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Střelecká soutěž KVV Prostějov, VII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,dne
18. 5. 2018 náš KVV, za maximální pomoci
601. skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve
střelbě z PiGlock na střelnici Policie ČR v
Prostějově - Vrahovicích, VII. ročník
Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 139
střílejících, z toho 120 mužů a 19 žen. Za
kategorii I. bylo vytvořeno 25 družstev po
třech střelcích a 16 družstev soutěžících v
kategorii II. - ostatní. Z KVV ČR byly
mimo prostějovského klubu zastoupeny
KVV: Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc,
Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a
Brno. Za slovenské kluby přijeli
reprezentovat kolegové z KVV Bratislava,
B. Bystrica, Zlaté Moravce a z největší
dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž
zastupoval KVV Prešov. Naše pozvání
přijali a svými družstvy soutěž obsadili 601. skss, Centrum podpory spec.sil,102.
pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR,
Městská policie PV, Magistrát města
Prostějova, Česká pošta, Česká
parašutistická asociace, KVVZ Nové Mesto
nad Váhom, Koliba - Pivovar U tří králů.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva

zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr.
Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin
Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef
Váňa, Jaroslav Moravec, ZO Areál – Tomáš
Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš
Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš,
Medikom's - Michal Konšel, Česká pošta Mgr. Oldřich Luger, PV Auto – JUDr. Ing.
Martin Vrtal, JUDr. Jindřich Vybíral a Ing.
Vladimír Jílek. Svojí účastí nás poctili
bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing.
Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v
z. Ing. Josef Trojan. Aktivní účastí soutěž
podpořili současní velitelé útvarů
prostějovské posádky: velitel 601. skss plk.
gšt. Ing. David Franta, velitel 102. pzpr
pplk. Ing. Pavel Hriník. Mezi hosty jsme
přivítali předsedy slovenských KVV, kolegy
Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z
českých klubů, kol. Dušana Hrice,
Vladimíra Vimmera. V úvodu střelecké
soutěže promluvil předseda a prezident
KVV Prostějov, ředitel soutěže kol.
František Stavný který, jak už se stalo
dobrým zvykem, také předal kytici
primátorce RNDr. Aleně Raškové a

pozornost Františku Mansfeldovi. Po
krátkém rozboru propozic střeleb hlavním
rozhodčím kol. Františkem Chudým a
řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme
mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže
zažitým prvním výstřelem, který vyšel z
pistole Františka Mansfelda. Zabezpečení
soutěže bylo na velmi dobré úrovni.
Poděkování patří všem členům
organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102.
pzpr, PČR, ZO Areálu i všem sponzorům.
Poděkování patří také Statutárnímu městu
Prostějov za finanční pomoc při
zabezpečení soutěže. A co nás všechny
hlavně zajímalo, byly výsledky umístění
jednotlivců i družstev. Soutěžilo se v
kategoriích: hosté, v kategorii I. jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a
SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně. V
kat. hosté zvítězil plk. Ing. David Franta,
vel. 601. skss, na 2. místě se umístil nprap.
Jan O., vrchní prap. 601. skss a 3. místo
obsadil kol. Vladimír Kavický, předseda
KVV B. Bystrica.

Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Libor Plachký
2. místo – kol. Dušan Polony
3. místo - kol. Pavel Břeský.
Kat. I. družstva:
1. místo dr.. KVV Praha, ve složení: kol.
Pavel Břeský, Milan Krejza, Libor Plachký,
2. místo dr. KVV B. Bystrica, ve složení: kol.
Vladimír Kavický, Eva Dolníková, Jozef
Dolník,
3. místo dr.KVV Luštěnice, ve složení: kol.
Vladimír Borovička, Stanislav Veselý,
Antonín Kubza

Pietní akt v Praze Antropoid 2018
Jako každoročně i letos 18. června jsme se
zúčastnili pietního aktu v Resslově ulici v
Praze k uctění památky hrdinů- výsadkářů,
kteří padli po vykonaném atentátu na říšského
protektora Reinharda Heydricha. Za náš klub
se této akce zúčastnilo celkem 15 členů a
příznivců. Umožnili jsme účast i členům z
KVV Holešov, Zlín a Olomouc. Prostor před
pietním místem se zaplnil množstvím
červených baretů, které značně převyšovaly

1. ročník Memoriálu VHK
Dne 10. 5.2018 se naše družstvo zúčastnilo
střelecké soutěže 1.ročníku Memoriálu VHK,
na počest vojáků, kteří zahynuli při plnění
úkolů. Střeleckou soutěž organizoval
102.pzpr ve střelbě z pistole CZ P 10 C, 3+10
na 25 m a útočné pušky BREN 2, 3+10 na 100
m. Nová útočná puška CZ BREN 2
(označovaná také jako CZ 806 BREN) od
České zbrojovky navazuje na útočné pušky
CZ 805 BREN zavedené v Armádě České
r e p u b l i k y . B l í ž e v i z
http://www.armadninoviny.cz/cz-806-brennova-utocna-puska-z-ceske-republiky.html

Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Alois R. - 601. Skss
2. místo – Aleš N. – PČR
3. místo - Oto Habrdle – Střelecký klub ZO
Areál
Kat. II. družstva:
1. místo dr. Centra podpory spec.sil ve
složení: Radek C., Vojtěch K., Václav K.,
2. místo dr. OSP PČR ve složení: Aleš N.,
Alois M., Jitka T.,
3. místo dr. 601. skss ve složení: plk. gšt.
Ing. David Franta, nprap. Jan O., prap. Martin
P.

počty ostatních přítomných. Za výsadkové
veterány tam byli kolegové z českých i
slovenských KVV. Pietnímu aktu byli
přítomni představitelé vlády, parlamentu ČR,
politických stran a velení AČR. Položením
kytic na pietním místě uctili památku hrdinů
kol. Starý, Řepka a Chudý. Po skončení
oficiálního aktu, na základě rozhodnutí
výboru našeho klubu, předal místopředseda
kol. Lejsek Zlaté odznaky kolegům JUDr.
Jindřichu Vybíralovi a JUDr. Ladislavu
Slívovi, za jejich aktivní pomoc našemu

Soutěž byla organizována ve 2 kategoriích a
to 3 členná družstva profesionálních vojáků
od útvarů AČR v počtu 17 družstev a družstev
KVV Prostějov, KVV Holešov, družstva
Vojenské policie a družstev pozvaných
sponzorů. Poněkud obtížnější pro družstva
KVV Prostějov a Holešov i družstva
sponzorů byla střelba z útočné pušky z
důvodu, že jsme s ní stříleli poprvé. Shodli
jsme se na tom, že pro nás střelba z BREN 2 s
mechanickými mířidly je daleko náročnější
než ze Sa -58. Patrně je to otázka zvyku.
Organizace a atmosféra soutěže skvělá,
počasí a vojenský guláš výborné. V celkovém
hodnocení v naší kategorii jsme získali

Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – npor. Ing. Radka T. - Klub 601.
Skss,
2. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B.
Bystrica, 3. místo – kol. Marie Řehořová KVV Prostějov
Kat. absolutní vítěz – npor. Ing. Radka T. –
Klub 601. skss
Celkové výsledky jsou uveřejněny na web
stránkách KVV Prostějov
http://www.kvvprostejov.wgz.cz/ , fotografie
na jardakov.zonerama.com Kol.Fr.Chudý

klubu a prohlubování tradic výsadkového
vojska. Stejným způsobem jsme vzdali hold
za tónů „Večerky“ i u památníku výsadkářů v
Technické ulici v Dejvicích. Chci vyslovit
poděkování místopředsedovi kol. Lejskovi a
jeho manželce Daně za precizní přípravu,
koordinaci, organizaci a hladký průběh této
akce, která proběhla díky veliteli 601.skss,
který nám poskytl autobus na přepravu.

Kol. Stavný – předseda klubu

2.místo v sestavě František Chudý, Jaroslav
Kovář a Jaroslav Ondrejčák za družstvem
Vojenské policie. Na 3.místě se umístilo
družstvo KVV Holešov v sestavě JUDr. Jozef
Tóth, Dušan Hric a JUDr. Miroslav Hanáček.
Náš srdečný dík patří všem organizátorům a
zejména pplk. ing.Pavlu Hriníkovi za
pozvání a péči o nás i za možnost zastřílet si z
nejnovějších zbraní AČR.

Kol.J.Ondrejčák

Střelecká soutěž „O pohár primátorky statutárního města Prostějova“
Na pozvání primátorky statutárního města
Prostějova se 2 naše 3 členná střelecká
družstva zúčastnila dne 22.6.2018 střelecké
soutěže. Disciplína: mířená střelba, cíl: 2x
gong + nekrytě ležící figura s kruhy,
vzdálenost: 25 metrů, počet nábojů 15 ks, čas:
3 nástřelné / 3 min., 12 ran v čase 2 min.,
služební pistole Glock 22. Z 36 soutěžících
družstev se naše 1.družstvo v sestavě
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Fr.Chudý (120 b.), R.Zapletal (112 b.) a
M.Řehořová (75 b.) umístilo na 5.místě s
celkovým počtem bodů 307 a naše 2.
družstvo v sestavě J.Kovář (116 b.),
J.Ondrejčák (115 b.) a M.Řepka (66 b.) na
7.místě s celkovým počtem bodů 297. Oproti
loňskému roku, kdy jsme při stejném počtu
družstev obsadili 10. a 14. místo, to je
podstatné zlepšení, přesto jsme měli letos na

víc. Střelecká soutěž byla Městskou policií
Prostějov ve spolupráci s Magistrátem města
Prostějova výborně organizovaná. Pohoda na
střelnici, dobré počasí a výborné občerstvení,
to všechno neoddělitelně patřilo a patří k této
soutěži. Ještě jednou děkujeme za pozvánku a
již se těšíme na příští ročník.
Kol. J.Ondrejčák

Generál speciálních sil doběhl jako první - Hamry
V sobotu 30. června se na základně výsadkářů
v Hamrech u Prostějova uskutečnil již 6.
ročník pochodu Po stopách 22. výsadkové
brigády, který nesl název po jejím šestém
veliteli s působností v posádce Prostějov, plk.
Jiřím Hudském.
Okolo 700 účastníků tohoto pochodu přijelo
vzdát hold nejen jemu, ale i dalším 7
velitelům a vdově po 1. Veliteli Věře
Mansfeldové. Organizátoři, spolek Červené
barety, připravili pro pochodníky dvě tratě
tak, aby si vybral opravdu každý. Po
tradičním slavnostním nástupu a představení
všech přítomných velitelů a hostů odstartoval
svůj pochod výstřelem osobně Jiří Hudský.
Nejprve vyběhli běžci. Letos se jich sešla
necelá třicítka. Mezi nimi byl i brigádní
generál Karel Řehka, 13. velitel v pořadí,
který velel 601. skupině speciálních sil,
pokračovateli 22. výsadkové brigády v letech
2010-2014. Svým vynikajícím sportovním
výkonem, kdy do cíle doběhl za 3 hodiny
22minut, se tak stal naprosto suverénně

nejrychlejším běžcem tohoto ročníku. Je
vidět, že velitelé tohoto elitního útvaru jsou
muži na správném místě. Letošní ročník
přijela pochod podpořit i skupina 33
výsadkových veteránů z Polska, kde se mnozí
pochodu zúčastnili již podruhé. Pro děti byla
připravena doplňková soutěž v hodu míčky
na cíl o vstupenky do prostějovského
Šmoulíkova a Laser arény. Pro pochodníky
potom střelba z laserové pistole na 3 metry na
terč. Nejlepší střelci a střelkyně ve věku do 55
let a nad 55 let budou oceněni outdoorovým
rádiem. Nestarší účastníci bylo 87 let a byly jí
Daga Minkiewitz, členka pražského klubu
výsadkových veteránů. Ta pochod, ale
neabsolvovala. Pochod však absolvoval
bývalý prezident klubu výsadkových
veteránů Prostějov Miroslav Řepka, který
oslavil letos 84 let a těší se stále pevnému
zdraví a chuti do života. A jak hodnotí akci
předseda spolku Červené barety, bývalý
velitel 102. pzpr Jindřich Starý? „Akce dle
mého názoru, ale i ohlasů účastníků, byla

velice úspěšná. Počasí nám vyšlo, nikdo se
nezranil a nemuseli jsme řešit vážné
zdravotní problémy. Voda v táboře nám
vydržela po celý víkend, pochodníci byli
ukáznění a uvědomělí, a to jak v táboře, tak i
na trase. A pivo vychlazené,“s úsměvem
dodal Starý. Organizátoři by rádi poděkovali
všem partnerům pochodu, z nich řada je
příslušníky našeho KVV jako například
kol.Muchová, Grézl, Malíková, manželé
Staří, Lejskovi, Chudý, Kovář, Prachařová a
řada dalších kteří se podíleli při vlastní
organizací, kontrolní činnosti a logistickém
zabezpečení. Dále především městu
Prostějovu a Olomouckému kraji, kteří
přispěli ze svého rozpočtu, na tuto akci také.
Velké poděkování patří i 601. Skupině
speciálních sil za spolupráci. Příští ročník by
se měl konat 29.června a ponese název po 7.
Veliteli plk.Luďku Skácelovi.
Kol. M.Mucha

Střelecká soutěž Mikulov
Na pozvání Komunitního centra pro válečné
veterány Brno Dobrovského 27c, 612 00
Brno ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí
Brno a Československým legionářem – SPIA
Czech,z.s, které bylo dne 14.7.2018
organizátorem Střelecké soutěže –
MIKULOV 2018, se družstvo KVV
Prostějov zúčastnilo této soutěže ve složení
kolegové Jaroslav Kovář, František

Melichárek a Jaroslav Ondrejčák.
Za krásného počasí jsme mezi prvními
dorazili do Mikulovaa následně na
plánovanou střelnici. Již od začátku panovala
příjemná a družná atmosféra, jak už
pravidelně bývá u těchto střeleckých soutěží.
Pro nás prvním překvapením byly změny
disciplín oproti pozvánce včetně zbraní, na
což měl organizátor dle propozic plné právo.
Z původních disciplín zbyla jediná - střelba
ze vzduchovky. Střílelo se z karabiny Stribog

SR, ráže 9 mm, ze samonabíjecí pušky
AR15,ráže 5,56 mm, pistole vz.82, ráže 9
mm. Bohužel jsme se nevyrovnali s
podmínkami střelecké soutěže a neuspěli
jsme v jednotlivcích ani v družstvech. Přesto
děkujeme organizátorům za umožnění naší
účasti.

Kol.J.Ondrejčák

VIII.ročník Soutěže průzkumných hlídek 102. průzkumného praporu gen.
Karla Palečka proběhl ve dnech 27. – 30.8.2018
ve Vojenském újezdu Libavá
Letošního ročníku této soutěže se zúčastnilo
16 soutěžních hlídek z voj.útvarů AČR a 2
hlídek ozbrojených sil Slovenské republiky.
Průzkumné hlídky plnily po dobu čtyř dnů
úkoly, které vyžadovaly překonání
vzdálenosti minimálně 100 km v zalesněném
terénu. Závod byl rozložen do šesti etap,

jejichž součástí bylo celkem 23 disciplín,
jako například noční orientační přesun,
činnost na pozorovacím stanovišti,
překonávání vodní překážky, přepad budovy,
střelby z ručních zbraní a další disciplíny. Na
1.místě a 2.místě se umístili průzkumné
hlídky 102.pzpr a na 3.místě průzkumná
hlídka 43.vpr. Jako hosté pozorovatelé se této
soutěže zúčastnili členové KVV Prostějov

Jaroslav Ondrejčák, František Melichárek a
Jan Komínek a členové KVV Holešov Dušan
Hric s manželkou, Miroslav Hanáček a
Jaroslav Jurda. Můžeme konstatovat, že to
byla nadměrně náročná soutěž a naše
blahopřání patří všem průzkumným hlídkám,
které úspěšně dorazily po 4 dnech do cíle.

Kol.J.Ondrejčák
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Zájezd členů KVV
Prostějov do Bratislavy
V rámci 100. výročí vzniku Československé
republiky uspořádal Klub výsadkových
veteránů Prostějov, z.s. pro své členy dne
11.8.2018 zájezd do Bratislavy se zajímavým
programem. V dopoledních hodinách jízda
lodí z Bratislavy do Děvína s následnou
prohlídkou hradu Děvín a v odpoledních
hodinách návštěva Národní rady Slovenské
republiky a reprezentačních prostor
Bratislavského hradu. Na závěr programu
jsme navštívili našeho slovenského kolegu
Ladislava Hrehu v Bernolákove. Úvodem
musíme poděkovat našemu kolegovi
Jozefovi Tučekovi, který využil svých
kontaktů v Národní radě Slovenské republiky
a předběžně projednal termín a obsah
návštěvy s jejím předsedou Andrejem
Dankem. Potěšilo nás, že nám byla udělena
výjimka a to návštěva Národní rady SR a
reprezentačních prostor Bratislavského hradu
s průvodcem, protože se v průběhu víkendu
zpravidla neorganizují.
Předseda NR SR Andrej Danko projevil
ochotu nás osobně přivítat na půdě NR SR,
bohužel kvůli pracovnímu zaneprázdnění z
toho sešlo. Jako výraz díků mu výbor KVV
prostřednictvím kanceláře NR SR věnoval
výsadkový baret s odznakem, pamětní
plaketu na mramorovém podstavci a knihu s
věnováním „DUM, SPIRO, SPERO“ autora
Eduarda Stehlíka a kol. Po příjezdu do
Bratislavy následovala nezbytná fotografie
účastníků zájezdu před Slovenským
národním muzeem a sochou T.G.Masaryka s
pamětní deskou „28. OKTÓBRA 1918
VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ
R E P U B L I K AV L A S Ť D V O C H
BRATSKÝCH NÁRODOVČECHOV A
SLOVÁKOV“. Plavba lodí byla příjemná,
klidná a pohodová. Za 75 minut plavby jsme
zakotvili u břehu, kde nás očekával kolega
Jozef Tuček s naším autobusem. My, kteří
jsme si troufli vystoupat na hrad Děvín, tak
jsme nelitovali. Děvínská hradní skála
vyzývala svou mimořádnou strategickou
polohou k osídlení již odedávna. Římané tu
měli ve 4. století př. n. l. předsunutou strážní
stanici jako součást obranného systému
Římské říše Limes Romanus. Názvu pevnosti
Dowina, což mělo znamenat „dívka", se
poprvé používalo v době Velké Moravy, kdy
zde měl snad sídlo i kníže Rastislav. Tehdy
tvořil Děvín významné hospodářské sídlo a
vojenské centrum. Proto je dnes Děvín pro
Slováky hlavním symbolem Velké Moravy.
Po zániku Velké Moravy ztratil Děvín svůj
strategický význam a získal jej znovu až ve
13. století, kdy na vápencové skále vznikl
strážní pohraniční hrad Uherského
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království. Takto fungoval v podstatě až do
doby, než pominulo turecké nebezpečí, a od
18. století se postupně měnil v ruinu. Zánik
urychlila napoleonská vojska, která roku
1809 vyhodila horní hrad do povětří. V 19.
století se Děvín stal místem schůzek a sletů
slovenských národovců a symbolem slavné
minulosti Slováků. Vznikla tradice
Všeslovanských dní a pod hradem byl zřízen
amfiteátr. Neobyčejně působivá krajinná
dominanta získala ještě více na kráse
důkladnou rekonstrukcí na přelomu 20. a 21
století. V současné době jsme mohli
zhlédnout v kamenných chodbách výstavy
pracovních nástrojů,platidel, zbraní z 15. –
17.století. Samozřejmě ohromující byly
výhledy na dominanty okolí včetně soutoku
Dunaje a Moravy. Po přesunu do Bratislavy
jsme absolvovali prohlídku Národní rady
Slovenské republiky, která sídlí na hradním
vrchu v Bratislavě. Celým objektem nás
prováděla PhDr. Lujza Kittlerová z odboru
komunikace s médii a veřejností. Její
vystupování a výklad byly naprosto
profesionální a velmi zajímavé.
Víte, že:
- Autorem 5 m sochy Vítanie před budovou
parlamentu je Ján Kulich?
- Ve vstupní Hurbanově síni se na pozlacené
tabuli nachází přepis textu Janka Matúšky
„Ponad Tatrou blýska“, ze kterého první dvě
sloky dnes tvoří Statní hymnu SR?
- Zajímavostí je i dominantasíně v podobě
busty významné osobnosti slovenské historie
- Jozefa Miloslava Hurbana, předsedy první
Slovenské národní rady z revolučních let
1848-49. Vchod do rokovacíhosálu NR je
vyzdoben sérií sedmi maleb na dřevěných
plátech od autora Albína Brunovského?
Obsahují biblické motivy, apokalyptické
grimasy desítek různorodých charakterů,
budoucnost Slováků jako magickorealistická fraška a desítky skrytých motivů.
Hodnota Brunovského vrcholného díla
představuje v současnosti asi 1 a půl milionu
eur.
- NR SR má 150 poslanců z 8 politických
stran
- Poslanci mají své kanceláře v objektu
Bratislavského hradu a z rokovacího sálu se
tam mohou přesunout podzemní chodbou?
- NR SR od svého vzniku v roce 1993 do
současnosti měla 9 předsedů. Jako první byl
JUDr.Milan Gašparovič, poslední v
současnosti Andrej Danko. Dále jsme
absolvovali prohlídku reprezentačních
prostor Bratislavského hradu, kde nás na
nádvoří obrazně přivítala socha knížete
Svatopluka na koni. Do reprezentačních
prostor Bratislavského hradu není možný
vstup, jen na zvláštní povolení. Byli jsme
ohromeni krásou a čistotou těchto prostor.

Tyto prostory jsou k dispozici pro oficiální
akce prezidenta SR, předsedy vlády SR a
předsedy NR SR. Úžasná výzdoba
jednotlivých místností a nádherný interiér. K
tomu kvalifikovaný výklad PhDr. Lujzy
Kittlerové o době 18. století ve formě
příběhů, prostě veliká spokojenost. Po
společné fotografii a předání dárků našim
průvodcům před objektem Národní rady SR
jsme se přesunuli do Bernolákova, kam nás
pozval kolega Ladislav Hreha.Ten nás
překvapil milým přivítáním celou svojí
rodinou a úžasnou pohostinností. Výborná
kapustnica, velmi kvalitní víno, dobrá
pohodová atmosféra, možnost si prohlédnout
jeho vinné království, to byl výborný závěr
našeho zájezdu. Než jsme se rozloučili,
pozvali jsme L.Hrehu na Memoriál
zakladatelů VV ve dnech 12.-14.9.2018,kde
má přislíbený tandemový seskok.Tento
zájezd svým zaměřením a průběhem
považujeme za jeden z nejzdařilejších za
dobu existence našeho klubu. Považujeme ho
za náš přínos k připomenutí 100.výročí
vzniku ČSR a k upevnění přátelství a
sounáležitosti obou našich národů.To
dokládají i postřehy některých členů KVV:
J.Moravec: „Zájezd neměl chybu, nádhera.
Největší zážitek jsem měl z návštěvy u kolegy
Hrehy z KVV Bratislava, který nás přivítal s
celou svojí rodinou, úžasná atmosféra v
celém průběhu návštěvy.“V.Hájková:
„Nejvíc se mi líbil krásný výklad PhDr.
L.Kittlerové v NR SR, velmi příjemná,
vzdělaná pracovnice NR SR. Velmi mě
překvapilo, že v této dnešní době existují ještě
lidé s tak lidským a přátelským přístupem,
jaký jsem zažila od rodiny Hrehových při
návštěvě v Bernolákovu“.M.Řepka:
„Naprostá spokojenost. Nejvíc mě překvapila
obnova hradu Děvín, který si pamatuji z
návštěvy před 20 lety. Ze zříceniny udělali
krásný hrad.“Poděkování patří kolegovi
J.Tučekovi, organizátorům výboru KVV
Prostějov, zejména kol.Lejskovi, Hájkovi,
Stavnému, Ondrejčákovi, Kovářovi, prostě
všem účastníkům zájezdu za jejich přístup a
disciplínu v průběhu zájezdu.
Kol.J. Ondrejčák

Doporučujeme všem členům KVV Prostějov
zhlédnout fotografie Jardy Kováře z našich
akcí,
jsou uveřejněny na adrese:
https://www.zonerama.com/jardakov
/4546629

Beckovská pištol
Na pozvání zvazu voj. v záloze SR, klub
Nové Mesto nad Váhom se zástupci KVV
Prostějov
kol. Řehořová a kol.Ptáček
zúčastnili 8.9.2018, 3. ročníku střelecké
soutěže Beckovská pištol,Memoriál
plk.Štefana Bumbála. Skvělého úspěchu opět
dosáhla kol.Řehořová, která obsadila krásné
3. místo, družstvo skončilo na 15 z 20
zúčastněných. Soutěž opět proběhla v krásné
družné přátelské atmosféře.
Kol.S.Ptáček

Virtuálnístřelba v KCVV
Brno
Po vzájemné dohodě s Komunitním centrem
pro válečné veterány Brno jsme uskutečnili
první virtuální střelbu na laserové střelnici v
tomto centru, kterou jsme i do budoucna dali
název „laserová střelba plk.Ivana Kutína“(s
jeho souhlasem) a tak jsme zorganizovali na
úterý 24.4. první soutěž. Podstatou střelby je
to ,že je promítaná na velké plátno z počítače
obraz střelnice na které je umístěný
standardní terč, který se nechá přes program

nastavovat na virtuální vzdálenost, na
kterou lze „střílet“ ze skutečné odstřelovací
pušky „Dragunov“, která má v ústí hlavně
zabudované laserové světlo a po zamíření
přes mířidla a stisknutí spouště se na terči
objeví červený bod jako skutečný průstřel
včetně zvukového efektu. Celý systém je
promítaný přes projektor na stropě, který je
napojený na počítačový program a vše je
snímáno kamerou na promítací plochu a
tím je docíleno skutečného vizuálního
pocitu skutečné střelby, prostě je to
dokonalé. Obraz je možné změnit ve
čtyřech variantách, konče pudovou
střelbou v místnosti, kde se nenadále
objevuje protivník s pistolí a je na střelci,
kdo bude první a vystřelí. Po dohodě a
cvičné střelbě jsme stříleli základní pozici
na terč na vzdálenost 30 m, každý má deset
ran, počty ran a body za zásahy se promítají
na horní hraně obrazu. Sice ze začátku byl
každý nejistý, ale po několikrát opakované
střelbě každý získal jistotu a tak došlo k
soutěžní dvoukolové střelbě, ve které
zvítězil z jedenácti přítomných střelců
kol.Víťa Kramář, druhý byl kol.Ing. Jiří
Bendák a třetí kol.Pavel Suss, všichni
obdrželi diplom našeho klubu za umístění.
Celou střelbu jsme pojali jako společenské
posezení i pro rodinné příslušníky, každý
donesl něco na zakousnutí, předseda klubu

dodal trochu červeného vínka a tak se
posedělo, povídalo a vyhrazený čas utekl
velmi rychle. Pro velký úspěch se bude
střelba opakovat a dohodli jsme se, že
budeme tuto střelbu organizovat každý měsíc
a možná v budoucnu uskutečníme soutěž pro
dvojčlenná družstva z dalších klubů a spolků,
pokud bude zájem.
Kol.Jar.Foršt KVV Brno

Pietní akt Ořechov
V sobotu 28.4.2018 se Klub výsadkových
veteránů gen. Klemeše Chrudim z.s. společně
s Jindřichohradeckým klubem účastnil jako
každoročně pietní vzpomínky na skupinu Out
Distance v Ořechově u Telče. Sešly se tu
stovky lidí, kteří si připomněli tento výsadek.
Ten ve složení Adolf Opálka, Ivan Kolařík a
Karel Čurda seskočil nad touto obcí 28.
března 1942 jako sedmá operace zvláštní
skupiny D při exilovém Ministerstvu národní
obrany a jako vůbec první skupina, která měla
sabotážní úkoly. Bohužel, skupinu od začátku
provázela smůla, a tak se žádný z těchto úkolů
nepodařilo splnit. Opálka zahynul při boji s
nacisty v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Praze, Kolařík v bezvýchodné situaci
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spáchal sebevraždu, Čurda se po atentátu na
Heydricha psychicky zhroutil, sám se udal
gestapu a vyzradil vše, co věděl. Pietní akt
nebyl jediným bodem programu. Návštěvníci
si mohli prohlédnout řadu vojenských
vozidel jak období druhé světové války
Klubu vojenské historie „45“ z Brna, tak i
současných ze 43.výsadkového praporu v
Chrudimi, nebo 44. mechanizovaného
praporu z Jindřichova Hradce, nechyběl ani
výsadkový vrtulník Sokol, ze kterého se mezi
přihlížející snesli tři parašutisté Armády ČR.
Zájem diváků vzbudila i ukázka boje muže
proti muži, zbraně a výstroj příslušníků
výsadkového praporu.Při odletu byly
shozeny na padáčcích sladkosti pro
přítomnou drobotinu.
Kol.Z.Kolář KVV Chrudim

Dobrotice Holešov
Střelecký trojboj v Holešově proběhl dne
20.7.2018 za účasti 23 družstev z KVV
Holešov, Zlín, Prostějov,Trenčín, Bratislava,
Brno, Zlaté Moravce, Banská Bystrica,
Olomouc, Nové Mesto nad Váhom,
Topolčany, Praha. Celkem 69 střelců
soutěžilo ve 3 disciplínách: ze samopalu
vz.58, pistole vz.82 Makarov, a malorážky
CZ 452 ZKM. Výsledky v jednotlivých
disciplínách a kategoriích uvádíme na adrese
https://kvvprostejov.wgz.cz/.

Pietní akt v Plzni
U příležitosti 76.výročí boje
československých parašutistů v pražské
Resslově ulici, byl v neděli 17. června 2018 u
chaty zvané „Václavka“ nedaleko Hořejšího
Padrťského rybníku v CHKO Brdy odhalen
pomník připomínající seskok paradesantních
skupin INTRANSITIVE a TIN. Celkem pět
československých parašutistů zde seskočilo
do okupované vlasti v noci z 29. na 30. dubna
1942.Skupina INTRANSITIVE, kterou
tvořili npor. Václav Kindl, čet. Bohuslav
Grabovský a des. Vojtěch Lukaštík, měla za
úkol vykonávat průmyslovou sabotáž.
Skupina TIN, tvořená rotnými Ludvíkem
Cupalem a Jaroslavem Švarcem, měla
provést atentát na protektorátního ministra
školství a symbol kolaborace Emanuela
Moravce. Značný rozptyl parašutistů během
výsadku však způsobil, že se po přistání na
zemi skupiny nesešly a od té doby je již
provázely jen nesnáze. Žádný z pětice
parašutistů se nedožil konce války.Václav
Kindl a Bohuslav Grabovský byli zatčeni
gestapem a zavázali se ke spolupráci. Ze
strany Grabovského šlo o lest a byl později
popraven v Terezíně, aniž by nacistům nějak
pomohl. Kindl byl agilnější, stal se z něj
agent-provokatér. Omylem jej zastřelil
gestapák při jednom ze zátahů na domácí
odboj. Vojtěch Lukaštík se ukrýval na

Moravě, byl udán, v přestřelce zraněn a v
bezvýchodné situaci si vzal život sám.
Podobným způsobem skončil život i Ludvíka
Cupala, který se při seskoku zranil a pomohl
mu právě Lukaštík. Jaroslav Švarc se se svým
druhem ze skupiny TIN již nesešel, spojil se s
parašutisty v Praze a s nimi pak zemřel během
boje v kryptě pravoslavného chrámu sv.
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Den před
výročím smrti Jaroslava Švarce došlo k
slavnostnímu odhalení pomníku,který v
Brdech až dosud chyběl. Deska upomínající
na fakt, že právě v těchto místech provedly
výsadek dvě paraskupiny. Po odhalení dostali
prostor k projevům starosta Hutr, plk. gšt.
Eduard Stehlík, ředitel Odboru pro válečné
veterány MO ČR, pan Velfl z příbramského
muzea. Historické souvislosti a význam
připomínky obou paraskupin připomněli oba
historici. Odhalení se zúčastnila také
delegace Klubu výsadkových veteránů
generála R. S. Krzáka z Jindřichova Hradce.
K odhalenému pomníku delegace položily
květinové dary. Na závěr zazněla
československá státní hymna a minutou ticha
byla uctěna památka zemřelých parašutistů a
jejich spolupracovníků. Čestnou stráž u
pomníku drželi skauti 18. oddílu „Bílý útes“ z
1. střediska Jožky Knappa z Plzně, student
Univerzity obrany se státní vlajkou a
praporečník Klubu výsadkových veteránů
Jindřichův Hradec.
Kol.P.Čejka KVV Jin.Hradec

Kol.J. Ondrejčák

Setkání po 50 letech
Včasných ranních hodinách se na
komunikaci Holešov - Zlín v prostoru u
Policejní školy začaly objevovat červené
barety. To kolegové z KVV Holešov
uspořádali setkání k 50. výročí vstupu vojsk
Varšavské smlouvy na naše území. Na
události roku 1968 přišli v úterý 21. srpna
zavzpomínat do Holešova desítky
výsadkových veteránů. Někteří ve vzpřímené
chůzi, jiní již opatrnější chůzí s hůlkou, tváře
poznamenané vráskami, ale v očích plamínky
odhodlání i hrdosti. Z našeho klubu se
zúčastnili kolegové Lejsek, Tuček a Kovář.
Významu tohoto setkání přispěla i účast
hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka,
senátorky Šárky Jelínkové, místostarosty
Holešova Jaroslava Chmelaře, ředitele
policejní školy Jana Dvořáka a jeho zástupce
Andreje Rohála. Nejvýznamnějším hostem
však zůstává poslední z velitelů NŠ plk. Jiří
Dufek. Celkově se na nástupišti policejní
školy v bývalém sídle 7. výsadkového pluku
ZU sešlo 226 bývalých příslušníků útvaru a
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52 příznivců a hostů. S určitými pocity
nostalgie a s poděkováním vystoupili přední
představitelé tohoto setkání, ale s hlavním
projevem vystoupil plk. Dufek, který
zhodnotil postoj příslušníků útvaru a podíl
všech na těchto smutných a
odsouzeníhodných skutečnostech. Za
statečnost a rozhodný postoj plk. Dufka v

roce 1968 mu byl Klubem výsadkových
veteránů Slovenské republiky udělen Kříž cti
Jozefa Gabčíka, který mu předal plk. Jozef
Tuček. Předání ocenění se setkalo se
srdečným potleskem všech přítomných.
Veteráni na tomto setkání svojí účastí uctili i
památku všech těch, kteří se dnešních dnů
nedočkali.
Kol. Fr. Lejsek

Vlastizrádce
Co vám říká jméno por. Františka Tišlera,
velitele 2. čety, 2. výs. roty 71. výs. praporu
v Zákupech? Podle osobního pohovoru s
autorem knihy kol. Olinem Jurmanem
,,Vlastizrádce'' však F. Tišlera již asi
málokdo zná. Odpověď na svou otázku jsem
směřoval až do „výsadkového pravěku" a to
do let 1949 - 50. Dne 16.4.2018 jsem proto
využil pozvání do Prahy ke křtu jeho nové
knihy, abych tam objasnil činnost tehdejšího
nového důstojníka u výsadkového praporu.
V létě 1949 jsem netušil, že po absolvování
Vojenské akademie v Hranicích se znovu s
por. Tišlerem sejdu hned na podzim téhož
roku ve Stráži pod Ralskem při náboru
dobrovolníků z řad vojáků z povolání pro
výsadkové vojsko. Asi ze 30 uchazečů nás

Parašutisté Dukly
Prostějov absolutními
mistry světa
Na 42. mistrovství světa CISM vojenského
parašutismu, které pořádala maďarská
armáda od 10. do 21. srpna na 86.
vrtulníkové základně v Szolnoku, se opět
výrazně prosadili v silné konkurenci 45
armád světa reprezentanti Armády České
republiky – Armádního sportovního oddílu
DUKLA Prostějov. Tým armádních
parašutistů ve složení nadporučík Libor
Jiroušek, praporčík Jakub Pavlíček,
praporčík Petr Směšný, nadrotmistr
Miloslav Kříž, praporčík Oldřich Šorf a
nadrotmistr Bonifác Hájek se stal mistrem
světa v absolutním hodnocení, v přesnosti
přistání obsadil čtvrté místo a páté ve
skupinové akrobacii. Stále patří k absolutní

zkouškami z psychotechnických testů,
tělesné zdatnosti a prohlídek u Vojenského
leteckého zdravotního ústavu prošlo jen 6
adeptů a byli jsme ustanoveni do funkcí u
71. pvpr (M. Červa, M. Česal, M. Opluštil,
L. Papež, F. Tišler a J. Zahálka ). Všechny
zajímavé a napínavé události se dozvíte z
uvedené knihy, která popisuje situaci hlavně
v letech 1950 - 59 nejen na Velitelství
výsadkového vojska a Zpravodajské správě
MNO, nejvíce však na Velvyslanectví ČSR
ve Washingtonu. V Americe byl již pplk.
Tišler dnem 1.6.1955 ustanoven do funkce
čs. vojenského přidělence a zástupcem
velvyslance, kterou tam s velkými
nedostatky vykonával až do své zrady ČSR
v červenci roku 1959. Za svůj čin byl pak

nakonec v nepřítomnosti odsouzen
Vojenským soudem v Příbrami k trestu
smrti. Po přečtení knihy jsem byl velice
překvapen, neboť až do roku 1971 jsme se o
tak podlém činu u útvarů nedověděli (pro
přísné utajování) a museli jsme se spokojit
jen s konstatováním, že svůj život ukončil
sebevraždou. Tímto článkem nechci
propagovat čtení „Vlastizrádce'', chci jen s
tímto případem jediného výsadkového
důstojníka v Zákupech, kde jsme mu říkali
jen ,,podvraťák'', seznámit v krátkosti své
kolegy veterány výsadkového vojska.

světové špičcev jednotlivcích se absolutním
mistrem světa stal praporčík Oldřich Šorf
(celkové hodnocení), třetí místo a
bronzovou medaili bral za přesnost přistání,
páté v individuální akrobacii a stal se
nejúspěšnějším parašutistou šampionátu.
Dalším zlatým z MS CISM je nadporučík
Libor Jiroušek, který vybojoval první místo
v individuální akrobacii a šesté v celkovém
hodnocení. Do top 10 se ještě vešel
nadrotmistr Miloslav Kříž, který obsadil 6.
místo v celkovém hodnocení a desáté v
přesnosti přistání. Spokojenost s
vystoupením „S vystoupením našeho
družstva jsem maximálně spokojený,
stanovené cíle pro mistrovství světa jsme
splnili na sto procent, Armáda ČR byla opět
výrazně vidět. Je však stále na čem
pracovat, protože soupeři nespí a to zejména
Čína, která před několika lety nebyla nic a
nyní válcuje závodní pole v disciplíně

přesnost přistání, ale začíná se prosazovat i
v ostatních," zhodnotil výsledky šéftrenér
Armádního sportovního oddílu parašutismu
Dukla Prostějov Jiří Šafanda. Vítr
ovlivňoval hlavně přesnost doskoku Průběh
závodů v parašutismu vždy ovlivňuje
počasí. Stejně tak v Szolnoku. Vítr
například komplikoval přesnost přistání.
Nejhorší bylo úterý čtrnáctého. Hned ráno
přišla silná bouře, která zničila stanové
městečko včetně techniky, a několik lidí
vážně zranily létající trosky. Prostějovští
sportovci byli tou dobou na snídani, a tak
stan českého týmu hrdinně zachraňoval
šéftrenér Jiří Šafanda, kterého trefila letící
lavice. Díky tomuto větrnému incidentu
měli parašutisté na šampionátu dva dny
volna navíc, než organizátoři vrátili vše do
pořádku.

Kol.M. Opluštil

OPUSTILI NAŠE Ř ADY
9.2.2018 zemřel pplk.v.v. Mikuláš Kamzík
31.5. zemřel člen KVV Liberec Arnošt Smolík ve věku 87 let
13.8. zemřel člen KVV Písek pplk.v.v. Eduard Mayer
15.9. zemřel člen KVV Čestmír Levec ve věku 87 let

16.5. zemřel člen KVV BanskáBystrica . Jaroslav Méhesve věku 84 let
20.7. zemřel člen KVV Chrudim Miroslav Bíža ve věku 81 let
14.8. tragicky zahynul člen KVV Brno Čestmír Franěk ve věku 75 let
16.9. odešel do výsadkového nebe člen KVV Martin –Vrútky
plukovník v.v.PhDr. Peter Švrlo PhD ve věku 71 let
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NAŠI JUBILANTI:

65 let – Milan Šmarda,
70 let – Josef Olivka
Ivan Hoššo
Vlasta Stavná
Jaroslav Kovář
Olga Andrejcová

BLAHOPŘEJEME!!!

Poslední rozloučení
s novodobým válečným veteránem
Ve čtvrtek 19. července se do Vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého na pražských Hradčanech přišla rozloučit s druhem, přítelem a
kamarádem, účastníkem dvou novodobých zahraničních operací svobodníkem v.v. Tomášem Smíškem vojenská veřejnost.
Na cestě do výsadkářského nebe tohoto příslušníka 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce přišli vyprovodit také náčelník
Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata, velitel Pozemních sil AČR brigádní generál Josef Kopecký, ředitel odboru pro válečné
veterány MO plukovník Eduard Stehlík a mezi smutečními hosty nechyběl ani velitel jindřichohradeckého praporu podplukovník Igor Jašek.
Přítomni byli také zástupci klubu výsadkových veteránů, který působí při jindřichohradeckém praporu.
Kamarádi a přátelé tak dali svou účastí novodobému veteránu poslední symbolické sbohem. Příslušníci duchovní služby a velitel jednotky
připomněli pozemní pouť svobodníka Tomáše Smíška, kterou přetrhla zákeřná nevyléčitelná nemoc. Té podlehl 12. července v Ústřední
vojenské nemocnici v Praze ve věku 42 let. Miroslav Šindelář

Plukovník v.v. PhDr. Peter ŠVRLO PhD.
Narodil se 10.2.1947 ve Vrútkách. Po
ukončení střední školy absolvoval Vysokou
vojenskou školu Otakara Jaroše ve Vyškově
a Vojenskou politickou akademii v
Bratislavě. V letech 1968 až 1978
vykonával velitelské a štábní funkce u
22.výsadkové brigády, 22. výsadkového
pluku zvláštního určení v Prostějově. V
letech 1979 až 1989 vykonával funkce u 3.
motostřelecké divize v Kroměříži, 1.tankové
divize ve Slaném, na ministerstvu obrany v
Praze a na Vojenském velitelství VÝCHOD
v Trenčíně. Od roku 1993 až do odchodu do
výslužby v roce 2002 pracoval v řídících
funkcích pro oblast vojenského průzkumu,
elektronického boje a speciálních činností
na Velitelství Armády Slovenské republiky,
Generálním štábu Armády Slovenské
republiky a Velitelství pozemních sil

Slovenské republiky. V roce 2001 ukončil
doktorandské studium a graduoval
obhájením dizertační práce se zaměřením na
problematiku nekonvenční bojové činnosti v
podmínkách soudobého vojenství. V
periodickém tisku publikoval více než 200
vojenských historických a odborných statí s
problematikou vzdušných výsadkových a
speciálních jednotek, nekonvenční války a
speciálních činností. K problematice
vzdušných výsadkových jednotek
publikoval tituly: Bojové tradice
čs.vojenských výsadkářů (NV. 1988), Ve
znamení Trojského koně (Knihovna L+K
1988), Vojenskí výsadkári na Slovensku
1942 – 2003 (MO SR 2003), Terorizmus –
Aktuálna výzva pre 21.storočie (MO SR
2004) a Slovenskí vojenskí výsadkári 1939
– 2004 (Magnet Press 2005). Během

působení ve výsadkových jednotkách a v
odborné oblasti získal odbornost Vojenský
výsadkář – Mistr. Absolvoval 870 seskoků.
Byl nositelem dvaceti domácích a
zahraničních medailí a vyznamenání. Byl
zakládajícím členem Klubu vojenských
výsadkářů v Trenčíně, kde působil i ve
funkci předsedy klubu. V poslední době byl
členem KVV Martin-Vrútky. Posledního
rozloučení v síni Domu smutku ve Vrútkách
se za KVV Prostějov zúčastnili kolegové
Ing.Stavný, Ing.Starý, Ondrejčák a
Ing.Tuček, Ing.Starý junior a Melichárek. V
rámci smutečního aktu se se zesnulým
oficiálně rozloučili prezident KVV ČR Ing.
Stavný a za KVV SR František Glatter.
Kol.J.Ondrejčák.

ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!
Vydává Klub výsadkových veteránů Prostějov, pro potřeby svých členů. Neprodejné.
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

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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