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Obsah: VČS KVVV Praha 3.12.2016. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - výběr. VČS O KVV
Bratislava 11.3.2017. Tradiční besídka. Den veteránů 2016. Dopravný dron. Strach výsadkáře.
Prečítali sme za vás. Představujeme vám člena – Milan Krejza. Z pripravovaných akcií. Slovo
redaktora. Krátke správy. Spoločenská rubrika.

(Časť výboru KVVV Praha z.s. na VČS 3.12.2016).

VČS KVVV PRAHA 2016
Uskutočnila sa na tradičnom mieste, t. j. Hotel DAP (ex. ÚDA), Praha 6
– Dejvice, v sobotu 3.12.2016 od 11.00 h. Príchod metrom, pre
mimopražských autom parkovanie na ul. Verdunská 30, v dobe 06.0022.00 h za 150 Kč, príp. 30 Kč/ h. Účasť bola 49 členov, t. j. 74,2 %
a hostí – prezident KVV ČR kol. F. Stavný, zástupcovia KVVV Holešov,
Tábor, J. Hradec, tlačového odboru MO, Svazu důstojníků a praporčíků
armády ČR. Správu o činnosti predniesol predseda P. Gavlas, plán na
rok 2017 P. Breský. Finančné hospodárenie klubu je stále v čiernych
číslach, kladné saldo za rok 2016 činilo + › 7 500,- Kč, príjmy boli
tvorené hlavne členskými príspevkami a sponzorskými darmi. V diskusii
vystúpili hlavne hostia. Na záver bolo schválené uznesenie, správa
o finančnom hospodárení klubu a správa kontrolnej komisie za rok
2016. VČS KVVV Praha v roku 2017 bude v sobotu 25.11. od 11.00 h na
rovnakom mieste. (vladgaj)
VČS O KVV BRATISLAVA – 11.3.2017
VČS O KVV Bratislava sa konala v marcovú sobotu 11.3.2017 od 15.00
h v Bernolákove. Pretože Bratislavský klub nepatrí (zatiaľ) medzi kluby
omedzujúce počet hostí z cudzích klubov na 2-4, zišlo sa opäť viac hostí
ako vlastných členov. Takže 47 vlastných členov (zo 110), 60 hostí.
Zaznamenaná účasť všetkých slovenských klubov (okrem Prešova), z
českých to boli kluby LI, CR, JH, HO, PV, ZL. Za KVVV Praha z.s.
boli prítomní : D. Minkewitzová, J. Urban, D. Tvrz, L. Dvořáček
(vystúpil v diskusii), vekový priemer kazili P. Korb a V. Gajdoš. Na
tribúne boli prítomní: poslanec NR SR M. Krajniak (Sme rodina), ex.
min. spravodlivosti (a člen KVV BA) J. Čarnogurský, ex. N GŠ A SR M.
Cerovský, prezident KVV SR J. Tuček a ďalší funkcionári. Za
predsedníctvom boli k videniu 2 klubové zástavy Bratislavy a Banskej
Bystrice, v rohu sálu maketa výsadkového cvičiska (autor D. Chvostek
1961-63 VÚ 3096 Prostějov). Výbor O KVV BA pokračuje ďalej bez
zmien, predsedom zostáva kol. Ivan Hulín. V rámci schôdze bolo
ocenených 8 ostávajúcich účastníkov slovenského (a čs.) rekordu
v zoskoku veteránov z roku 2012. (Prví 4 boli ocenení na VČS KVVV
v Prahe 3.12.2016). V závere sa uskutočnil krst knihy „Pozor, skáču
veteráni!“( v predaji za 9 € alebo 250 Kč) včítane autogramiády.
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(Recenzia knihy V. Gajdoša od J. Rezníka sa objavila na druhý deň
v TASR – www.teraz.sk/kultura....). Karafiátom a čokoládou Milena boli
pri príležitosti MDŽ obdarované všetky prítomné ženy. Nasledovala
večera, na stoloch sa objavilo víno L. Hrehu „Aurelius“, hudobné
vystúpenie obstarala do skorých ranných hodín už tradične country
skupina „Domovina“. Spestrením bola účasť herečky J. Hubinskej (pozri
napr. seriál ČT 1997-2012 Zdivočelá země), majúcej za sebou už prvé
zoskoky. Tombola nebola pre KVVV Praha tento rok zisková. Za
zaznamenanie stojí nová internetová stránka – Klub vojenských
výsadkárov SR – Bratislava. V nápise sa nachádza i heslo žilinského 5. p
ŠU – Crescid in adversis virtus (V ťažkostiach statočnosť rastie). Je vo
výstavbe od 8/2016, predpokladám, že sa objaví i diskusná stránka. Foto
z VČS nájdete i na stránkách O KVV Banská Bystrica. Celkovo: Kladné
hodnotenie (vladgaj)

VČS O KVV Bratislava - (zľava P. Švrlo, F.Glatter, D. Tvrz)
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(NOVÝ) OBČANSKÝ ZÁKONÍK č. 89/2012 Sb. – výběr.
Proč se tady objevil tenhle článek? Již nějaký pátek funguje KVVV
Praha jako z.s. teda zapsaný spolek, podle zákona, který vešel v účinnost
1.1.2014. Některé myšlenky se objevily v zprávě kontrolní komise, takže
jen pár informací. Nenechte se zmást počtem paragrafů (3081), klubu se
týká hlavně čast I. – Obecná část, (§214 - §302). Např.:
§215(2) – Členové spolku neručí za jeho dluhy.
§216 – Název spolku musí obsahovat slová „spolek“ nebo „zapsaný
spolek“, postačí však zkratka „z.s.“.
§217(2) – Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti, je-li její účel v podpoře v hlavní činnosti nebo hospodárném
využití spolkového majetku.
§238 – Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství pokud člen nezaplatí
členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem ve výzvě
dodatečně k zaplacení ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
§248 – Členskou schůzi zvoláva statutární orgán spolku nejméně
jedenkrát do roka.
§255 – Dílčí členské schůze
§262(1) – Zřídí-li stanovy kontrolní komise, vyžaduje se aby měla
alespoň tři členy. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy kontrolní
komise členská schůze. Určí-li stanovy, že členy kontrolní komise
jmenuje nebo odvolává statutární orgán, nepřihlíží se k tomu.
(Pozn. Zákoník užívá termíny – členská schůze, dílčí členská schůze
kontrolní komise,..)
KRÁTKE INFORMÁCIE
Začiatkom mája 2017 sme registrovali publikovaných 28 čísel Padáčku,
41 čísel Spravodajcu O KVV B. Bystrica, 52 čísel Červených baretov
a 71 čísel Zpravodaje KVV Prostějov.
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Členovia KVVV Praha sa zúčastnili 26.11.2016 v Hroznatíně pietnej
spomienky pri príležitosti narodenín arm. gen. L. Svobodu (25.11.1895 –
20.9.1979).

(P. Korb, D. Tvrz, L. Dvořáček, J.Kořízek, J. Tvrzová v Hroznatíně)
15.2.2017 si výsadkári ex. NDR pripomenuli 55. výročie vzniku
výsadkových jednotiek. 1.3.1962 bol premenovaný motorizovaný prápor
(MSB-5) v Prora na ostrove Rujana na FJB-5 (Fallschirmjägerbataillon
5).
9.3. – Pietny akt pri hrobe gen. Palečka v Plzni. Akcia KVV Plzeň a 102.
pzpr Prostějov, učasť z KVVV – D. Minkewitzová + 4
12.3.2017
sa
objavila
vďaka
Milanovi
Krejzovi
stránka
http://www.kvvvpraha.cz !!!!
17.3. – Pietny akt pri pomníku škpt. V. Morávka v Prahe 6 – Prašný
most, účasť P. Korb, J. Kořízek, M. Matoušek, D. Tvrz.
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7.4. – Pietny akt pri príležitosti 103 výročia narodenia gen. Rudolfa
severína Krzáka. Hrob gen. Krzáka v Bernarticích. Akcia KVV Jardy
Janků - Písek.
15.4. – Slávnostné zhromaždenie KVV ČR a SR pri príležitosti 70.
výročia založenia výsadkových jednotiek. Akcia KVV Prostějov. Účasť
pozvaných hostí za KVVV Praha – Černá, Gavlas, Hanák, Juříček,
Kubík, Vácha.

Foto: Jaroslav Kovář

(zľava kol. Černá, Gavlas, zprava kol. Juříček, Hanák, Vácha)
TRADIČNÍ BESÍDKA
Besídka či předvánoční potlach neboli vánoční paraslezina-každý si to
pojmenoval po svém se konala ve čtvrtek 8.prosince. Více jak dvacet
odvážlivců mezi nimi asi polovina naparáděných žen se odhodlalo přijít
na netradiční nové místo. Vně hned za vysokou chladnou zeď pankrácké
věznice. Prostor vězeňského klubu se skrytě nazývá OZDRAVOVNA
KLUB a je veřejně přístupný. Tentokrát však patřil vánoční veselici
vězeňských zaměstnanců ve velkém sále s hudbou a nám v komorním
útulném sálečku pro asi 40 lidí. Že jde o paragány bylo zřetelně vidět
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z výzdoby malým padákem kol. Řandy, skvělou výzdobou stolů
vánočními větvičkami a svícny čerstvě vydlabanými z břízy. Postaral se
o to vlastnoručně kol. Lacina. Švih tomu dodal kol. Matoušek v parádní
uniformě. Takže bylo znát o koho jde.
Organizátoři spolu s výborem v čele s kol. Čejkou a manželkou se
postarali o přípitek šampaňským a o záplavu ostravských i jiných klobás
s křenem. Jinak jídelníček v „ozdravovně“ je pestrý. Pitný režim také.
Omluvná sdělení a přání zaslali kol. Gavlas, Vejvara a Břeský. Dostavili
se matadoři Juříček, Dvořáček Tvrz, Vlček s domácí slivovicí, Urban a
řada dalších s prominutím nejmenovaných. Silná byla účast žen, které
nadšeně holdovaly pronášeným přípitkům. Z daleké Moravy nečekaně
přijel kol. Štrajt a přivezl sběrateli útočných nožů Řandovi další do
sbírky. Ten se revanšoval nášivkami. Vládla rušná a srdečná nálada.
Vzpomínalo se.
Zlatým bodem programu, o který se starali Daga, Strajtová, Urban,
Lacina bylo anonymní i cílené „dárkování“. Někteří vyvolávaní dostali i
4 dárky. Dárky byly více i méně hodnotné, ale všechny darované od
srdce.
I přes poměrně méně silnou účast našich klubistů to byla hřejivá akce.
Více takových.
Zaznamenal M. Mráček

(Část účastníků vánočního potlachu)
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(Akce NEHVIZDY 2016, účastníci z KVVV Praha - zleva M. Krejza, M.
Semorád, J. Kořízek, M. Matoušek, D. Tvrz, L. Dvořáček, schází J. Kubík,
J. Lajpold).

11. 11. 2016 – Den veteránů
Když jsem byl v září loňského roku přijat do KVVV Praha, tak
jsem ještě netušil, co vlastně mohu očekávat a co se bude dít. Měl jsem
jen malou představu o tom, čeho se členové KVVV účastní a jakou
činnost vykonávají. Naštěstí hned několik dní po členské schůzi mi přišel
e-mail od Drahoně Tvrze, jestli se dne 11. listopadu nechci zúčastnit
několika akcí. Ten den jsem měl výjimečně volno, tak proč ne.... Po
několika telefonátech a e-mailech jsme se dohodli, že Drahoně vyzvednu
doma, přestože jsem ho osobně neznal.
Pro mě tím však nastalo dilema, které zná většina žen a to: „Co si
mám vzít sakra na sebe“? Ihned vyvstalo několik dalších otázek a to ve
smyslu kde seženu uniformu, když ta, pro hasičské důstojníky, se již
nevyrábí, kde seženu světlešedé kalhoty, tmavomodré sako,
světlemodrou košili a tmavomodrou vázanku... a ve své hasičské
uniformě fakt nepůjdu. Naštěstí se vše rychle vyřešilo návštěvou
výstrojny pro hasiče v Liberci, kde jsem sako - na svou postavičku do
JAZZu – sehnal ihned, stačilo jen odpárat výložky a přešít knoflíky,
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čehož se ujala sousedka, přestože nechápavě kroutila hlavou. Kalhoty a
košile v několika odstínech měli v nákupním centru a poslední kravatu
měla Karmela. Zbývalo jen naleštit černé boty, které jsem měl
naposledy na své svatbě, na klopu připnout vlčí mák a už jsem mohl
vyrazit do světa.
Nastal den D. Drahoň stál
před domem, přesně tak, jak
jsme se dohodli. Rychlí slalom
Prahou a během chvilky jsme
byli na Letné, kde od 10. 00
hodin, v ulici Nad Štolou,
proběhl vzpomínkový akt na
Československého legionáře a
účastníka bitvy u Zborova,
brig. gen. Rudolfa Medka.
Teplota pár stupňů nad bodem
mrazu dávala tušit, že tento den asi trochu vymrzneme. Opět následoval
slalom Prahou, směr Vítkov, tentokrát s již plně obsazeným autem, do
kterého přibyl ještě kol. Ludva Dvořáček a kol. Miloš Semorád. Za námi
jel kol. Pepa Lajpold, také s plným autem.
Na Vítkově se k zimě přidal ještě ostrý vítr. Své bundy jsme
odložili v šatně a pod dohledem Jana Žižky jsme přetrpěli přehlídku.
Zhruba po hodině, pěkně vyfoukané, nás pustili na slavnostní
ceremoniál do nitra památníku, kde se po zahájení předávala ocenění.
Zde jsem byl jako v Jiříkově vidění, nikdy před tím jsem netušil, že se
něčeho takového zúčastním, leč
ostatní chlapci zůstávali v klidu.
Po zahájení rautu jsem měl
možnost si popovídat s válečnými
veterány, čehož jsem rád využil,
takže na jídlo jaksi nezbyl čas.
Když tato akce končila, tak jsme
se společně dohodli, že se ještě
zajedeme podívat na „Mírák“,
kde by měl být kol. Jirka
Stanislav s maketou Spitfiru.
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Opět následoval slalom Prahou a zaparkování v modré zóně mi již
nečinilo sebemenší problém. Vyběhli jsme z auta, však Spitfire nikde. Po
krátkém telefonátu jsme se
dozvěděli, že ani nebude, protože
na Vysočině napadl sníh a auto s
nákladem ani nevyjelo, proto se
cesta do Prahy zrušila. Zklamáni
jsme přesto nebyli, protože na
místě byla současná vojenská
technika, tak jsme se zde chvilku
také zdrželi. Tentokrát již řádně
vymrznutí, vraceje se k autu,
jsem se otočil k Ludvovi a
povídám ... “hnusná zima, cooo“.... Ludva, utíraje si nos, jen utrousil
...“tss, přežili jsme horší“... Hlavou mi jen proběhlo: „ Že jsem raději
nemlčel“.
Další, již poslední zastávkou byl památník parašutistů v Dejvicích,
kde jsme ještě společně uctili památku našich válečných hrdinů, udělali
několik fotek a vydali se domů. Drahoně jsem opět vysadil před domem,
slíbil mu brzkou návštěvu i společné kafčo a vyrazil zpět, směr Kralupy.
Hlavou mi běžela setkání z tohoto dne, naplněn pocitem, jako kdybych
Prahu osvobodil. Doma jsem několikrát za sebou prohlížel nafocené
fotky a snažil se zahřát čajem s rumem. Rýmička však na sebe
nenechala dlouho čekat...ale o tom snad až někdy příště.
M. Krejza
DOPRAVNÝ DRON
Brnenská firma Ardent pracuje na dopravnom drone CQ-100 Courier,
ktorý by umožňoval zásobovanie napr. voj. jednotiek až do vzdialenosti
180 km. Základné TTD – hmotnosť dronu 230 kg, únosnosť asi 200 kg,
rozpätie krídiel 4,6 m, dĺžka dronu 5,3 m. Obsluha 2 muži, štart
z pneumatického katapultu, pristávanie na padáku, prúdový motor
TJ100 (19,5kg). Operačné použitie – rýchlosť 400 km/h, výška 1000 m,
klesanie na 300 m, zníženie rýchlosti na 200 km/h, odhodenie materiálu
so 150 m presnosťou, návrat na základňu. Navýhodou sa zatiaľ javí

10

nemožnosť zmeniť trasu po naprogramovaní inerciálnej navigácie
s GPS. (vladgaj)
STRACH VÝSADKÁŘE
Strach je pro psychiku přirozený. Je to jakási příprava mozku a těla na
boj. Pokud volní vlastnosti nepomohou, změní se mnohdy v paniku.
Nezakrývám, že jsem mnohokrát strach měl. Poprvé, když můj hodný
otec v afektu na mně vytáhl šavli. Po zprávě, že jsem, v 7-mi letech,
vběhl pod nákladní auto a řidiči s francouzákem v ruce jsem utekl do
parku. Pak při přijímacím řízení na vysokou školu. Největší pak
v souvislostí s parašutismem. V 17 letech jsem se z hecu přihlásil do
civilní parapřípravky. Věřil jsem, že jde o tělocvičnou průpravu, ale že
nás skákat z letadla nenechají. Zmýlil jsem se. Se zdravotním
doporučením vojenského leteckého ústavu, a s mnou za tátu
podepsaným rodičovským reverzem, jsem byl v květnu 1946 naložen do
V3Sky a vyklopen v padákové škole na letišti v Kumru-Hradčanech u
Mimoně. Spalo se na německých paralůžkách v dřevěném baráku.
Vyfasovali jsme dlouhé maskovací blůzy německých výsadkářů a vojáciinstruktoři nás začali otloukat na opičí dráze a na aparátech. Nejvyšší
překážkou byla 10m vysoká tenká bariera s rafinovaně rozmístěnými
otvory pro ruce a boty. Měl jsem strach z výšek, projevoval se
nechtěnými křečemi. Abych si zvykl vylezli jsme o přestávce navrch a
zde rozkročmo jsme pojídali kusy špeku a eidamu /letecká norma v době
poválečného potravinového lístkového systému/. Slezli jsme dolů, když
lanka držící stěnu povolila a nám za zády stěna spadla. To byla výztuž
nervů. Byla tam i vysoká padáková věž. Na její prázdné plošině byl
chatrný rám ve tvaru dveří. Když jsem vylezl nahoru na malou plošinku
mě strach připlácl na podlahu. Musel jsem vstát, navlíkli na mně jakousi
vestu na špagátu a postrčili do dveří a už jsem se snášel dolů. Pád
brzdila malá vzduchová vrtulka na navíjecím bubnu. K potlačení
strachu jsem se přihlásil ke službě u těchto dveří a nezajištěn jsem
podával nakloněn nad „propastí“ lano s vestou. Zvykl jsem si. Horší to
bylo v letadle. Vůně Dakoty, impregnovaného potahu padáku a smůla,
že právě mě si vybral velitel padákové školy škpt. Pešán a npor.
Sigmund k předvedení kotoulu před nástupem do letadla se ze mě nikdy
v budoucnu nesmazalo. V letadle jsem byl jako první z druhé dvojky.
Nálet, citelné přibrzdění a první dvojka a k tomu s děvčetem je venku.
Další nálet a průvodce mě dává pokyn vstát. Ó jak mně stěžkly nohy.
Myslím na mámu, jdu ke dveřím, žasnu k čemu jsem se to dal.
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Nakročím do dveří, venku vichr. Teď už vím, že půjdu ven z té výšky a
nic mě nezastaví. A „VPŘED“, světýlko nezaznamenám, vítr se opře,
hledám oporu a tou je v tichu a neskonalém míru můj otevřený padák.
Ta svoboda, to pokyvování, ten větřík, jsem asi 200 m nad zemí závislý
jen na sobě a na bílém baldachýnu „mé“ VJ1. Země se blíží, bouchlo to
se mnou, žádný nacvičený kotoul, zato vonící zem s trávou. Kochám se,
ale budí mě vzteklý hlas velitele doskokové plochy, že jsem máváním
neohlásil, že jsem v pořádku.
V tom okamžiku mě to dostalo, věděl jsem, že příště půjdu zas!!!
M. Mráček

Představení nového člena:
Bc. Milan Krejza, narozen 8. 7. 1976
Po absolvování ZŠ v Kralupech nad Vltavou, se
v roce 1993 vyučil tesařem. V
červenci
následujícího roku provedl své první seskoky na
OVP 68 v Roudnici nad Labem. V roce 1995
nastoupil ke 4. BRN do Pardubic, k 1. RHPz, kde
byl zaškolen na funkci starší průzkumník. Po ZVS
vykonával práci truhláře, tesaře a pokrývače.
V roce 2000, kdy se začaly tvořit aktivní zálohy k
6. speciální brigádě v Prostějově, byl přijat a
vyškolen na funkci zástupce velitele skupiny. Na
této funkci zůstal do roku 2006. Po dokončení maturity odešel
z aktivních záloh v hodnosti rotný a nastoupil k hasičům do HZSp
Kaučuk Kralupy, dnes Synthos Kralupy a.s.. V průběhu sedmi let si
zvýšil vzdělání, vystudoval VOŠ, později VŠ. V současnosti dále studuje
při zaměstnání na VŠ CEVRO Institut a vykonává funkci - Velitel
družstva. V SDH Kralupy vykonává funkci - Starosta sboru, v JSDH
Kralupy funkci - Velitel družstva. Tesařině se věnuje i nadále. Má dvě
dcery, 11 a 14 let.
Koníčky: S ohledem na minimum volného času, tak na koníčky moc
času není, ale je to převážně historie, hasičina, I. a II. světová válka,
práce na rekostruovaném domku v Kralupech.
Ke dni 1. 4. 2017 má 51 seskoků (25 civilních a 26 vojenských, z toho 4
noční) a hotovou pozemní přípravu v Paraškole IMPACT, tento počet
by letos rád navýšil.
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Typy padáků na kterých skákal: OVP - 68, OVP - 80, PTCH - 11, VTP 100, Mars a v květnu letošního roku by to měl být Falcon.
Typy letounů: Mi-8, Mi-17, An-2, L-60 a An-26
„Jsem opravdu moc potěšen, že jsem byl přijat mezi osobnosti vojenského i
sportovního parašutismu. Když se rozhlédnu a vidím kolem sebe tolik
kolegů, kteří v toho životě dokázali opravdu hodně, tak mi nezbývá nic
jiného, než si sednout na zadek. Za těch několik měsíců, co jsem se v klubu
rozkoukával (stále rozkoukávám) a poznal některé veterány, tak si
připadám mezi ostatními, jako břídil. Doufám, že budu něčím pro klub
užitečný či prospěšný a jsem moc rád, že jsem našel skupinku lidí se
stejnými zájmy i názory, přestože většina z veteránů, je ve věku mého
dědečka. Velice si vážím všeho, co udělali pro naši vlast. Pánové a dámy,
je mi ctí“...
Milan Krejza
Z PRIPRAVOVANÝCH AKCIÍ
13.5. – Zhromaždenie k oslavám oslobodenia ČSR 1945, Vestec (KVV
Praha – západ).
18.-21.5. – Klatovy – zoskoky EMPA (European Military Parachutists
Association).
19.5. – VI. ročník Memoriálu plk. Fr. Mansfelda v streľbe z pištole –
Vrahovice, (Břeský, Korb, Krejza - KVV Prostějov).
27.5. – 23. ročník Behu Jozefa Gabčíka (KVV Žilina a 5. p ŠU).
14. – 15.6. – Brdy 2017 (info P. Břeský).
18.6. – Pietny akt, Anthropoid, Praha 2 – Resslova ul.
24.6. – V. ročník pochodu Po stopách 22. vb pplk. Fr. Stavného –
Prostějov – Hamry (KVV Prostějov).
5.-7.7. – Stretnutie 2017 Žilina (KVV Žilina a 5. p ŠU).
7.-9.7. – Magdeburg – zoskoky a národné stretnutie IG FJ
(Interessengemeinschaft Fallschirmjäger n. e. V).
14.7. – Strelecký trojboj – Dobrotice (KVV Holešov).
26.-27.8. – 5. letecký deň (KVV Chrudim).
X.9. – IX. ročník športového stretnutia (KVV Prostějov).
9.9. – Oslavy v Zákupoch (KVV Liberec).
14.9. – Členská schôdza KVVV Praha ( hotel Legie, 16.30 h).
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Schôdze výboru KVVV Praha – 5.6., 7.8., 4.9., (od 16.30 h Ruzyně).
Potlachy - 15.6., 20.7., 17.8., - U Parašutistů, P-2, Resslova 7 (od 17.00
h).
SLOVO REDAKTORA
Kolegovia, po 10 rokoch som sa rozhodol ukončiť činnosť a „pobyt“
v KVVV Prahe a „jít o dům dál“. Nehľadajte za tým žiadne senzácie,
nespokojnosť, nedocenenie, nesplnené osobné ambície. Pravda je
prozaická. Ide hlavne o bližšiu vzdialenosť, novým pôsobiskom sa stane
od roku 2018 KVVV Plzeň a predpokladám rozbehnutie spolupráce
s nemeckými EMPA a IG FJ. Užší výbor KVVV Praha som o tomto
rozhodnutí informoval v 1/2017 a je dosť času na vyriešenie náhrady do
redakcie Padáčku (M. Krejza?) a dvojročného mandátu v kontrolnej
komisii. Po decembrovej VČS sa „rozpísal“ Mirek Mráček, jeho ďalšie
príspevky sa objavia v Padáčku č. 29. Padáček, včítane archívu starších
čísiel, je dnes už na webových stránkách KVVV Praha. Takže od roku
2018 Padáček v českom jazyku, i keď si myslím, že súčasná členská
základňa KVVV Praha nepotrebovala (zatiaľ) prekladový slovník zo
slovenského do českého jazyka. Nevylučujem, že po plnom nábehu
klubovej webovehj stránky, by Padáček v budúcnosti plnil úlohu
klubovej kroniky resp. archívu (vladgaj).

PREČÍTALI SME ZA VÁS
Spravodajca O KVV Banská Bystrica č. 4/2016 informuje o účasti
členov v ostatnom období. Išlo hlavne 12. ročník Memoriálu ZVV a 8.
ročník Memoriálu vynálezcu padáka Š. Baniča (Otrokovice 7/2016), 4.
ročník streleckej „svätomichalskej“ súťaže (Žilina 9/2016). Nechýba
každoročné Stretnutie generácií – Kališťe 2016 (13.8.). Úspešnou akciou
bol Michalský deň na letisku Malé Bielice, spojený s veteránskými
zoskokmi (1.10.) a 22. ročník „zasneženého“ výstupu na Slemä (8.10.).
Hold organizátorom podujatí a redaktorovi Spravodajcu je z pera V.
Schneidera. Člen klubu - letecký nadšenec M. Mrenica sa zúčastnil
(29.10) odhaleniu pomníka a pamätnej tabuli 14.10.1944 havarovaného
Li-2 pri Hronskej Breznici. V spoločenskej rubrike prevládajú radostné
správy nad smutnými. Č. 1/2017 sa venuje veľmi podrobne VČS, ktorá
sa uskutočnila 3.2.2017 vo Zvolene, včítane prijatého uznesenia. V úvode
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čísla je nekrológ Lea Kolníka (†24.12.2016), padákového strelca a
čestného člena O KVV Banská Bystrica. Spestrením sú spomienky plk.
v.v. Antona Múdreho (ex. predsedu KVV SR) na svoje začiatky, po
nástupe v roku 1959 k 22. výsadkovému práporu v Prešove. Spomienky
budú vychádzať na pokračovanie.
ZPRAVODAJ KVV PROSTĚJOV č. 71 sa venuje hlavne uskutočneným
akciám klubu. Dominuje akcia VLTAVA – účasť žijúcich účastníkov
cvičenia po 50 rokoch – 23.9.2016 v Prostějove. Nasledujú ďalšie akcie –
zájazd Piešťany, výstup Slemä, pamätník Stráž pod Ralskem, divadelné
predstavemie Limonadový Joe, 13. výročie vzniku 102. pzpr (1.12.). O
VČS informuje J. Chromek (KVV Liberec). Zástupcovia KVV Prostějov
informujú o účasti na iných VČS - 3.12.: VČS Praha (Fr. Stavný),
Chrudim (O. Hájek), 7.12. Jindřichův Hradec (Fr. Chudý), 9.12.
Holešov (Fr. Lejsek). O priebehu vlastnej VČS 19.11. informuje
predseda klubu Fr. Stavný s dôrazom na rok 2017 – 70. výročie vzniku
čs. výsadkového vojska. V závere nechýba spoločenská rubrika.
ČERVENÉ BARETY č. 1/2017 sa objavili v marci, pred VČS O KVV
Bratislava. O. i. priniesli informácie o striedaní veliteľov 5. p ŠU
v Žiline, – plk. Ing. Ľ. Šeba vystriedal 24.2.2017 plk. Ing. M. Gardlo.
Nasledujú články o 72. výročí oslobodenia Okoličného a ocenení brig.
gen. v. v. Jána Iľanovského (2. čs. pdb). Na svoje prvé zoskoky
spomínajú M. Slezáková a M. Effenberger. Bolo dokončené ocenenie
účastníkov slov. rekordu veteránov z roku 2012. Medajlón je venovaný
slov. padákovému strelcovi L. Kolníkovi (1924 – 2016). O 35 km
pochode Chrudim – Lichnice – Chrudim informuje M. Fertaľová. Mimo
parašutizmus nás zavedú články k 200. výročiu narodenia J. M.
Hurbana (1817) a 150. výročiu Všeslovanského zjazdu v Moskve.
Z ďalších článkov – recenzia knihy J. Čvančaru - Anthropoid, Slovenskí
vojnoví parašutisti – doplnok 28, Psy– výsadkári armády Veľkej
Británie počas II. svetovej vojny (Poun. Slovenská gramatika povoľuje
písať aj psi).

Oprava:
Opravte si prosím věk u M. Solmosiho – Padáček 27, str. 16,
správně 75 let
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

K 1.5.2017 měl KVVV Praha 66 a 6 čestných členů.
Při příležitosti životního jubilea výbor KVVV Praha z.s. udělil:
Blahopřejný diplom : 70 let – Jiří Hendrych
75 let – Vendulka Suchomelová
75 let – Václav Filla
Blahopřejný diplom a PM KVVV Praha:
65 let – Milan Vašek (bronz)
70 let – Karmela Štrajtová (stříbro)
Blahopřejný diplom a PM Jaroslava Klemeše:
85 let – Jiří Urban
Všem oceněným srdečně blahopřejeme.

Z obsahu Padáčku č. 29 : ČS KVVV 4.5.2017, Pietny akt Anthropoid – 18.6., V. ročník pochodu Po
stopách 22. výsadkové brigády 24.6.2017, Stretnutie Žilina 5. – 7.7. 2017, Prečítali sme za vás,
Spoločenská rubrika, Výsledky streleckých súťaží, Spomienky (M. Mráček), atď.
PADÁČEK – Občasník Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha. Vychází 3x ročně (ke každé
členské schůzi). Od čísla 23 rediguje Vladimír GAJDOŠ, e-mail: vladgaj@gmail.com. Technické
zpracování Pavel Břeský, e-mail: breskyp@volny.cz. Redakční uzávěrka 20.4.2017. Neprošlo
jazykovou úpravou. Uveřejněn na webové stránce KVVV Praha – http://www.kvvvpraha.cz
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