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                         VOJENSKÍ VÝSADKÁRI EX. NDR 

Prvotné informácie ste mali možnosť načerpať v Spravodajcovi O KVV Banská 

Bystrica č. 1/2015. Teraz by som Vás rád oboznámil ako to bolo s výsadkármi 

NVA bývalej NDR počas ich 30 ročnej existencie. Počiatky siahajú do roku 1960, 

kedy vznikol v PRORA (ostrov Rujana) MSB–5 (Motorieserten Schützenbataillon 

5). Prvým veliteľom sa stal mjr. E. Bernhagen. Praktický výcvik bol zahájený 

v 4/1960 a predchádzal mu výber vhodných vojakov - dobrovoľníkov z vtedajších 

9 divízií NDR. Nakoniec bolo vybraných 169 vojakov. V 7-9/1960 sa uskutočnilo 

prvé sústredenie špecialistov na leteckej základni COTTBUS. Vo výzbroji 

výsadkárov by sme našli v tomto období ruské pištole Makarov ale i nemecké 

samopaly MP38/44. Už v 9/61 sú uskutočnené prvé zoskoky na letisku BARTH na 

padákoch PD – 47. Neskôr sa objavujú i nemecké padáky RS -1 a pokračujúca 

rada (V súčastnosti produkuje ešte firma SPEKON v saskom Seifhennersdorfe, PSČ 

02782, guľaté vojenské padáky RS-SYS Gutzeug, RS-2000, RS-4/4T, RS 4/40 a 

vojenské krídla  RL 16/3, RL 18. RS = Rundkappenschirme, RL=Flächenfallschirme, 

RE = Resenvegerät, záložný). História pozná i účasť výsadkárov na vojenskom 

cvičení v poľskom Štetíne v roku 1961. V roku 1962 sa MSB-5 mení na FJB-5 

(Fallschirmjägerbataillon 5). V roku 1966 sa objavili tmavošedé barety s odznakom 

uprostred, ktoré boli v roku 1977 vymenené za oranžové. Od roku 1969 nesie 

prápor názov „Williho Sängera“. (W. Sänger 1894 – 1944). Pripomínam, že 

vojenskí výsadkári NDR neboli v auguste 1968 v zostave armádnej skupiny „B“, 

vojenskí historici priznávajú a povrdzujú malé spravodajské, prieskumné a 

spojovacie jednotky. (V Prahe sa ocitli ruskí výsadkári 7. vd, v Brne 103.vd 

armádnej skupiny „A“, ale o tom niekedy nabudúce). V rámci rôznych 

reorganizácií sa FJB-5 mení v roku 1971 krátko na FJB-2, ale už v roku 1972 

vzniká FJB-40. „Trojkový“ systém (výsadkový prápor = 3x výsadková rota, 

výsadková rota = 3x výsadková čata,..) sa mení na 4 výsadkové roty. Prápor je 

posilňovaný rôznymi podpornými jednotkami (spoj., žen., logistika…). Vo výzbroji 

sa objavujú RPG-7, ostreľovacie pušky Dragunov, úsmevne dnes pôsobia vozidlá 

Robur v tabuľkách práporu. Tabuľkovo mal 40. výsadkový prápor v tomto období 

465 osôb (43D + 80PD + 342 voj.) a dokázal vytvoriť až 18 skupín hĺbkového 

prieskumu, obvykle 10 členných. Výber vojakov - dobrovoľníkov pre výsadkové 
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vojsko sa uskutočňoval u GST (Gesellschaft für Sport und Technik) obdoby nášho 

Zväzarmu (ale min. 12 zoskokov!). Vyžadovala sa stredná škola alebo min. výučný 

list. Poddôstojnícka škola trvala 10 mesiacov a vo výcviku sa striedali letné, zimné 

sústredenia, lyžiarsky a horolezecký výcvik, atď. Cvične sa balil padák RS-8 

Orion. Previerka z telesnej prípravy (Härtekomplex) obsahovala behy, zrýchlené 

presuny, prekážkovú dráhu (i vodnú) a normy sa medzi 1 a 3 ročníkom zvyšovali. 

Nemecká precíznosť myslela na všetko včítane rozvičky. Testy sa plnili v priebehu 

1 dňa, medzi disciplínami boli 5' prestávky, výsadkári „prvoročiaci“ mali limit 3 h 

10', tretí ročník, s dlhšími disciplínami,  potom 4 h 45'.   Akýmsi „nepovinným 

čítaním“ medzi výdsadkármi je potom kniha H. Türka – 

Hodina mŕtvych očí. Vo výsadkových odznakoch – 

triednostiach (Fallschirmsprungabzeichen) sa objavuje 

od roku 1967 obdoba ruských „príveskov“ s počtami 

zoskokov od 10 do 150, potom už len s počtami zoskokov 

po 50 (200, 250, 300…). (Pozn. v 4/84 dosiahol G. Schmidt 

ako prvý 1000 zoskokov v NVA). Veliteľským 

stanoviskom FJB-40 sa od roku 1981 stáva mesto 

LEHNIN (Spargelhof Beelitz, Kloster Lehnin, PSČ 14797) 

s vojenským výcvikovým priestorom (dnes -

Truppenübungplatz Lehnin der Bundeswehr). Výsadkári 

NDR sa zúčastnia spojeneckých cvičení VZ – v roku 

1984 JUG 84, v roku 1986 potom DRUŽBA 1986. Tu už skáču na guľatých 

padákoch RS-10/ST, vo výzbroji sú i padáky RS9/2a (zrovnateľné s OVP- 68) a 

prieskumné jednotky sú vybavené krídlami RL-10/2 a RL-12/ST. Obvyklé zoskoky 

boli z výšky 1600 m, 20 s,  stabilizátor a zoskok „istil“  KAP-3. Krídla RL 

umožňovali i HAHO zoskoky s ručným otváraním.  Dopravu zabezpečuje z letiska 

BRANDENBURG – BRIEST (dnes v kóde ICAO označovania letísk  - EDUB) 

eskadra dopravných vrutuľníkov – THG-34 (Transporthubschraubergeschwader 

34), celkom 22x vrtuľník Mi 8T. V roku 1986 sa výsadkový prápor mení na  FAJB-

40,  v roku 1987 sa objavuje pluk – LStR-40 (Luftsturmregiment 40). 40. úderný 

výsadkový pluk mal 2 úderné výsadkové prápory. LStB - 41 bol vyčlenený pre 3. 

VO LEIPZIG (vojenský okruh) a LStB – 42 pre 5. VO NEUBRANDENBURG. Vo 

výzbroji sa objavuje samočinná puška AKS – 74N a guľomet  LMG K-500, oboje 

ráže 5,45 mm. Nasleduje rok 1989 – spojenie Nemecka, rozpustenie výsadkových 

jednotiek NDR, zbytky výsadkových jednotiek sú po previerkách prevedené do 

Bundeswehru. (Výsadkárov ministerstva vnútra by sme našli v Strážnom prápore 

Felixa Dzeržinského). Prví vojenskí výsadkári NVA sa objavujú v 1/1990 v 271 vpr. 

BW v Iselhorne. V krátkosti história armády NVA (Nationale Volksarmee), vznik 

1.3.1956, je oficiálne ukončená 2.10.1990, BW prijal do svojich radov asi 9% 

dôstojníkov NVA, v roku 1995 asi 50 000 prísl. NVA. (Pri vzniku armády NVA by 

sme tu našli napr. 4 generálov ex. wehrmachtu, 6 nositeľov rytierského kríža, atď. Za 

hranicou stojaci BW mal v tejto dobe  50 ex. generálov, admirálov a 711 nositeľov 

rytierského kríža. Pozri „Hrdinovia str. 112, odkaz 360. Ako NGŠ pôsobil v NVA 

v rokoch 1958 – 60 Heinz Hoffmann / ⃰ 1910/, od roku 1960 do svojej smrti 2.12.1985 

arm. generál - minister obrany NDR! ).  Tu by som mohol skončiť, ale čo vojenskí 
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výsadkári ex. NDR – veteráni? V roku 2010 sa začínajú bývalí vojenskí výsadkári 

NDR (Veteran den NVA – Fallschirmjäger) organizovať ako 

Interessengemeinschaft Fallschirmjäger n. e. V.(IG FJ alebo len IG). V roku 2012 sa 

objavil veteránsky výsadkový odznak (Fallschirmsprungabzeichen) „krídlo“ 75 x 

23 mm, uprostred v znaku je padák a pod ním lietadlo AN – 26.  Vedenie tvoria 

bývalí velitelia - vojenskí výsadkári – M. Baldt, J. Lichtblau, K.-D. Krug. Sídlo 

veteránov NVA je na letisku v Magdeburgu, začínajú spolupracovať s ďalšími 

veteránskými organizáciami zo 

zahraničia, zúčastňujú sa stretnutí, 

pravidelne skáču hlavne  na guľatých  

padákoch. V marci 2015 došlo 

k podpisu spolupráce s BDF (Bund 

deutscher Fallschirmjäger e. V.) ex. výsadkármi z BW. Ako 

drop-zóny používajú IG letiská Magdeburg, 

Stölln/Rhinow, Udersleben, Neustadt/Glewe, expozícia 

výsadkového múzea sa nachádza od roku1994 na letisku 

Berlín – Gatow.  Najčastejšie sa používa guľatý padák RS 

9/2 ale i RS 4/3C, RS 8, z krídiel potom RL 10/2ST. 

Zoskoky napr. v Neustadt – Glewe sa uskutočnili 5.-7.6. 

2015. (Informatívne ceny - zoskok, člen FJTVO, vlastný 

padák – 20 €, hosť bez vlastného padáku – 45 €, nocľah na 

letisku – 8 €, dve noci 15 €).    31.7.-2.8.2015 sa potom 

uskutočnilo 3. veteránske stretnutie včítane zoskokov na 

letisku v Magdeburg. Zúčastnil som sa osobne. Predpokladám, že dlhé nemecké 

zložené slová vás neodradili,.. (vladgaj)   

(archív autora a K. - D.Krug – Die Fallchirmjäger der NVA 1962-1991) 

 

KONVERTOPLÁN  V – 22 OSPRAY („Morský orol“) 

 

Pod týmto názvom sa 

ukrýva nový dopravný 

prostriedok výsadkárov 

určený k preprave, 

výsadkom,  špeciálnym 

operáciam, humanitárnym 

akciám s ktorým sa budeme 

v budúcnoti stretávať.  

Produkt amerického Bell 

Boeing vzlietol po prvýkrát 

v roku 1989 a v roku 2007 

bol zavedený do US 

armády. Existujú rôzne modifikácie líšiace sa označením (V, CV, MV, EV, HV, 

SV).  Letectvo USAF vlastní minimálne 44 ks CV-22, námorná pechota potom 242 
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ks MV-22. O čom vlastne doteraz píšem? Ide o kombináciu vrtuľníku a 

dopravného lietadla s kolmým štartom (VTOL). Stroj štartuje ako vrtuľník, po 90 

sekundách sa preklopia dva vrtuľové rotory o 90° a stroj pokračuje ďalej ako 

dopravné lietadlo. Rýchlosťou až 446 km/h  a doletom  1627 km predčí všetky 

vrtuľníky. S únosnosťou je to v porovnaní s vrtuľníkom CH-47 Chinook slabšie, 

unesie 9 ton alebo 32 stojacich vojakov. Od roku 2007 bol nasadený s rôznymi 

výsledkami v Iraku, Afganistane, Libyi, Južnom Sudáne, Jemene. O nákupe tohto 

ôsmeho najdražšieho lietadla USA za 2,36 mld. Kč/ks uvažuje Izrael, Južná Korea, 

Japonsko a SAE. (Pozn.  Najdrahšie lietadlo B-2 stojí asi 58 mld. Kč/ks). Po zavedení 

do výzbroja sa ďalej riešia problémy ako je koordinácia s armádnými jednotkami 

(doprovodné armádné bojové vrtuľníky nestíhajú doprovod konvertoplánov 

amerického letectva, slabá výzbroj – kontejner neriadených 70 mm striel Hydra, 

slabé pancierovanie, možnosti doplňovania paliva za letu, technické problémy, 

atď.). Tieto nedostatky zatiaľ nahradzuje rýchly presun a nasadenie jednotiek 

v neprístupnom teréne. Výhodou je i možnosť sklopenia krídiel a listov rotorov na 

palubách lodí. So strojom CV-22 B 7. perute 352. skupiny USAF z anglického 

Mildenhallu sa mohli priaznivci letectva bližšie zoznámiť na Leteckých dňoch 

NATO v Mošnove v 9/2014. Nečakane potom napr. obyvatelia Trnavy, nad ktorou 

preletel v rámci vojenského cvičenia na Slovensku 15.8.2014. 4 konvertoplány boli 

nasadené i pri likvidácii následkov zemetrasenia v Nepále, 17.5. 2015 havaroval na 

Oahu  (Havajské ostrovy) MV-22 s 22 prisl. námornej pechoty.V ďalšom čísle 

niečo o dronoch. (vladgaj) 

 

ZE ZAJETÍ DO ZAJETÍ…                                         

  (Volně podle „ Ján HAJKO – Vojnu pozná z každej strany“ – internet, stránky 

Starý Tekov, Hronské Kľačany) 

 

     21.10.2014 redaktor Jozef Pacala udělal rozhovor 

s účastníkem SNP a příslušníkem 2. čs. pdb – dnes 93 

letým důchodcem Jánom Hajkem. Rozhovor 

otiskujme se souhlasem autora v zkrácené, upravené 

verzi, celý článek je k dispozici na internetu. 

     Ján Hajko se narodil 29.8.1921 ve Starom Tekove 

na Slovensku. Vyrůstal v rodině společne s dalšími 5 

sourozenci, ke kterým přibyl po smrti švagra i další 

kluk od tátovy sestry. Otec se později znovu oženil, 

nová manželka, vdova z Hr. Kľačian přivedla do 

rodiny dvě vlastní dcery – Márii a Helenu. Po 

ukončení 6 tříd lidové školy ve Starom Tekove 

pokračoval do roku 1936 na měšťance  v Levicích. 

Pak pomáhal otci doma na gazdovství až do roku 

1940, kdy ho otec poslal na 2-letou hospodářskou 

školu do Zlatých Moraviec. Již v roce 1941 se oženil, 

na námluvy nechodil daleko, vzal si za manželku nevlastní sestru – Márii.  
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     Na podzim roku 1942 narukoval do Zvolena, odkud vedla jeho cesta po 8 dnech 

do Nového Mesta nad Váhom, do kurzu pro radisty. Po 7 měsícich je přemístěn do 

Žiliny (pozn. red. Stredisko HKB Žilina)  -  jako radista k horské baterii 8 cm 

kanónů. Později se stává příslušníkem 1. slovenskej pešej divize „rychlé“, opět 

jako radista horské kanónové baterie. (pozn. red. baterie/roty – HKB disponovaly po 

6 ks horských kanónů 75mm vz. 15). V lednu 1943 došlo k ústupu divize společně 

s Němci z Kavkazu na Krym.  

Ján na působení na Krymu vzpomíná: „Naša batéria zaujala postavenie v dedine 

Artimovka na Kryme. Obyvatelia boli Rusi, rozumeli sme im. V noci z 29. na 30. 

októbra som mal službu dozorného batérie. Majiteľ domu mal v záhrade domácu 

pálenicu a pálil v nej samohonku. Počas služby som sa s ním rozprával. Hovoril, 

vojaci Červenej armády sú už iba 35 km od Artimovky a ráno už budú tu. Tak sa 

aj stalo. Ráno 30. októbra nás Rusi zajali. Boli sme odsunutí do zajateckého tábora 

v Usmani (pozn. red. Zajatecký tábor č. 82) vo Voronežskej oblasti. Bola nás tam asi 

2000 z našej divízie.“ V Usmani se formuje čs. jednotka, a Ján Hajko je 

zaprezentován u vznikající 2. čs. pdb, společně s Jánom Šebom a Jánom Hájkom 

Vrchovským z Tekova. Současně se formuje i 2 čs. pěší brigáda. V lednu 1944 

následuje vlakový transport do Jefremova v Tulské oblasti. Během transportu 

poznáva rozlehlost, probíhající opravy zničené krajiny ale i ruskou zimu. 

V opravených kasárnach v Jefremově je 1. února zahájen 4 – měsíční paradesantní 

výcvik. Cvičilo sa podle ruských předpisů. Následovaly 2 seskoky z balónu a 3 

seskoky z letadla s plnou výstrojí. Na polním letišti v Jefremově bylo k dispozici 5 

transportních letadel. Počátkem května 1944 následoval přesun blíž k frontě, na 

Ukrajinu do města Proskurov. V Proskurově je dostihla zpráva o vypuknutí SNP. 

Pro Jána Hajka navíc symbolická, protože SNP vypuklo v den jeho 23 narozenin. 

Začátkem září je 2. čs. pdb přesunuta po železnici do Przemyslu, kde došlo 

k rozkazu – odložit padáky do skladu. Ze Sanoku pak pěšky směr Dukla, kde 

brigáda prošla 10 denním křtem ohněm a ztratila v bojích 600 příslušníků. 

Počátkem října 1944 se 2. čs. pdb ocitá po leteckem transportu přes letiště Tri 

Duby na Slovensku. Ján je nasazen do bojů o Staré Hory (pozn. red. sev. Banské 

Bystrice). Na Donovaloch padl do německého zajetí, pěšky do Kláštora pod 

Znievom. Zajatci jsou v žel. Stanici Vrútky naloženi do nákladních vagónů a po 4 

denním přesunu vystoupili ve měste Eisleben nedaleko Halle.  

     Čeká ho, tak jako ostatní zajatce, práce v měděným dolu. Zaujmou i samostatné 

pracovní lágry ostatních národností. Svoje lágry tady měli zajatci z V. Británie, 

Francie, Ruska a Polska. K osobním setkáním došlo až v 800 m hlubokem dole. 

Setkal se tu i s řadou spoluobčanů z Tekova. K vysvobození Američany došlo po 

hromadnem bombardování Halle a Lipska. Následuje cesta domů, na vlastní pěst. 

V Halle jim Američané umožní zásobit se potravinami. Z Lipska cestují do Prahy, 

nakonec se šťastně dostáva domů. Nasleduje mírový život. Od roku 1949 pracuje 

na dráze v Levicích, v roce 1960 se stěhuje do Hronských Kľačian, kde žije 

dodnes… 

     Tady by článek normálně skončil, kdyby,... Kolega M. Solmoši již v prosinci 

2015 upozornil na žijícího příslušníka 2 čs. pdb – Jána Hajka. KVV Bratislava, 
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redaktorka Marta Slezáková, převzala celý článek a otiskla ho pod názvem  

„Najstarší zo živých“ na str. 2-3 v časopise Červené barety 1/2015. Občanské 

sdružení Červené barety – Prostějov udělilo J. Hajkovi Pamětní odznak k 70. 

výročí vzniku 2. čs. pdb. Pozadu nezůstal ani KVVV Praha, který J. Hajkovi udělil 

Pamětní medaili KVVV Praha a obě medaile odevzdal J. Hajkovi kol. M. Solmoši 

(KVVV Praha) osobně v H. Kľačanech v březnu 2015. Skromnosti není nikdy dost. 

Na konferenci při příležitosti 70. výročí vzniku 1. ČSAZ, která se konala 13.4.2015 

 

(zleva - plk.v.v. Marko Solmoši KVVV Praha, Ján Hajko, Jozef Pacala ) 

 

v Praze, zazněla informace (hist. M. Brož), že mezi 13 interbrigadisty „španěláky“, 

kteří byli zaprezentováni v Buzuluku byl i Ján Hajko,.. Ján Hajko byl společně 

s dalšími 6 žijicími příslušniky 2. čs pdb vyznamenán v květnu 2015 na Slovensku i 

ruským vyznamenáním. Vyznamenáni byli i někteří, v České republice žijíci 

příslušníci 2. čs. pdb.  

 

27.5.1942 - ATENTÁT NA HEYDRICHA   

(Jirka Šolc, prepáč,..) 

 

Veta v zátvorke je venovaná Jiřímu Šolcovi, ktorý nemal rád termín „atentát“.  Po 

roku tu bolo už 73. výročie, ktoré si kluby KVV z ČR a Slovenska už tradične 

pripomenuli 18.6. účasťou pred kryptou kostola sv. Cyrila a Metoda na Resslovej 

ulici v Prahe 2. Nechýbalo mnoho a možným úkrytom mohol byť kubistický 

kostolík (betlehemská kaplnka) na dvore činžovného domu v Prokopovej ulici č.4, 
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v Prahe 3 na Žižkove. Parašutisti úkryt a ponuku farára K. P. Lanštjáka zamietli, 

pretože bolo doňho vidieť z okolitých domov. Každý rok sa objaví rad nových 

informácií, mýtov a v neposlednej rade i dezinformácií k atentátu na R. Heydricha. 

Niektoré, generáciami preberané omyly, som sa pokúsil v minulosti odstrániť. Ide 

napr. o to, že obráncovia v kostole nemali žiadny Sten-gun, kopanie únikového 

tunelu je tiež v oblasti hypotéz, sporným zostáva i palebný priemer (počty munície) 

pištolí, Valčíkovo zrkadielko pri zamračenom dni, atď. Bližšie, pozri kniha
1
 

umiestená i na webe
2
. Na druhej strane sú neustále objavované nové skutočnosti a 

predmety, majúce súvislosť s atentátom. Už v roku 2009 sa na Hradecku objavil 

originál (?) „Heydrichovho“ mercedesu, vyrobeného v roku 1938 – majiteľ 

Vladimír Macek. Majiteľom Mercedesu - Benz 320 Cabriolet B SS - 3 („tretí muž 

ríše“) zo zbierok VHÚ Praha bol pravdepodobne veliteľ Malej pevnosti v Terezíne 

– H. Jöckel. Ďalšiemu majiteľovi, dánskému zberateľovi z Hobro, Lauritz 

Lauritzenovi (73), sa v máji 2015 nepodarilo v dražbe predať za 3,4 mil. DKK 

ďalší „Heydrichov“ mercedes. Najvyššia ponuka bola 2,9 mil. DKK. (1 DKK = 

3,70Kč). V roku 2012 sa do zbierok VHÚ Praha vrátil „znovuobjavený“ vreckový 

nožík Jana Kubiša. V roku 2012 bola tiež objavená i parašutistická prilba J. 

Valčíka. V roku 2013 pri rekonštrukcii domu J. Kubiša v Dolních Vilémovicích 

boli pod dreveným schodiskom objavené niektoré osobné dokumenty a veci J. 

Kubiša. I rok 2014 priniesol niektoré zaujímavosti. V lete, v Trenčianských 

Tepliciach na festivale Art Film Fest, mal premiéru film „Atentát na Heydricha – 

Príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša“. Finančná zbierka, vyhlásená v Rajeckých 

Tepliciach, bola ukončená 11.10.2014 slávnostným odhalením sochy Jozefovi 

Gabčíkovi (autor Peter Repka), pred jeho domom v Poluvsii. 7.10.2014 pribudli 

busty J.Gabčíka (v lodičke) a J. Kubiša(v brigadírke) i v Plzni (ul. Pod Záhorskem 

1), na kontaktnej adrese V. Krála. Policajný inšpektor Václav Král prechovával 

parašutistov začiatkom roku 1942. V Plzni sa nachádzajú i ďalšie miesta úkrytov 

parašutistov. Do konca októbra 2014 bola na Pražskom hrade výstava fotografií a 

ďalších vecí „Tváře odvážných“. Kto by typoval, že fotografie príslušníkov 

londýnskej „sekcie D“ zhotovil V. Maděra je na omyle. Fotografom bol „zubár 

sekcie D“ – por. Bohumil Vrbíček. V 11/2014 sa potom objavil v ČR 120 stránkový 

komiks pre dospelých – „Češi 1942 – Jak v Londýně vymysleli atentát na 

Heydricha“, autorov P. Kosatíka a M. Rubeca. 7.5.2015 povýšil prezident SR 

Andrej Kiska do hodnosti brigádného generála in memoriam Jozefa Gabčíka. 

V máji 2015 prišiel archivár Vojtěch Šustek so správou, že v Archíve 

bezpečnostných zložiek našiel dokument, v ktorom sa píše, že v Sten-Gune, 

odhodenom J. Gabčíkom po atentáte, sa našiel vzpriečený náboj v nábojovej 

komore. (Bolo vyrobených asi 4 mil. samopalov Sten. Výhodou bola cena a 

nenáročná výroba, výroba 1 ks trvala 5 hodín. Ďalšou výhodou bolo, že nepotreboval 

zložitú údržbu – mazanie. Nevýhodou, až do roku 1945 kedy sa objavil tlmič, bola 

hlučnosť pri streľbe a vysoký tlak na pružinu v zásobníku pri plnom počte nábojov). 

Česká mincovna v Jablonci nad Nisou chystá v máji 2017 vydať pamätnú 

striebornú mincu – Operace Anthropoid v hodnote 200 Kč. Nevylučujem že rok 

2016 prinesie ešte nové objavy, ktoré doplnia rad bielych miest operácie 

Anthropoid.  
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1 
Vladimír GAJDOŠ -  Hrdinovia? Nie, vojenskí parašutisti,…Powerprint, Praha  

                                       2014, ISBN 978-80-87415-96-2, (str. 58 – 71) 
2  

www.kvvprostejov.wgz.cz – Knihy a dokumentace o výsadkářích  

                                                                                                            (vladgaj) 

 

    

SLOVO REDAKTORA 

 

V prosincovem čísle Padáčku č. 21 se Daga Minkewitzová 

symbolicky loučilas časopisem Padáček. Z „popela“ 

povstala v únoru 2015 nová redakce ve složení V. Gajdoš a 

P. Břeský. Na přechodné období  přislíbila pomoc i 

„končící“ redakce – D. Minkewitzová, M. Juříček 

prakticky ještě celým posledním číslem Padáčku č. 22. 

Jsme v období krystalizace činnosti redakce, ohraničené 3 

čísly Padáčku, každý po 16 stránkach formátu A-5 (v budoucnu možno A-4). Na 

únorovem výboru KVVV Praha padly i další návrhy – 1x ročně vycházející 

Bulletin, PC spracování časopisu, příspěvky do prostějovského Zpravodaje, atd. 

Prozatím zůstává  klasický novinový tisk, jak jste ho znali doposud, číslo 22 se 

objevilo v barevnem provedení. Samozřejmě, členové vládnoucí  počítačovými 

základy, mají možnost dotisku, zatím ze stránek KVV Prostějov. Proč zatím? 

V případě schválení zámyslu na ČS KVVV je Pavel Břeský ochoten vytvořit 

vlastní webovou stránku KVVV Praha. Představa je zatím taková – informovat  

hlavně o akcích, které budou. V budoucnu by to mohla být klubová webová 

stránka, pravděpodobně rubrika – forum, kde by se dalo reagovat na čestvé 

informace. Nezanedbatelná je i možnost archivace, prakticky druhá kronika klubu 

a kontakt pro nové členy. Je jen na samotných členech, jestli  se podělí o svoje 

vzpomínky a napíšou článek do  Padáčku, v řeči jasné, jestli si za 20 let někdo 

vzpomene, že tady byli Franta, Pepa, Honza,… Nebránime se ani kritice, námětům 

na další zkvalitnění práce. Takže kolegové, pište, zasílejte vaše příspěvky do 

redakce (vladgaj) 

 

PREČÍTALI SME ZA VÁS 

 

Spravodajca O KVV Banská Bystrica č. 1/2015 zmenil formát a vychádza na A-5.  

Na 12 stránkách sa dočítate o VČS KVV B.Bystrica (20.2.2015). D. Hancko 

spomína na voj. službu u 7. vp (VÚ 7374) v Holešove. V čísle nájdete i dokončenie 

bloku „Vojenskí výsadkári po rozpade Varšavskej zmluvy“. Samozrejmosťou je 

spoločenská rubrika. V čísle 2/2015 sú spomienky Ivana Komárnického (2. čs. pdb)  

na prepad tábora v Krpáčove, informácia o VČS KVV Bratislava (7.3.2015). 

Dušan Hancko pokračuje spomienkami na voj. službu u 7. vp v Holešove, zaujme i 
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informácia o účasti členov O KVV B. Bystrica na oslavách 70. výročia oslobodenia 

obce Čerín. Krátka správa je i zo zasadnutia Rady predsedov KVV SR, kde je 

v krátkosti vyhodnotená činnosť za uplynulé obdobie a nasmerovaná činnosť KVV 

na obdobie do ďalšej „rady“ t. j. 12.10.2015. Číslo 3/2015 pokračuje 

v spomienkách I. Komárnického – Krosienky – odlet na Slovensko. D. Hancko 

(dnes KVV B. Bystrica) spomína na ukončenie činnosti 7. vp Holešov v roku 1969 

pohľadom vojaka ZVS. O „rýchlokurze“ pre základný výcvik, pri ktorom si 

skočili v Partizánskom i niektorí členovia KVV BA, BB z Vilgy informuje L. 

Haverla. 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny oslávili príslušníci KVV SR 

účasťou v L. Mikuláši (Háj-Nicovô) dňa 8.5.2015. Nasleduje spoločenská rubrika a 

informácia, že do konca roku sa objavia ešte 2 čísla Spravodajcu.  

 

Červené barety č. 1/2015 sa venujú vlastným akciam klubu – Vianočná kapustnica 

(17.12.2014) a Výstava pri príležitosti 20. výročia KVV SR, ktorá bola od februára 

do apríla 2014 v Posádkovom klube Bratislava. Krátke informácie sú o účasti na 

VČS KVV Prostějov (22.11.2014), Praha (6.12.2014), B. Bystrica (20.2.2015). 

Americká nadácia Štefania Baniča (S. Mulík) udelila v USA Medaile Š. Baniča S. 

Pylandovi a P. Mayfieldovi. Redaktorka Marta Slezáková prišla (a predbehla 

Padáček) článkom o žijucom príslušníkovi 2. čs. pdb Jánovi Majkovi – „Najstarší 

zo živých“.  Je podpísaná i pod článkom „Mal dušu básnika“o voj. pilotovi 311. 

RAF – Jánovi Šimkovi (1920 – 1942). V časopise je i pokračovanie bloku 

„Slovenskí vojnoví parašutisti“ doplnkami 20,21. Medailón je venovaný nestorovi 

slovenského parašutizmu Emilovi Tencerovi ( ⃰ 1.12.1927). Zaujmú i krátke 

preklady článkov o 173. výs. brigáde USA, ktorá pôsobí od 4/2014 v Poľsku, 

Estónsku, Litve, Lotyšsku (od 4/2015 i na Ukrajine) a testovaní USA voj. padákov 

T-11. 

 

Zpravodaj KVV Prostějov č. 66 sa venuje výsledkom IV. ročníku Memoriálu plk. 

Františka Mansfelda v športovej streľbe, ktorý sa uskutočnil 22.5.2015 

v Prostějove. Veľký priestor je venovaný príprave „Setkání Prostéjov - 2015“ 

(program, pokyny, platby), ktoré bude 20. – 22.8.2015 v Prostějove na Hamrech. 

Nasledujú krátke informácie o vlastných akciách KVV Prostějov a účasti i na 

cudzích akciách. Je daný priestor i KVV Chrudim (Výjezdní zasedání 5.5.2015 lom 

Mokrýšov – Březiny). O činnosti výsadku STAS informuje J. Fořšt (KVV Brno), o 

príprave pamätnej dosky pre skupinu BARIUM v H. Králové J. Mucha (KVV  H. 

Králové). Spoločenskej rubrike dominuje spomienka na L. Opletala (†28.5.2015). 

 

 

 POCHOD  PO  STOPÁCH  22.  VÝSADKOVÉ  BRIGÁDY -  27. 6. 2015 

Letošní III. ročník nesl jméno pplk. Čestmíra Hrbka, třetího velitele 22.vb  

v Prostějově (1972-74). Osobně jsem s ním přišel do styku „in natura“ coby 

poručík - zpravodajský náčelník 63. msp (VÚ 8700 - Michalovce). Psal se rok 1976 

a šlo o zimní soustředění průzkumných jednotek 14. td v lesích u Bardejova, kde se 
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objevil coby NŠ 14. td (Prešov). V paměti mi utkvěla výstroj, kterou si mohl (na 

rozdíl od jiných) dovolit – ruské válenky na nohou. I poslední setkání – II. 

Mistrovství SR vojenských výsadkářů – Boľkovce 8/2005, je opět spojeno s obuví. 

V letadle AN-2 byl výsadek družstev KVV Žilina, Bratislava a smíšené družstvo – 

mix. Jako první opustil palubu s padákem OVP – 68 na zádech genmjr. v. v. 

Čestmír Hrbek, skákající mimo soutěž. Na nohou tentokráte „generálské“ 

čižmičky, sedím oproti dveřím, generál vyskakuje a v duchu si říkám, teď budeme 

celé dopoledne hledat jednu nebo dvě čižmy. Nehledali jsme… No ale k pochodu. 

Občanské sdružení Červené barety Prostějov zahájilo registraci účastníků 

pochodu 1. 2. 2015 a hned se tam objevilo prvních 100 „pochodníků“. Při uzávěrce, 

31. 5. bylo asi 791 registrovaných účastníků, nakonec si v cíli došlo pro účastnícký 

odznak asi 850 startujících (i na divokou kartu). I když se pochod objevil 

v termínové listině EMPA na rok 2015, došlo k tomu, že kolidoval s termínem 

„Kommandobiwak  und  Fallschirmspringen “ v Klatovech (25. - 28.6.). Takže 

snad za rok,… 

Pátek 26.6.2015. Autobus MO ČR se „nekonal“, takže přesun z Prahy několika 

auty. Když se večer na Hamrech sejdeme, výsledný počet se liší od původně 

nahlášeného počtu, KVVV Praha tak reprezentuje desítka členů. Jízda z Prahy po 

opravované D-1 vcelku bez problémů. Parkoviště na přilehlé louce se plní auty, 

objevují se první stany. Pro většinu je k dispozici ubytování ve vojenských 

barácích. (Kapacita ubytování představovala kdysi 1 prapor, 1 budova má kapacitu 32 

“nocležníků“ a abych nezapomněl, vybudování Hamrů vyšlo (kdysi) na 600 000 Kč). 

Takže, kdo přišel dřív, zabral ještě spodky, zbytek „bidla“. Odpoledne přijíždí i 

genmjr. v. v. Č. Hrbek se synem Milanem. Kontrola trasy pochodu na mapách (viz 

plánek), kontrola kdo už je tady a kdo ještě nedorazil. Večer posezení, výměna 

novinek, k občerstvení pivo Černá Hora, Kofola později žlutá limonáda 

„kombajnérka“, ceny lidové. 
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Sobota 27.6.2015. Budíček, snídaně, „nafasování“ balíčku s občerstvením, 

ustrojení do „sportovního“, zabalení věcí, fotografování. Počasí pod mrakem. 

V táboře se objevuje „konkurence“ smparapresentu -  stánek s propagačními 

předměty klubu 601. skss (výtěžek z prodeje i na charitu!), optika Gemini, 

Akademie obrany Brno. Přijíždí „hlavní vlna“ účastníků z blízkého okolí (PV, OL, 

BO), prostor startu houstne, nad startem poletuje dron. Všechno usměrňuje a 

moderuje s mikrofonem Michal Mucha. Kolem 09.00 h shromáždění v prostoru 

startu, představení VIP (bývalí velitelé VÚ 8280, primátor Prostějova M. Pišťák, 

starostové okolních obcí, prezidenti  KVV SR – J. Tuček, ČR – J. Čtverák, 

předseda KVV Bratislava – I. Hulín,…). Krátké společenské proslovy a asi v 09.15 

Č. Hrbek (79) výstřelem z pistole dává do pohybu masu více než 800 startujících.  

„Oranžoví“ – 30 km, „žlutí“ – 10 km, někteří i utíkají (např. E. Eštu). Asi po 3 

hodinách (včetně doby, kterou jsme strávili občerstvováním ve Vícově) jsme před 

bránou do Hamrů, zbývá poslední strmý kopec. Krokoměr (Made in China) 

ukazuje neskutečné čísla. Mezitím nás předběhne skupinka běžců z 30 km trati 

(včetně K. Řehku – bude mít XIII. pochod), zástupce KVVV Praha E. Eštu 

doběhne v čase 3 h 30 asi šestý. Cil - obdržení pamětního odznaku. (pozn. účastnící 

„stříbrný“, pořadatelé „bronzový“). Vnuka Šimona najednou přestávají bolet 

nohy a úprkem to bere na střelnici. Tady ho čeká vojenská vzduchovka vz. 47 a 

střelba na cíl. Nakonec je z toho v terči „devítka“. Sprcha (ve studené vodě jak 

jinak), převlečení, občerstvení, rozloučení se s částí účastníků a návrat domů po 

průjezdné D1. Co dodat na závěr? Povedená akce, která si získává čím dál větší 

počet účastníků. Poděkování všem, i neviditelným organizátorům, za kterými byla 

registrace, ubytování, stravování. IV. ročník pochodu se uskuteční v Prostějově asi 

v poslední sobotu v červnu , t. j.  25.6.2016 (vladgaj) 

 

XI. ROČNÍK MEMORIÁLU ZAKLADATELŮ VÝSADKOVÉHO VOJSKA A 

VII. ROČNÍK VYNÁLEZCU PADÁKU ŠTEFANA BANIČE 

 

Uskutečnil se 3.-5.7.2015 ve Smolenicích (SR). Organizátor KVV Bratislava, účast 

14 tříčlenných družstev KVV ČR a SR, (KVV Žilina jen symbolicky). Soutěžilo se 

v disciplínach – střelba ze vzduchové pistole, střelba ze vzduchové pušky, hod 

granátem do okna, hod granátem na cíl. Výsledky družstvá – I. KVV Liberec, II. 

KVV Prostějov, III. KVV Chrudim, v jednotlivcích 1) F. Chudý (Prostějov), 2) P. 

Mudroch (Chrudim), 3) V. Kavický (B. Bystrica). Družstvo KVVV Praha ve 

složení P. Korb, A. Štrajt, M. Vašek obsadilo celkové 4. místo, z jednotlivců byl 

nejlepší M. Vašek na 7. místě. Letní teplé počasí, ubytování na zámku Smolenice, 

organizace na „1“. V rámci memoriálu se uskutečnilo i kladení věnců k pomníku  

Š. Baniče, večerní posezení s country kapelou R. Jareka - Domovina, vyvrcholením 

byl seskok z balónu. (balón OM-5005, skokan A. Bachratý KVV Trnava, výška 

2 000 m). Kompletní výsledky na www.kvvprostejov.wgz.cz 
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Na ČS KVVV Praha 14.5.2015 naše řady rozšířili a tímto je vítame v klubu: 

 

Kpt. v.v. Zdeněk KALAŠ ( ⃰ 1939), počet seskoků: 290, záliby: sportovní střelba, 

bytem: Praha 11 

Vilém SVOBODA ( ⃰ 1943), ZVS 1962 – 64 VÚ 8280 Prostějov, počet seskoků: 26. 

Bytem: Praha 8 

 

Naše řady opustili : 

6.6. 2015 - plk. v.v. Ing. Josef Müller (87 let)  

KVVV Praha z.s.  měl k 1.9.2015 celkem 69 členů. 

 

          

SESKOKY PRAŽSKÝCH VETERÁNŮ – HOŘOVICE 2015 

 

 V pátek, dne 15.5.2015 v odpoledních hodinách bylo zahájeno soustředění 

členů KVVV Praha na letišti v Hořovicích. Cílem bylo roční doškolení a obnovení 

zdravotních prohlídek v souvislosti s předpokládanými seskoky veteránů. 

Procvičováno bylo 

zejména řešení 

případných závad po 

otevření padáku a 

zásady bezpečného 

přistání. Jednalo se již 

o 4. ročník pořádaný na 

hořovickém letišti v 

řadě, tedy od jara roku 

2012. Byla zajištěna 

přítomnost 

specializovaného lékaře 

a dvou instruktorů, 

kteří se věnovali 

přípravě pražských 

veteránů. Nelze opomenout ani nezanedbatelný finanční benefit poskytnutý pro 

tuto akci Aeroklubem Hořovice. V sobotu 16.5.2015 se uskutečnily seskoky 

veteránů z oblíbeného letadla An-2, v rámci běžného výsadkového 

provozu.Seskoky byly provedeny z výšky 1200 m na padácích typu křídlo. 

Zúčastnilo se 9 členů KVVV Praha, včetně čestného člena, pana gen. Petra Pavla.  

Sportovní parašutisté z Hořovic už začali každoroční přítomnost pražských 

veteránů vnímat jako tradici. Pro některé z nich jsou seskoky prováděné společně s 

parašutistickými legendami, např. pány Urbanem a Vejvarou, opravdu inspirací 

pro další sportování. Někteří si určitě budou dlouho pamatovat, že s padákem na 

zádech, seděli v letadle společně s člověkem tak populárním, jako je gen. Petr 

Pavel. Osvědčený, hořovický dědkoinstruktor má důvod potutelně se usmívat pod 
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vousy, protože: „No řekněte, komu se kdy podařilo vyhodit z letadla 2 generály“. 

Ano, letošní seskoky pražských veteránů v Hořovicích proběhly ke všeobecné 

spokojenosti. Bez nadsázky je možno mluvit o dobré vizitce našeho KVVV 

prezentované bez fanfár a proslovů, před velmi početným publikem. Zmíněného 

provozu se totiž zúčastnilo i neobvyklé množství čerstvých absolventů základního 

výcviku a jejich příznivců. Naše odvážné muže na létajících hadrech určiřě 

potěšila i návštěva několika neskákajících členů pražského KVVV. 

 Závěrem je možno konstatovat, že součet věků zúčastněných 9ti pražských 

veteránů činí letos 633 roků a věkový průměr je tedy 70,3 roku. A to vše bez 

jediného úrazu. 

          P. Břeský 

 

STŘÍLENÍ V PROSTĚJOVĚ – 2015 
 

 

 Bylo, nebylo, ale opravdu bylo 21. května 2015 a část střeleckého družstva 

KVVV Praha se chystala užít si dobrodružství. V hlavní roli dálnice D1 a cíl 

Prostějov. Následující den se totiž konal již 4. ročník Memoriálu F. Mansfelda ve 

střelbě z pistole, pořádaný v Prostějově, na střelnici Vrahovice. Kolegové z 

Prostějova nám předjednali ubytování na noc před závodem a tak nic nebránilo 

tomu, abychom s dostatečným předstihem a v klidu vyjeli od Standy Laciny, 

směrem na východ. 

 Začalo to špatně. Závada na autě se projevila asi za 10 minut. A tak zpátky, 

výměna aut a druhý pokus. Potom už šlo všechno dobře, dálnicí jsme projeli zcela 

bez problému a ubytovna stála tam, kde stát měla. Stihli jsme ještě podvečerní 

procházku Prostějovem a bramborák a pivo U krále Ječmínka. 

 Druhý den ráno jsme se bez jediného zaváhání trefili do Vrahovic a dokonce 

i Milan Vašek dorazil ze své moravské skrýše včas. A tak začal pěkný, pohodový 

den. 

Už při nástupu k zahájení závodu bylo zřejmé, že je něco jinak, než minule. Bylo 

totiž hezké počasí a to vydrželo až do konce závodu. 

 Závodníci byli rozděleni do 2 skupin, družstva klubů výsadkových veteránů 

a ostatní. V těchto kategoriích byli zároveň hodnoceni i jednotlivci. Samostatně 

byly hodnoceny ženy. Střílelo se ze služebních pistolí Glock 17 na vzdálenost 25 m, 

cíl nekrytě ležící figura s kruhy, 3 nástřelné a 10 ran do závodu. Zúčastnilo se 20 

tříčlenných družstev Klubů výsadkových veteránů a 19 družstev ostatních, např. 

prostějovští vojáci, policie, hasiči a různá civilní uskupení. O závodníky bylo dobře 

postaráno jak na těle, tak na duši, tedy tak, jak už to v Prostějově bývá. No a tak, 

jak už to v Prostějově bývá, skončilo střílení a potom dlouho nic. Vyhodnocení 

výsledků se totiž zkomplikovalo, došel guláš a potom i pivo. Ale protože snad i 

tohle je tradice a nepršelo a Michal Mucha se u mikrofonu snažil jako vždy, 

většina závodníků vydržela čekat na střelnici až do vyhlášení výsledků. 

 Ve 4. ročníku Memoriálu F. Mansfelda ve střelbě z pistole v Prostějově letos  

v kategorii klubů výsadkových veteránů zvítězilo družstvo KVVV Praha ve 

složení: Břeský, Lacina, Vašek. Druhé místo obsadili kamarádi z Liberce a třetí 
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bylo družstvo z Banské Bystrice. Za zmínku stojí ještě třetí místo v hodnocení 

jednotlivců, které si vystřílel P. Břeský – Praha. 

 Závěrem snad ještě konstatování, že zmíněný závod není v žádném případě 

nějakou pouťovou atrakcí pro 

starší a pokročilé. Dosahované 

výsledky to zcela jednoznačně 

dokazují. Aby družstvo střelců v 

této soutěži mohlo pomýšlet na 

„bednu“, je nutné umět výsledek 

270 bodů z 300 možných. To 

znamená, že každý člen musí 

zvládnout alespoň 10 devítek a 

věřte, že bez přípravy to opravdu 

nejde. 

  P. Břeský 

  

 

 

STŘELECKÝ TROJBOJ - HOLEŠOV 2015 - JAK JSME NEVYHRÁLI 

  

 Blížil se 12. červen 2015, termín konání VIII. ročníku střeleckého trojboje v 

Holešově. Jedná se o závod tříčlenných družstev klubů výsadkových veteránů, kdy 

všichni závodníci postupně střílí ze samopalu vz. 58, pistole ČZ 82 a sportovní 

malorážky. Samopalem na vzdálenost 100 m vleže, pistolí na 25 m, vždy na terč 

nekrytě ležící figura s kruhy a malorážkou na vzdálenost 50 m, na zmenšenou NLF 

s kruhy. Z každé zbraně jsou 3 rány nástřelné a 5 ran do závodu. Pro družstvo 

tedy 45 započítávaných ran, absolutní výsledek 450 bodů. Zbraně zajišťuje 

pořadatel. 

 Družstvo KVVV Praha před závodem v rámci možností poctivě trénovalo a 

bylo proč. Předchozí 2 ročníky zmíněného závodu jsme totiž vyhráli a vidina 

třetího vítězství v řadě byla dost silným motorem. 

 Kolegové z Holešova nám zajistili ubytování na noc před závodem a tak jsme 

mohli den předem v klidu vyjet z Prahy. Dálnice byla tentokrát milosrdná, auto 

fungovalo a ve vrátnici policejní ubytovny, kde jsme potom přespali, byla krásná, 

mladá policajtka. Potom ještě dobrá večeře a pivko v předzahrádce blízké hospody 

a co si přát víc, prostě pohoda. 

 Pohodově začal i následující den. Střelnice v Dobroticích, kousek od 

Holešova, je pečlivě udržovaná a má odpovídající zázemí. Letos se ke střeleckému 

přeboru dostavilo 20 veteránských družstev, včetně účastníků ze Slovenska. Za 

krásného počasí byla soutěž s mezinárodní účastí, zahájena. Řízení střeleb na 

jednotlivých stanovištích zajišťovali instruktoři z holešovské policejní školy. 

 Družstvo KVVV Praha se zúčastnilo ve složení Břeský, Lacina, Vašek. Závod 

jsme začínali střelbou ze samopalu. Organizačně je to tak, že současně střílí jednu 

disciplinu 9 závodníků, tedy 3 družstva. Ke každému stanovišti přidělí pořadatel 

jednu zbraň, která zůstává na místě po celý závod. Naše družstvo přišlo na řadu až 
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ve druhé polovině soutěže. Měli jsme tedy čas vyčistit si brýle a vydýchat prvotní 

trému. Odstříleli jsme 3 

nástřelné, všichni s dobrými 

pocity a potom to přišlo. 

 V terči Milana Vaška, 

špičkového střelce, nebyla ani 

díra. „ Co se děje? Hledí je 

nastaveno správně, o 

trojnásobné chybě tohoto 

střelce nemůže být řeč.“ 

Žádost o opakování nástřelu 

neprošla, nepomohlo ani 

zjištění, že tímto samopalem 

se ještě dnes nikdo netrefil. 

Protest nebyl přijat, na 

podobnou situaci nebyl pořadatel připraven. Nezbylo než pokračovat a střílet na 

náhodu. Milan neztratil nervy a 5 soutěžních ran začal tak, že mířil na střed 

panáka a po výstřelu sledoval, kde se zapráší. Měli jsme štěstí, že bylo sucho. Po 

dvou ranách bylo zřejmé, že zbraň střílí hodně pod terč a tak se Milanovi nakonec 

podařilo trefit alespoň 3 šestky dole. Aby toho nebylo málo, tak další samopal v 

družstvu měl z pěti ran 4x závadu. Nic příjemného, na klidu to nepřidá, to mi 

věřte! Tak, a nálada byla pryč, naděje na vítězství také a vážně jsme uvažovali o 

tom, že ze závodu odstoupíme a pojedeme domů. Nakonec jsme ale usoudili, že 

stejným způsobem je poškozena třetina družstev, tedy každý 9. závodník, který 

střílel tím „rozštelovaným krámem“. Neodstoupili jsme a dobře jsme udělali. 

Standa Lacina totiž jako jednotlivec tu smolnou, samopalovou disciplinu vyhrál 

úžasným výsledkem 49 bodů z 50 - ti možných. Po sečtení výsledků ze všech 

disciplin byl Lacina v hodnocení jednotlivců celkově 2. o jeden jediný bod za 

vítězem, skvělým mladíkem z Banské Bystrice. Jako družstvo KVVV Praha jsme 

skončili celkově na 4. místě se stejným počtem bodů jako 3. Prostějov. Druzí byli 

kolegové z Banské Bystrice. Střelecký trojboj výsadkových veteránů v Holešově 

pro rok 2015 vyhrálo družstvo KVV Holešov. 

 Jistě je na místě zmínit také nezpochybnitelné úsilí holešováků, zaměřené k 

přípravě a realizaci celé akce. Těm, kteří budou připravovat příští ročník 

střeleckého trojboje, budeme držet palce, aby našli způsob, jak předejít situacím, 

které snižují sportovní hodnotu podobných podniků. 

 

 

 

(Pozn. red. Sa vz. 58, dnes podle nového dělení = automatická puška, protože 

nepoužívá pistolové náboje).   

           P. Břeský 
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AKCE KLUBU  

11.11.2015 – 16.00 h – Den veteránů, Památník výsadkářů, Technická ul., Praha 6 

5.12.2015 – 11.00 h(!) – Výroční shromáždění KVVV Praha z.s., DAP Praha 6 – 

Dejvice 

12.10., 9.11., 23.11.2015 – 16.30 h – Schůze výk. výboru, Klubovna – kas. Ruzyně 

15.10., 19.11.,17.12.2015 – 17.00 h – Setkání členů KVVV – Krčma U Parašutistů, 

Resslova 7,  Praha 2  

 

                     

 

UDĚLENÍ  VYZNAMENÁNÍ, MEDAILÍ A BLAHOPŘÁNÍ 

Při příležitosti životního jubilea výbor KVVV Praha udělil 

Pamětní stříbrnou medaili KVVV Praha a blahopřejný diplom 

85 let – plk. v.v. Ing. Miloslav Juříček  

70 let – genmjr. v.v. Ing. Pavel Krajčovič 

 

Pamětní medaili KVVV Praha a blahopřejný diplom 

Růžena Čermáková 

                 Pamětní medaili KVV Prostějov a blahopřejný diplom 

                              70 let - Ladislav Vlček   

          

                  BLAHOPŘÁNÍ K  ŽIVOTNÍMU JUBILEU (diplom) 

                                         Jiří Křížek – 85 let  

                                        Filip Souček – 40 let 

  

 Všem jubilantům a vyznamenaným blahopřejeme a do dalších let přejeme      

pevné výsadkářské zdraví. Medaile a blahopřejné diplomy budou předány na 

členské schůzi 17.9.2015 

 

 

 

PADÁČEK – Občasník Klubu vojenských výsadkových veteránů, z.s. Praha. Vychází 3x ročně (ke 

každé členské schůzi). Od čísla 23 rediguje Vladimír Gajdoš, e-mail: vladgaj@gmail.com, Technické 

zpracování Pavel Břeský - breskyp@volny.cz, tisk Růžena Čermáková. Archív Padáčku uveřejněn na 

www.kvvprostejov.wgz.cz v sekci KVVV Praha.  Neprošlo jazykovou úpravou! 
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