVV,
uděloval Zlatý odznak výsadkového
veterána. Do konce r. 2016 bylo toto ocenění
uděleno doposud celkem 84 členům různých
KVV v ČR i SR. Novou verzi Zlatého
odznaku, kterou jsme navrhli a dali vyrobit,
jsme od 1.1.2017 udělili celkem 84našim
členům a na návrh regionálních KVV v ČR a
SR i jejich členům. Myslím si, že to je
ocenění hodné aktivních výsadkových
veteránů. Výbor, za vynikající výsledky a
aktivní činnost v klubu, uděluje také medaile
Za zásluhy KVV PV. Doposud bylo uděleno
toto vyznamenání 252 členům, z toho 12 v r.
2017.
Naši členové se zúčastnili těchto
sportovních akcí pořádaných regionálními
KVV i dalšími organizacemi:
-střelecká soutěž „O Pohár primátorky města
Prostějova,
-Memoriál Marie Ljajkové ve střelbě,
-Podjavorinskápištoľ,
-Střelecký trojboj Dobrotice u Holešova,
Pochod po stopách 22.vb,
-Pochod po stopách zakladatelů výs. vojska
(Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav)
-Výstup na Slema
Všem klubům bych chtěl poděkovat za
pozvání členů našeho klubu na jejich akce a
těšíme se na další spolupráci i v letošním roce.
Kolegyně a kolegové!
Jak jistě víte, náš členský příspěvek je dlouhá
léta stejný a to 150,- Kč. Výbor z našich
klubových financí dotuje všechny akce
částkou 150 až 200,- Kč na jednoho člena. A
těch akcí v letošním roce bylo více než
poslední léta. Ceny všeho se zvýšily a výbor
si je toho vědom. Proto navrhujeme od
1.1.2019 zvýšit členský příspěvek na 200,Kč. V letošním roce si připomeneme 100.
výročí vzniku našeho samostatného státu.
Chtěl bych Vás ujistit, že i náš klub se připojí
k důstojným oslavám tohoto výročí v rámci
města i celé republiky.
Poděkování našim sponzorům
Pravidelným sponzorováním a účinnou
pomocí umožňují naši klubovou činnost v
kulturní i sportovní oblasti
jmenovitě:Magistrát statutárního města
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Prostějova zastoupený primátorkou RNDr.
Alenou Raškovou a osobně také Miroslavem
Pišťákem, Ing. Vl. Jílek (Assist), Mechanika
97 Prostějov – ředitel pan Jan Stříteský,Ing.
Jiří Vybíral (Lázně Slatinice), pan Těhník
(DT výhybkárna a strojírna, a.s.), členové
KVV kol. Ladislav Sliva, Oldřich Luger,Dr.
Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jan Aresta,
Jaroslav Ondrejčák, Petr Němec,

Tajemství fyzičky Mirka
Ř epky odhaleno…
Na den 8.2.2018 nás pozval kolega Mirek
Řepka do svého tréninkového kempu. Sešli
jsme se u konečné zastávky MHD č.4 v
Domamyslicích v sestavě Mirek Řepka, Jarda
Kovář, Jarda Ondrejčák, Ruda Zapletal a náš snad budoucí, příznivec Mirek Pelíšek. Po
krátkém úvodu M. Řepky jsme vyrazili směr
drůbežárna, Záhoří. Čerstvě napadaný sníh a
čistý vzduch nám zpříjemnily úvodní
kilometry. V průběhu pochodu J.Kovář
vzpomínal v těchto místech na své dětství,

Divadlo Miroslav Donutil
Dne 15.února navštívili členové KVV
Prostějov talk show herce, vypravěče
Miroslava Donutila pod názvem „Cestou
necestou“ v městském divadle Prostějov.

Vepřové hody
Dne 23.2. 2018 zahájil náš klub plnění
plánovaných akcí z plánu kulturní a sportovní
činnosti. Svoji první již tradiční zabijačkou v
restauraci U Tří bříz. Této mezi členy
oblíbené akce se zúčastnilo 53 členů klubu.
Můžeme konstatovat, že přes určité stížnosti

4

JUDr.Jindřich Vybíral, Ing. Andrej Babiša
další. 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, Posádková ošetřovna i ASO
Dukla PV. I Vám všem patří naše velké
poděkování a doufáme, že nás budete
podporovat i v dalším období.

Volba předsedy a místopředsedy KVV
Prostějov, z.s.
Výbor našeho klubu na své výborové schůzi
dne 26.3.2018, zvolil na další volební období
do funkce předsedy kol. Františka Stavného a
za místopředsedu klubu.
kol. Františka Lejska.

kde trávil většinu svého volného času a kde
vyváděli různé klukoviny. S radostí jsme
přivítali okamžik, kdy na Záhoří Ruda zavelel
k občerstvení a vytáhl svoji pleskačku s
výtečnou slivovicí. V pohodě jsme pak
pokračovali nad Vinohrady, ke Chlumu a po
zelené k Loupežníkovi dále k Plumlovské
přehradě na další občerstvovací stanici v
hospodě v Mostkovicích. Nezbytný jeden
grog nás náležitě občerstvil k závěrečné části
pochodu. Že má Mirek tuto trasu
nastudovanou a skutečně prochozenou svědčí
i to, že se k němu postupně přidaly jako ke
svému dobrému známému i dvě kočky

(čtyřnohé) a dokonce jedna z nich ho
doprovodila až do cíle na konečné 4. MHD v
Domamyslicích. Tréninková 12 km trasa nám
uběhla rychle a v naprosté pohodě. Náš obdiv
patří Mirkovi, který se ve svých 84 letech
pravidelně vydává na svou tréninkovou trasu
a jak naznačil bude rád, když opět postavíme
nejstarší družstvo na XIV. ročník Memoriálu
zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla
Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa
Černoty a X. ročník memoriálu vynálezce
padáku Štefana Baniče. Jsme přesvědčeni, že
bude v září opět dobře připraven.
Kol.Jar. Ondrejčák K

Miroslav Donutil vyprávěl historky ze života
svých přátel i vlastní příběhy, vtipné
komentáře, které mají svůj humor i nadhled.
Asi nejvíce vzpomínek věnoval svému
kamarádovi Františku Kocourkovi, se kterým
byl v angažmá brněnském divadle Husa na
provázku. Celý zábavný pořad byl okořeněn

písněmi a nechyběla ani autogramiáda.
Představení se všem líbilo, publikum
odcházelo s rozesmátými a spokojenými
výrazy ve tvářích. Poděkování patří
statutárnímu městu Prostějov za jeho finanční
podporu.
Kol.I.Skrbková

z minulých ročníků se velmi pozitivně zvedla
úroveň připravovaných pochutin. V průběhu
akce kol. Lejsek seznámil přítomné s
nejbližšími plánovanými akcemi, s potížemi
při jejich organizování a zároveň všechny
přítomné pozval na výroční zasedání.
Předseda Stavný při této příležitosti popřál
kol. Jugasovi k jeho životnímu jubileu přání
dlouhých let, výsadkového zdraví a současně

předal Láďovi malé pozornosti od klubu.
Hudební produkce, která byla na vepřových
hodech poprvé, podpořila velmi dobrou
náladu a přítomní tanečními kreacemi mohli
ulehčit od hojné konzumace kvalitní stravy.
Jako tradičně musel předseda zábavu, která
byla v plném proudu ukončit. Přípravy této
akce se odpovědně zhostili kolegové Lejsek a
Hájek.

Společenský večer u
příležitosti MDŽ
Dne 9.3. 2018 výbor KVV Prostějov tradičně
zorganizoval společenský večer u příležitosti
MDŽ „U tří bříz“. V úvodu společenského
večera předseda KVV ing. František Stavný
poděkoval všem zúčastněným ženám, za

Pietní akt v Plzni
Dne 12. 3. 2018 se náš KVV spolu s ostatními
kluby, zúčastnily pietního aktu u hrobu
zakladatele výsadkového vojska v ČSR a také
prvního výsadkového generála Karla Palečka
v Plzni. Pietní akt organizoval KVV Plzeň v
čele s jeho předsedou kol. Ladislavem Slivou
a 102.pzpr z Prostějova. KVV Plzeň i
102.pzpr ve svém názvu nesou jméno gen.

Bernolákovo
Tak tady máme jaro a místo rozkvetlých
stromův sadě zemědělské školy se naplnilo
nádvoří červenými barety bývalých
příslušníků výsadkových jednotek. To
kolegové z KVV Bratislava měli své výroční
zasedání. Přítomno bylo 45 členů a 55 hostů.
Z hostů můžeme jmenovat na př. zástupce
Vojenského přidělence Ruské federace ve SR
pana Klimova, NŠ 5 pl. SU pplk. Švelku,

jejich aktivitu a angažovanost v práci našeho
KVV, za jejich velký podíl při vytváření
rodinného zázemí a popřál jim mnoho štěstí,
zdraví a pohody v rodinném životě. Předáním
karafiátu všem zúčastněným ženám a
slavnostním přípitkem byla ukončena
oficiální část programu. V krásné a pohodové
atmosféře proběhl celý večer za účasti více

jak 60 účastníků, zpříjemněný hudební
produkcí Karla Weisera z Hanušovic.
Poděkování za organizaci krásného večera
patří kolegům Hájkovi a Lejskovi a kolektivu
„U tří bříz“ za kvalitní večeři a připravené
příjemné prostředí. O příjemné a pohodové
atmosféře večera se můžete přesvědčit i na
souboru fotografií Jardy Kováře, viz odkaz.
Kol .Jar. Ondrejčák

Karla Palečka. Pietního aktu se mimo
plzeňského, zúčastnily KVV z Holešova,
Olomouce, Chrudimi, H. Králové, Prahy,
Liberce, Písku, Tábora, Jindřichova Hradce,
Klatov; za náš klub se zúčastnil kol. František
Chudý, Jaroslav Kovář, František Kroul a
Miroslav Řepka. U hrobu gen. Palečka se
shromáždili kolegové KVV a vojáci
102.pzpr, kde položili kytice. Na tomto místě
promluvil a vyzvedl zásluhy osobnosti gen.

Palečka předseda KVV Plzeň, kol. Ladislav
Sliva. V další části akce zorganizoval
hostitelský klub Plzeň prohlídku
rokycanského Muzea vojenské techniky.
Zajímavým výkladem nám přiblížil ukončení
II. světové války na demarkační čáře v
Rokycanech, ředitel Muzea pan Koch.
Příjemně nás také překvapil plzeňský klub
pohoštěním v prostorách zařízení Muzea.
Děkujeme.
Kol.Fr.Chudý

prezidenta KVV Slovenska pana Puchoně,
prezidenta KVV ČR pana Stavného a
zástupce z klubů Holešova, Jindř. Hradce,
Plzně, Prahy, Žiliny, Martina, Červené barety
z PV, Banské Bystrice, 1.pzpr Bratislava,
Leteckého svazu a Prostějova. Naše delegace
byla ve složení kol. Stavný, Lejsek a Starý s
manželkami, Řepka, Struhár, Troanská,
Chudý, Kovář a za Červené barety kol. Starý
jun. a Mucha. V průběhu jednání se řešily
otázky spolupráce v oblasti společenských,
kulturních a sportovních činností. Jednou z

nejvýznamnějších se ukazuje 25. výročí
založení 5. p ŠU v Žilině. Došlo i k ocenění
práce klubů a jednotlivců a při této příležitosti
byl udělen Zlatý odznak klubu kol. Timurovi.
Vyznamenány byly i zástavy řady klubů,
včetně prostějovského KVV. Ukazuje se, že
tradiční spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Toto příjemné pracovní a společenské setkání
bylo podtrženo kulturním vystoupením
country skupiny a velmi dobrým pohoštěním
všech přítomných. Poděkování patří všem
organizátorům výročního zasedání.
Kol. Fr.Lejsek
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Z činnosti KVV Tábor

KVV Tábor jsme malá organizace stále v
počtu 10 členů, ale to jistě víte. V loňském
roce 2017 jsme se zúčastnili všech důležitých
akcí, které jsme měli v Plánu činnosti KVV na
rok 2017. Absolvovali jsme 9 hlavních akcí
např. 9.3. Pietní akt-vzpomínka na výročí
úmrtí gen. Palečka v Plzni, 7.4. Pietní akt -

Bernartice, výročí narození gen. Krzáka,15.4.
70.výročí založení VJ Prostějov. Zajímavou
akcí byl zájezd na Moravu organizovaný
KVV Písek gen. Janem Ďuricou ve dnech 22.23.5.,zúčastnilo se 25 členů z KVV
Písek,J.Hradec a Tábor. Plán cesty byl zvolen
do Holešova do objektů Policejní školy,kde
býval 7.vp ZU,dále do Přáslavic k 73.tpr a na
Újezdní úřad Libavá.Druhý den jsme ještě
navštívili Moravskou Třebovou-Vojenská
střední škola a vyšší odborná škola MO.V
závěru dne jsme navštívili Zásobovací

středisko logistiky Rančířov. Nejvíce nás
oslovilo Muzeum na škole v M.Třebové a
prohlídka areálu školy.Ta nám ukázala co vše
bylo vybudováno ve prospěch žáků školy pro
výchovu budoucích vojáků z povolání.Taktéž
jsme byli dne 9.9. na setkání k založení VJ v
Zákupech. Jinak, pokud má někdo z našich
členů narozeniny nebo kulatá výročí, vždy si
je připomínáme na našich pravidelných
setkáních. Vám přejeme do roku 2018 hodně
zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
Předseda KVV Tábor Miloslav Krejča

Návštěva gen. Čestmíra HRBKA a blahopřání k jeho 82. narozeninám
Tak jako každý rok tak i letos jsme využili
možnost k setkání s gen. Č. Hrbkem u
příležitosti jeho 82. narozenin. Toto setkání

nám učinilo velkou radost. Blahopřáli jsme,
připili na zdraví a vzpomínali na doby dávno
minulé a společné chvíle a zážitky ze setkání

na Jeleních Vrších. Prohlédli jsme si k tomu
fotodokumentaci. Bylo to příjemné setkání.
Účast: Valenta, Kučera, F. Benda, J. Khun.

KVV Chrudim generála Klemeše se rozjel…
Jak již bylo publikováno ve zpravodaji KVV
Prostějov č.74, v chrudimském KVV došlo
při výroční schůzi na začátku roku k obnově
výboru. Novým předsedou byl zvolen bývalý
velitel 43. výsadkového praporu plk.v.v. Ing.
Zdeněk Kolář. Jeho zásluhou nabral klub
nový vítr. 31. ledna uplynulo 96 let od
narození brigádního generála Jaroslava
Klemeše. Den před těmito jeho prvními
nedožitými narozeninami navštívili členové
klubu spolu s příslušníky 43. výsadkového
praporu jeho hrob v Ústí nad Labem.
Následně pak také položili kytici vedle
bývalých kasáren u pomníku zakladatelů
Pěšího praporu 71 Čs parašutistů v Zákupech
u České Lípy. Jako každoročně, dne 16.2. v
den 73. výročí seskoku skupiny
PlatinumPewter, položili kytici členové
klubu spolu s vojáky 43. výsadkového

OPUSTILI NAŠE Ř ADY
31.1. nás opustil plk. v. v. Ing. Mikuláš
Effenberger KVV Bratislava
13.2. opustil naše řady člen KVV Olomouc
p. Jan Žváček ve věku 88let
15.3. zemřel bývalý velitel 65.výs.praporu
Chrudim plk.v.v. Vlastimil Gallát
ve věku 92 let
28.3. zemřel člen výboru KVV Praha p.
Lumír Němec ve věku 78let
29.3. odešel bývalý předseda KVV Chrudim
plk.Jaromír Čermák ve věku 67let
30.3.zemřel náš člen KVV Prostějov p.
Josef Malý ve věku 86let
3.4. odešel do výsadkového nebe
dlouholetý bývalý prezident
KVV SR plk.v.v. Anton Múdrý
ve věku 83let

ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!
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praporu k pamětní desce na domě u Korábků
v Nasavrkách. Zavzpomínali na anabázi
skupiny, jejímž členem byl i Jaroslav Klemeš.
Ta se zde šťastně uchytila a odtud začala svoji
úspěšnou bojovou činnost spolu s Radou 3 a
Calciem, která končila až přímou účastí ve
štábu Pražského povstání. 10.3. pak byl díky
spolupráci s 43. výsadkovým praporem
uspořádán společný zájezd na Moravu. Začal
navštívením Komunikačního centra pro
válečné veterány v Brně, kde se nám dostalo
milého přijetí a pohoštění. Následovala
návštěva hřbitova v Líšni, kde je pohřben
velitel skupiny Wolfram plk. Josef Otisk.
Došlo zde i k navázání spojení s příbuznými,
které by mělo, jak jsme se dohodli,
pokračovat. Zájezd pokračoval navštívením
hrobu plk. Josefa Černoty v Břeclavi. Zde
bylo vzpomenuto šťastlivci, kteří se s ním
znali, jeho úžasné kamarádské povahy a ve
stáří obdivuhodné fyzické kondice a
„jeho“bojového umění assault. Následovala
návštěva muzea „generála nebe“ Františka
Peřiny v Mokrůvkách. Také zde jsme se
seznámili s jeho bohatou bojovou činností u

312. stíhací perutě RAF, včetně pozdějšího
dramatického úletu po propuštění z letectva s
manželkou letadlem Sokol M-1 do emigrace.
Zakončení bohatého dne se uskutečnilo ve
vinném sklípku v Rakvicích. Zde účastníci
zhodnotili velice kladně celodenní zážitky a
vyslovili přání v takovéto bohaté klubové
činnosti pokračovat. Kol.Čáslavka Josef
Setkání
Setkání při příležitosti 50. výročí obsazení
republiky vojsky Varšavské smlouvy se koná
dne 21.8. 2018 v 10.00 hod na nádvoří
kasáren Vyšší a střední policejní školy v
Holešově. Srdečně zve výbor KVV Holešov.
Informace: Vážené kolegyně a kolegové, již
vychází druhé číslo Zpravodaje a někteří z
Vás mají nesplněné resty. Proto Vás prosíme
o zaslání příspěvku na rok 2018 v částce 150.Kč. Členům kterým posíláme Zpravodaj
poštou příspěvek činí 200kč. Uvedenou
částku je možno zaslat na číslo účtu 188 989
286, kód 0300. Předem děkujeme. Redakční
rada

NAŠI JUBILANTI: 60 let – Ing.Štefan Remeník, 65 let – Jan Komínek, Vítězslav Kavka,
70 let – Jarmila Chudá, Zdeňka Hýblová, Vlasta Stavná, 85 let – Vladimír Sermek
BLAHOPŘEJEME!!!!!
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