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OSMNÁCTÝ ČERVEN
Stejně jako předešlé roky, tak i letos jsme si připomenuli den, kdy
stateční parašutisté Jozef Gabčík (Anthropoid), Jan Kubiš
(Anthropoid), Josef Valčík (Silver A), Adolf Opálka (Out Distance),
Josef Bublík (Bioscop), Jan Hrubý (Bioscop) a Jaroslav Švarc (Tin)
položili před 75 lety své životy za naši vlast v kostele Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici v Praze. Každý rok je 18. června v dopoledních
hodinách zastavena veškerá doprava a ulice bývá zaplněna červenými
barety, kyticemi, věnci, vlčími máky i slavnostními uniformami. Pietního
aktu se účastní kolegové veteráni z Čech i zahraničí, sokolové i skauti,
významné osobnosti politické scény, zástupci legionářů, zástupci
pravoslavné církve, armády ČR ale i prostí lidé, aby uctili památku
hrdinů a obětí heydrichiády. Členové našeho klubu spolu s členy
ostatních spolků vytvářejí hlavní špalír pro delegáty s věnci. Posádková
hudba hraje hymnu České i Slovenské republiky, při níž stojí v pozoru
téměř všichni, poté pochoduje čestná jednotka v červených baretech.
Položením věnců a květin je vzdán hold těm, kteří provedli útok na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Po skončení tryzny se společně přesouváme autobusy do Technické ulice
v Dejvicích k památníku padlých parašutistů a jejich pomocníků z řad
civilního obyvatelstva. Ani po 75 letech nezapomínáme!
(M.K.)

ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV PRAHA, z.s. – 14.9.2017
Členská schůze se konala v Praze, hotel Legie, nám. I.P.Pavlova od 16.30
h za účasti 32 členů (včetně členů, kteří předali plnou moc k hlasování).
Předseda klubu kol. Gavlas informoval o činnosti klubu od poslední ČS,
poděkoval kol. Břeskému za úspěšnou organizaci akce „BRDY“ a kol.
Krejzovi za zabezpečování koncertů v Rudolfínu. Seznámil členskou
schůzi s tím, že na VČS KVVV Praha proběhne volba výboru a
kontrolní komise na roky 2018 – 2020. Zároveň vyzval členy o návrhy
kandidátů do výboru a komise. Z oceněných členů klubu byl přítomen
jenom kol. Gavlas, zbytku bude ocenění odevzdáno na dalších schůzích
klubu. PM KVVV Praha (stříbro) in memoriam převzala a poděkovala
za Petra Korba jeho dcera Radana Šmídová, která byla zároveň přijata
za člena klubu. V další části schůze kol. Břeský seznámil členy s akcemi
klubu na nejbližší období. (kol. V. Duchoň – Zápis z jednání čl. schůze –
kráceno)
ÚČASŤ NA AKCIÁCH KVV
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26.8. Chrudim – 70. výročie výsadkových jednotiek a 30. výročie
znovuzaloženia 71. resp. 43. výsadkového práporu. Zaujali zoskoky na
historických padákoch, 13 t vozidlo 4x4 Perun, atď. Za KVVV Praha
účasť 15 členov. (Akcia KVV Chrudim, ex.VÚ - 5169 Chrudim a
ďalších).
9.9.2017 – Zákupy – 70. výročie vzniku výsadkových jednotiek ČSR
(účasť kol. Urban, Visingr, Tvrz, Kořízek)
5.10.2017 – Praha - Krst odznaku/pam.dekorácie „Veterán ČSLA“ (kol.
Gavlas)
28.10.2017 – Praha – Vítkov. Pietny akt pri príležitosti osláv 99. výročia
vzniku samostatného československého štátu (účast kol. Kořízek,
Matoušek, Tvrz, Urban)

30.9.2017 – Zákupy – Pochod po stopách zakl. výsadkového vojska,
akcia PS Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav (účasť kol. Černá, Štrajtovi)
– viď článok na str. 4 – 5.
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POCHOD PO STOPÁCH
VOJSKA 70 LET POTÉ

ZAKLADATELŮ

VÝSADKOVÉHO

V letošním roce proběhlo množství akcí k 70. výročí založení
výsadkových vojsk. Konala se slavnostní shromáždění, oslavy, soutěže i
pochody po celé ČR. Jedním z posledních byl pochod po stopách
zakladatelů VV 70 let poté, který organizoval Klub vojenské historie.
Pochod zároveň připomenul 70. výročí operace Anthropoid i 5 let
činnosti Muzea historie českých speciálních sil – výsadkáři 8220, které
bylo vybudováno ve spolupráci s 601. skupinou speciálních sil generála
Moravce z Prostějova a za podpory dalších bývalých velitelů a klubů
výsadkových vojsk. Dne 30. září jsme se sešli na parkovišti pod zámkem
v Zákupech. Za náš klub jsme se zúčastnili 3, Milena Černá a manželé
Štrajtovi. Čtyři různě dlouhé trasy, dvě pro pěší a dvě pro cyklisty,
vedly z Nových Zákup přes náměstí v Zákupech, zastávku v obci
Branná, cyklisté ještě do Stráže pod Ralskem, ostatní do Borečku, pak
na letiště Hradčany a lesem do cíle v autokempu. Na jednotlivých
zastaveních jsme si prohlédli vystavené fotografie, uniformy i různé
vojenské předměty z 60. let. Naše pěší trasa byla nejkratší, jen 12,5 km,
ale i přesto jsme nepřišli o nic zajímavého. Počasí nám vyšlo, jen
počátečních pár kilometrů nebylo moc příjemných, šlapali jsme totiž po
silnici ze Zákup až do Branné. Po krátkém občerstvení nás převezlo auto
s pořadateli na „Boreček“. Tam se neubránila dojetí naše Milena, která
zde v letech 1955-56 prodělávala parašutistický výcvik. Ukázala nám
místa, kde kdysi stálo několik vojenských budov, ze všech zbyla jen
zdevastovaná „padáčkárna“. Oranžové fáborky nás vedly dál lesem po
betonové cestě, kolem níž rostla spousta podzimních hub. Houbařská
vášeň zvítězila a tašky, původně určené na svačinu, se brzy zaplnily
krásnými klouzky borovými. Mezi stromy byly také vidět rozpadající se
stavby po sovětské armádě. Potkávali a míjeli jsme se s ostatními pěšími
i cyklisty, mezi jinými i členy prostějovského klubu na kolech, i
příznivce armády, kteří si zvolili delší trasy. Cesta nás dovedla na letiště
„Hradčany“. To nyní slouží k občasným vojenským seskokům, výcviku
autoškol, mládeži na in-linebruslích, leteckým modelářům i rogalistům.
K nim patřil i bývalý kolega Petr Korb, který zde měl a často proháněl
své motorové rogalo. I tady Milena zavzpomínala na své seskoky a
nelehký vojenský život. Po dalších pár kilometrech jsme došli k cíli cesty
do autokempu. Obdrželi jsme poslední razítko do účastnické knížky a
diplom za absolvování pochodu. Zájemci si mohli koupit upomínkové
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mince a další předměty. Bylo to opravdu zajímavé připomenutí dob
minulých. Mileně se tak splnilo velké přání, toužila se celé roky podívat
na místa, kde strávila pár let života. Organizátorům patří uznání a
poděkování a těšíme se za 5 let na další. (Štrajtová Karmela)
MEMORIÁL ZVV 2017
Na XIII. ročníku Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska generála
Karla Palečka, generála Rudolfa Krzáka, plukovníka Josefa Černotu,
IX. ročníku Memoriálu vynálezcu padáku Štefana Baniča a VIII.
ročníku Športového stretnutia výsadkových veteránov a parašutistov
(predpokladám, že celý názov Memoriálu sa ocitol i na diplomoch…)
v dňoch 20.-22.9. v Prostějove sa nestratilo ani družstvo KVVV Praha.
Tento rok nás reprezentovali V. Bálek, M. Krejza, J. Veselý a obsadili 6
miesto medzi 20 družstvami. V jednotlivcoch boli potom celkovo M.
Krejza (8), J. Veselý (11), V. Bálek (30). Celkovo: nestratili sa, slušné
umiestenie, naviac J. Veselý 1. miesto v streľbe z luku. (Akcia KVV
Prostějov).
EMPA – 20 ROKOV
V roku 2018 si Európske združenie vojenských parašutistov
(EMPA/EMFV) pripomenie 20. výročie založenia (2.10.1998
Memmingen). Oslavy 15. výročia sa uskutočnili v roku 2013 (Nordholz),
oslavy 20. výročia pravdepodobne v Klatovech v 10/2018. (vladgaj)
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PSKOV – POMNÍK RUSKÝM PARAŠUTISTOM
S parašutistickými pomníkmi v tvare
padáku sa stretneme v celej Európe.
Vo Veľkej Británii v Leamington Spa
je od roku 1968 fontána v tvare
padáku venovaná československým
výsadkárom SOE. (V roku 2018 ju
čaká generálna oprava). Ďalší pomník
čs.
príslušníkom
SOE
v tvare

„zmuchlaného“ padáku je od roku
2009
v škótskom
Arisaigu.
Rekonštrukciou prechádza i pomník
2. čs. pdb v Dolnej Lehote –
Krpáčove. Predstavujú ho tri
padáky, viditeľné bohužiaľ len
z výšky. Na cintoríne v Smoleniciach
je pomník Štefanovi Baničovi, ďalší
pamätník Š. Baniča z letiska M. R. Štefánika v Bratislave je
pravdepodobne v depozitári(?), pomník s padákom je i v Stráži pod
Ralskem. V roku 2002 bol postavený (najväčší a najvyšší) pomník v tvare
kupoly padáku v ruskom Pskove. Ide o spomienku na smrť 84
výsadkárov 6. roty 104. vp 76. Pskovskej gardovej výsadkovej divízie.
Zahynuli 29.2.2000 v druhej čečenskej vojne v údolí Argunu v boji
s mnohopočetnou presilou. 16.8.2014 zahynulo ďalších 70 výsadkárov
76. Pskovskej útočnej výsadkovej divízie v bojoch na Ukrajine,
18.8.2014 bol V. Putinom udelený divízii Suvorovov rad za statočnosť,
hrdinstvo a odvahu v boji. Ale bližšie k ruskému mestu Pskov. Mesto
Pskov (PSČ 180000) sa nachádza neďaleko Estónska a Lotyšska. Za
plotom na ulici Margelova sú kasárne 76. Pskovskej útočnej výsadkovej
divízie. V jej zostave sú 104. vúp (VÚ 32515 Черёха, od roku 2006 prvý
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profesionálny), 234. a 237. vp a ďalšie jednotky. Ruské výsadkové
vojsko VDV prechádza rozsiahlými organizačnými zmenami spojenými
s modernizáciou bojovej techniky (BMD-4M, BTR-MD, RM 2S9 Nona,
drony,..). Pokračuje v tradícii „zakladatela“ VDV – gen. V. F.
Margelova (1906/8 – 1990). Výsledkom by malo byť v roku 2019 VDV o
sile 72 000 výsadkárov – profesionálov, ku ktorým musíme pripočítať
vycvičené zálohy. (Pozn. VDV v dobách ZSSR malo 100 000 výsadkárov).
76. Pskovská a 7. Novorosijská divízia boli premenované na útočnú
výsadkovú (десантно-штурмовая) divíziu, 106. Tulská zostala ako
vzdušne výsadková divízia. Výsadkové jednotky Ruska prešli
vojenskými operáciami v Afganistane, Čečensku, Karabachu, na
Kryme, vo východnej Ukrajine, v Sýrii, kde vyskúšali nové bojové
prostriedky. Heslom VDV zostáva : „Nikto, okrem nás!“ (vladgaj)
VZPOMÍNÁNÍ 88 LETÉHO MIRKA
U ohýnku čtyři vnuci: dědo pověz jak jsi skákal! To bylo tak…..
„Dívám se jednou na senzaci roku –bojový seskok, pro lidi neznámých
vojáků v červených baretech, do strahovského stadionu. Potom na
slavnostní defilé urostlých opálených mužů v baretech a v bílých
rukavicích s kočkovitými pohyby. Jak bych rád byl mezi nimi, ale jako
17náctiletý na to asi nemám. Pro klid duše si jdu skočit na výstaviště
z věže, poprvé překonávám nevýslovný strach. A je to, už si mě to
získalo. Vstupuji, jako člen Svazu brannosti a potom SOKOL do
výcviku v listopadu 1948. Všude s námi mlátějí o zem, vytrvalostní běhy,
náhradní nácvik seskoků v tělocvičnách, teorie seskoků. A následuje
přezkoušení legendárními partyzány Š. Gronským a V. Hlôškou,
zdravotní prověření ve vojenském letectvu, předložení reverzu rodičů a
počátkem května 1949 navečer odvoz do tajemného travnatého letiště u
Kumru-Hradčan do dřevěných ubytoven. Stali jsme se „hosty“
71.vpr.čs. parašutistů a jeho padákové školy/důst. J. Pešán, J. Malý, Z.
Sikmund a výs. průvodce J. Kačúr/. Po 4 dnech mordování na polní
opičí dráze, aparátech a po válce nevídaně kvalitní L- stravě, několika
seskocích z chatrné věže, musíme, trochu se strachem, jít na letiště do
vily pro padáky. Vnímám ten letištní pach, vyjímám z padáku atest, kdo
balil na Borečku můj padák /čet. Brož/, dovídám se, že jeden z vojáků se
na VJ1- kulový zabil, kvůli šňůrám přes vrchlík. Ustoupit nelze,
dostáváme gumové ochranné přílby, jako Angličané a skáče se ještě ze
300m. Právě mě si vybírá škpt. J. Pešán před „Dakotou“, k předvedení
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povinného kotoulu. A jde se do tmavozeleného letadla. Po schůdkách
mně pomáhají, zavěšuji výtažné lano a usedám do podélné kovové
sedačky, jako 3. dvojice. Letadlo je ve vzduchu, všichni máme takové
nazelenavé obličeje, první okruh a jde první dvojka. Má to za sebou. V
druhé dvojce skáče kamarádka Alena Brychová. Když ženská, tak já
taky musím. Těžko se mi na výzvu zvedá, jsem ve vichru u dveří a
najednou jsem venku a prudké trhnutí…a božský klid, houpání, ze země
velitel tlampačem mě kárá za roztažené nohy a blíží se zelený trávník,
žuchnu a zapomínám na nacvičený kotoul doprava. Hladím zem a jsem
znovu narozen. A pak další 2 seskoky již ze 600m a se záložním
padákem. A potom kurs instruktorů tamtéž, později s disciplinami:
nožní zásobník, nucené otevření záložního padáku, seskok 20cítky,
seskok terenní v Kuřivodech-pád na kamenný hřbitov, postupně výcvik
na vysazovače vedle pilota, výcvik výsadkového průvodce a jeho
pomocníků u dveří, propagační seskoky po republice, zvláštní 8mi
seskoková příprava v Hradčanech na seskok sokolských dvojic ze 130m
do strahovského stadionu a to s mým dlouholetým kamarádem Jirkou
Urbanem. Byl jsem jmenován do sboru 7 ústředních instruktorů, kteří
vedli kurzy, organizovali po ČSR propagační seskoky, vedli další kurzy
krajských činovníků a já např. s Tiborem Glaubicem i košickou
základnu. Organizovali jsme hromadnou výrobu překážkových drah a
jejich rozesílání. Postavili jsme i tu trojskou a zde cvičili další adepty a
v Klecanech je nechali skákat. Zde se setkávám také s Dagou
Minkewitzovou. Přejímali jsme iniciativu po armádě, ale bez ní jsme se
neobešli. Nosili jsme batledresy a instruktoři 3 zlaté hvězdy na červeném
podkladě pod padáčkem. Na baretu kruhový sokolský znak. A vše pod
pozornýma očima tehdy plk. K. Palečka, který osobně z počátků
dohlížel.“
Vnuci sledují každé slovo: dědo ty jsi byl kdysi frajer. ..“Jó, to bylo a
dnes, jak vídáváte se musím držet zábradlí, abych sešel po schodech.“
(Vzpomíná Ing. M. Mráček)
SNĚHOLEDOVÁ SMRŠŤ
Tou jsem se stal já výsadkář druhým rokem vojenské základní služby.
Součástí výcviku měl být pohyb v terénu na lyžích. V Prešově se s tím
moc nemazlili. Tehdy npor. Blažej-tělocvikář nás poklusem vyzval
k nástupu ke skladu. Zde nám každému přidělil 2 kdysi německé odrané
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lyže, bíle natřené. Na světnici jsme si je nějak připnuli zpuchřelým
„kandahárem“ a zkušebně dřeli podlahu světnice a nacvičovali
rovnováhu. Nikdy jsem na lyžích nestál. Svým halasem jsme probudili
zájem krasavic z protější textilní továrny „Kpt. Nálepky“. Nalepily se na
okna a řičely. Mimochodem můj kamarád z Michalovců si je postupně
během roku probíral a chodil je hladit na místní hřbitov. Zde si to
pochvaloval, jak mu krásně vybroušené náhrobky vyhovují. Já naopak
chodil trénovat denně volejbal pod okny nemocnice a zde si nás podle
vzhledu a dynamiky vybíraly zase sestřičky. Také jsem od jedné dostal
vzkaz, abych vzal navečer deku a šel vyvádět na louku. Protože jsem
nevěděl, jak zájemkyně vypadá, přání jsem jí nesplnil a tak cudně jsem
prožil 2 roky vojny. Ale zpět k lyžím. Ráno Blažej nás probudil jeho
náročnou rozcvičkou plnou řevu a po snídani s lyžemi na auta. Jeli jsme
někam ke Karpatům do sněhu. V kopcích jsme si připnuli lyže na běžné
boty a už nás hnali na svah. Byla to asi 4m široká cesta uprostřed
projetá a místy zledovatělá. A značně příkrá. Lyže se rozjely, zprvu jsem
držel rovnováhu. Řítil jsem se stále rychleji, pro slzy nic neviděl. Pak
přišel led. O plužení jsem nic nevěděl, ani by to nebylo nic platné.
Nejprve na jedné lyži, pak na druhé a už mě to vyhodilo do výšky a do
obrovských kotrmelců. Lyže si dělaly co chtěly. Zabořil jsem se do
závěje, patu lyže u obličeje. Prohmatávám tělo. Vše nějak funguje. Ale
mrzne mně přirození. Od pasu ke kotníku mám rozčísnuté bytelné
kalhoty milované speciální uniformy vz. 19. Na srazu budím zvědavost,
hlavně instruktorů. Nikdy se nevysvětlilo, jak lyže mohla rozříznout tak
kalhoty. Řešilo se i to, jestli to mám vojenské správě zaplatit. Pomohla
přímluva Blažeje, stále kroutícího hlavou. (M. Mráček)
POBLITÉ LI
Naše armáda po určité době disponovala ruskými náhradami Dakot
typem „Li“. Z hlediska výskoku parašutisty se líšila tím, že výskokové
dveře u Dakoty byly ve směru letu VLEVO, kdežto u Li VPRAVO. Kdo
to měl nacvičeno vlevo, to aplikoval vpravo. Trochu to měnilo postavení
průvodce a pomocníků u dveří. Zůčastnil jsem se ukázky výsadku
praporu naší generalitě v čele s min. obr. A. Čepičkou na Moravě poblíž
rakouských hranic. A to ve funkci výsadkového průvodce jednoho
z letadel celého svazu. Byla to letka hned za vedoucí, kde tehdy seděl
skákající mjr. Mansfeld. Jeho úkolem velitele bylo po doskoku vyhledat
s ním shozenou motorku, vystřelit raketu směrem k „rudému“ podiu
generality, jako místu shromaždiště a tam ministru podat hlášení o
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úspěšnosti akce. Start byl na již betonovém letišti v Hradčanech. Tolik
letadel našeho svazu jsem nikdy neviděl. Dostali jsme goniokódy pro
spojení s vedoucím letadlem, odkud měl být dáván společný povel
k výsadku. Nebyl jsem na to zvyklý, vždy jsme rozhodovali o povelu
k vysazení s pilotem my. Během letu bylo několikrát prověřováno
spojení, ale pro rušení ve sluchátkách a díky nervozitě, abych něco
nezvoral , jsem pořádně nic neslyšel. Pozoroval to mechanik a tak jsme
se domluvili, že nechá otevřené dveře do kokpitu a palcem ruky ukáže
dolů. Toto fungovalo řádně, zvlášť když jsme přilétali k cíli zahaleni
mraky, kde to pěkně nad Brnem a níže pěkně se svazem a jednotlivými
letadly házelo. Byli jsme v duchu rozhodnuti, že to všechno vyhážeme
někam do Rakouska. Neklidný let se projevil tím, že se letadlem šířil
puch zvratků. Prostě blil, kdo mohl! V mracích se objevila díra a už
ukazuje palec mechanika „dolů“. Odbavuji, ale první skokan-zrovna
průzkumník, vrávorá asi na zvratcích nebo neklidným letem, padá mi ve
dveřích a pak vypadne ven po hlavě. Přitom se mu trhá maptaška se
zakreslenou situací a letí někam do nepřátelského Rakouska. Nebyla
nalezena. Nakonec ze všeho jsem se vyzvracel i já. (M. Mráček)
AKCE JEŠTĚD
Již tradiční akce KVVV Praha, letos s 12 účastníky proběhla ve dnech
26. - 27. 9. v Jablonném v Podještědí (PSČ 471 25). Již tradiční účastníci
soutěžili ve střelbě z automatické pušky 5,56 mm CZ 805 (letos bez
kolimátoru), pistole a třešničkou na dortu byla doplnková střelba
z brokovnice. „Důchodcovský“ blok přežití pokračoval letos na střelnici
akční záchranou postřeleného ve městě. Během oběda došlo
k neplánovanému setkání s dvojčaty P. + P. Braunovy (KVV Liberec).
Pak na učebně následné použití tlakových obvinadel, škrtidel.
Nezahálela ani oživovací figurína, bylo vidět, že zůstaly návyky z minula
a tady bych viděl výrazný progres. „Oběť“ by většinou přežila díky
poskytnuté první pomoci. Následoval praktický výcvik úderů (facek) na
ušní bubínky, tichá soutěž (V.G. a M.K.), kdo dokope koleny instruktora
až k oknu skončila nerozhodně. Večerné vyhlášení výsledků střelby
ukázalo, že se rýsuje i střelecké družstvo KVVV Praha „B“, výhovorky
typu „zapomněl jsem si brýle“ byly však akceptovány. Poradí ve střelbě
– 1) A. Štrajt, 2) E. Křížek, 3) M. Krejza. (Ze Slováků byl nejlepší V.
Gajdoš). Rozdání pamětních listů účastníkům a večerné posezení se
neslo v degustaci neznámych značek piv. Druhý den, po likvidaci kempu
a vyrovnaní finančních závazků, nasledovala „kulturní“ část programu.
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Letos to byla návštěva barokního zámku Lemberk. Zámek je často
využíván filmaři – např. Císařův pekář a Pekařův císař, Čert ví proč,

(Účastníci akce JEŠTĚD 2017 z KVVV Praha)
David Copperfield, Toulavá kamera, Cyklotoulky, atd. Návrat do
Prahy, rozesílaní a výměna nafocené fotodokumentace
Celkově : Zdařilá akce, poděkování patří Lumíru N. (THOR – Tactical,
Praha) a Richardu a Petře J. (Army Arms Liberec) ale hlavně Pavlu
Břeskému. (vladgaj)
11.11.2017 – DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV
Už tradične, od roku 2001, si ČR pripomenula Svetový deň veteránov.
Na rade miest v ČR (a SR) prebehli spomienkové slávnosti, spojené
s kladením vencov, odhaľovanie pomníkov, výstavy i za účasti veteránov
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z KVV. Na 130 miestách zároveň prebehla kasičková zbierka. Členovia
KVVV Praha sa zúčastnili 11.11. spomienkovej akcie od 15.00 h pri
Pamätníku výsadkárov v Technickej ulici, v Prahe 6 a na Vítkově.
NOČNÍ SESKOK
Konal se v Prešově. Měl svůj půvab. K zážitkům seskoku z balonu se
přidala ojedinělá atmosféra. V koši balonu jsme byli 3: 2 skokani a
průvodce. Při stoupání jsme se ponořili do tmy noci. Ale krásně svítil
úplněk. Bylo to až neskutečné. Naše obličeje svítily žlutě i přesto, že jsme
byli otrlými parašutisty. Na hlavě jsme měli kožené kukly. Na rozdíl od
dřívější praxe z roku 1949, kdy jsme skákali se strakatými plátěnými
čapkami obepnutými gumovým bantamem proti nárazu. Tehdy to byly
britské provenience. Nyní prý ruské vevnitř zateplené.
Skákal jsem jako „dvojka“. Kamarád šel jako první. Jen to zašustělo a
byl pryč. S vědomím, že mě čeká prodloužené otevírání padáku a měkčí
náraz po jeho otevření jsem překročil práh koše. A padal do temnoty
pod sebou. Vychutnával jsem klid a větřík. O to tvrdší bylo přistání.
Nemohl jsem se dobře připravit. Většinou, když jsem začal rozeznávat
trávu, tak jsem se v popruzích trochu přitáhl, zpevnil tak svaly a tělo
bylo dobře připraveno na kotoul. Zem přišla náhle bez kotoulu a tvrdě.
Narazil jsem si kostrč. Přece jen u štábní roty brigády jsem už nebyl
v plném výcviku. Přesto to byl na vojně ojedinělý zážitek. (M. Mráček)
PREČÍTALI SME ZA VÁS
Spravodajca O KVV Banská Bystrica č. 3/2017 prináša
„banskobystrický“ pohľad na slávnostné zhromaždenie v Prostějove
(15.4.) a Stretnutie v Žiline (5.-7.7.).
Majstrovstvá Slovenska
v pilotovaní padákov využili členovia k spoločenskému stretnutiu a
posedeniu pri guláši na letisku v Očovej (29.7.). Nasleduje informácia o
novej knihe Emila Šimončíka ( ⃰ 1948) – „Tri Duby“, ktorá pojednáva o
histórii letiska a lietaní na Pohroní. Kniha bola predstavená 25.5. vo
Zvolene a 14.6. na Sliači. Časopis informuje o uskutočnených ale i
pripravovaných akciách. V spoločenskej rubrike sú fotografie nových
členov O KVV Banská Bystrica. Do konca roku by sa mal objaviť ešte
Spravodajca č. 4 /2017.
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41. WMC PARACHUTING 2017
Ve dnech 10.-21.7.2017 se ve Warendorfu (Německo) uskutečnilo již 41.
Mistrovství světa vojenských parašutistů. Nestratilo se ani družstvo ČR,
které získalo 3 medaily (1-1-1) a v hodnocení národů obsadilo 6 místo za
vítěznou Čínou (15 medailí). Z výsledků - 1) M. Kříž (přesnost přistání),
2) L. Jiroušek (akrobacie), 3) družstvo – skupinový seskok. Slovensko
reprezentovali jednotlivci K. Adamčík a T. Marcinek, jako rozhodčí J.
Matejkinová a M. Sluk (byl nominován za ČR). Skákalo se z letadel Do28-G92 a Cessna 208. Celkově se uskutečnilo 3475 soutěžných a 417
tréninkových seskoků. Soutěžilo 43 mužských a 14 ženských družstev
v hodnostech od vojínů po plukovníky. O vyrovnanosti soutěže svedčí
fakt, že vítěz M. Kříž po 8 kolech měl 5 cm, s 32 cm jste již byli ve druhé
stovce. (Za SR K. Adamčík 16 cm – 49 místo, T. Marcinek 22 cm – 73
místo). 42th World Military Parachuting se uskuteční ve dnech 10.21.8.2018 v Szolnoku, Maďarsko. (vladgaj)
ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ PRO ZÍSKÁNÍ KATEGORIE A, PZ
PARA
Uskutečnilo se 22.11. v Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), letiště Ruzyně,
K letišti 23, 160 08 Praha 6, řídil E. Franěk. Poplatky za zkoušku
kategorie Para A – 500 Kč, poplatek za průkaz způsobilosti – 1000 Kč.
VIETE, ŽE,…
- Bundeswehr objednal 40 ks lietadiel A-400M. Prvých asi 6 lietadiel už
slúži v 62. dopravnom krídle (Lufttransportgeschwade 62) vo
Wunstorfe. Vojenskí výsadkoví inštruktori a špecialisti už vykonali
v roku 2017 skušobné zoskoky zadnou rampou Airbusu. Imatrikulácia
lietadiel A-400M v Nemecku je 54 – Balkenkeuz – 01,02,….
- MO ČR kupuje 400 ks padákových kompletov OVP-12 SL – 1 a 600 ks
nosného systému na výstroj NSV – 12 celkom za 49,6 mil Kč (bez DPH).
Padáky dodá do 31. 10. 2020 výrobca padákov Mars a.s. Jevíčko, nosné
systémy SPM Liberec (?). V rámci dodávky bude dodaných i 80
výcvikových makiet a vycvičí 25 vojakov a vojenských záchranárov
v používaní a obsluhe padáku. Padák bol schválený do používania A ČR
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v 11/2012, od roku 2015 prebiehajú zoskoky s výstrojom.
Zaujímavosťou je trojkrúžkový odpútavací systém, ktorý umožňuje
parašutistovi odpútanie vrchlíku od padáku v prípade vlečenia po zemi.
- Nemecký Bundeswehr si prenajal na parašutistický výcvik 2 poľské
lietadlá PZL M28 Skytruck. Turbovrtuľové M28 je pokračovaním An –
28 ale s motormi Pratt & Whitney, v USA je označované jako C-145A.
Lietadlá sú prenajaté na 4 roky a už boli uskutočnené zoskoky hlavne
zadnou rampou v Altenstadte a Zweibrückene.
- Označenie padáku M-291 znamená, že krídlo má plochu 291 ft2
(feetov). 1 feet je 0,3408 m, takže plocha v prepočte je 27 m2. Padák M282 (6,9 x 3,9 m) potom 26,9 m2, vrchlík padáku M-330 má plochu 30,7
m2. Pre porovnanie, najmenší padák použil v 4/2014 Ernesto Gainza ( ⃰
1979 Venezuela) v Dubaji, kde pristál s krídlom o ploche 35 ft2, t. j. 3,25
m2.
- V knihe „Pozor, skáču veteráni!“ sa na str. 232 venujem aktívnym
výsadkárom v okolitých krajinách. Pri A ČR som nevylučoval
reorganizačné zmeny. Takže zmeny: u 102. pzpr gen. Karla Palečka (VÚ
3771 Prostějov) pribudla 3. pzr aktivných záloh. Ďalšou zmenou je pri 4.
brn „Obrany národa“ (Žatec) od 1.8. 2016 výstavba 45. mpr (Rakovník).
Pre zopakovanie, hlavné jednotky 4. brn sú: 41. mpr „gen. Josefa
Malého“ (VÚ 1824 Žatec), 42. mpr „Svatováclavský“ (VÚ 1825 Tábor),
43. vpr (VÚ 1837 Chrudim), 44. lmopr „gen. Josefa Ereta“ (VÚ 6069 J.
Hradec), 45. mpr (VÚ(?) Rakovník). Certifikácia 45. mpr CREVAL
v roku 2022(?). CREVAL = Combat Readiness Evaluation = Vyhodnotenie
bojovej pripravenosti. V budúcnosti nie je vylúčené začlenenie českej 4.
mbr do nemeckej 10. td BW (VS Veitshöchheim, PSČ 97209). Staršia
generácia si ešte zaručene pamätá z cvičení 10. td (1958 – 2010, VS
Sigmaringen).
- V Českých Budějoviciach (Čtyři Dvory – ul. Větrná) bol 7.6.1925
odhalený pomník pilotovi/parašutistovi Antonínovi Ježkovi, ktorý sa
zabil pri zoskoku na leteckom dni v 11/1923. Pomník bol v rokoch 198082 zdevastovaný.
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- Necelé tri mesiace po operácii OVERLORD, na prelome
augusta/septembra 1944 sa vylodila v priestore fr. prístavu Courseulles
sur Mer (PSČ 14470) 1. čs. samostatná obrnená brigáda (1. CIABG).
6.6.1944 tu prebehlo na pláži JUNO vylodenie kanadskej 3. pd a 2. tb v
rámci operácie OVERLORD. Brigáda (i s parašutistami –
vycvičenými/nezaradenými, napr. A. Petrák) sa 7.10.1944 – 9.5.1945
podieľala na obliehaní prístavu Dunkerque. Jeden z mála čs. priamych
účastníkov operácie Overlord bol Miloš Knorr (1918 – 2008), ex.
pobočník gen. R. Viesta, neskôr, v druhej vlne príslušník 43. britského
predzvedného pluku.
- Na VČS KVVV Plzeň 8.11.2017 prijal klub čestný názov Klub
vojenských výsadkových veteránov generála Karla Palečka. Zároveň
došlo ku krstu nového klubového odznaku.

Z PRIPRAVOVANÝCH AKCIÍ
(Akcie podrobne – viď Plán činnosti KVVV Praha na rok 2018 a
www.kvvvpraha.cz)
6.12. – vianočné posedenie, Praha 4 – Pankrác, (vlastná akcia, zmena
termínu zo 7. na 6.12.)
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17. 3. – VČS KVV Prostějov
3/2018 – pietny akt –56. výročie - hrob gen. K. Palečka, Plzeň
3.5. – ČS KVVV Praha (Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2)
18.5. – Strelecká súťaž - Memoriál Fr. Mansfelda VII. ročník (KVV
Prostějov)
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
KVVV Praha měl k 1.12.2017 celkem 64 + 5 čestných členů.
Na ČS 14.9.2017 byla přijata za člena: Ing. Radana Šmídová (40), dcera
P. Korba, bytem Praha 10, – tímto je srdečně vítame v klubu.
Koncem roku 2017 se s klubem rozloučil a přestoupil do KVVV Plzeň
Vladimír GAJDOŠ. Zaručeně se budeme vídat na společných akcích.
Při příležitosti životního jubilea výbor KVVV Praha z.s. udělil:
Blahopřejný diplom:
– 35 let – František HERINK
Za projevenou aktivitu při práci pro klub výbor mimořádně ocenil:
- PM KVVV (bronz) – Václav Bálek
- PM KVVV (bronz) – Pavel Břeský
- PM KVVV (bronz) –Milan Krejza
- PM KVVV (stříbro) – Vladimír Gajdoš
- Na ČS 14.9. byla udělena Petru Korbovi in memoriam - PM KVVV
Praha - stříbrná
Všem oceněným srdečně blahopřejeme!
Z obsahu Padáčku č. 31: VČS KVVV Praha z.s. 2.12.2017. Z účasti na VČS jiných klubů.
Společenská rubrika.
PADÁČEK – Občasník Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha. Vychází 3x ročně (ke každé
členské schůzi). Od čísla 23 redigoval Vladimír GAJDOŠ, e-mail: vladgaj@gmail.com. Technické
zpracování Pavel Břeský, e-mail: breskyp@volny.cz. Redakční uzávěrka 21.11.2017. Neprošlo
jazykovou úpravou. Uveřejněn na webové stránce KVVV Praha www.kvvvpraha.cz
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