ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, VYŠLO V KVĚTNU 2008
Vážení kolegové,
dostáváte do rukou první číslo informačního občasníku Klubu vojenských
výsadkových veteránů Praha. Na žádost některých kolegů tak chceme vyplnit
informační vakuum mezi členskými schůzemi a splnit tak jedno z významných
usnesení našeho loňského výročního shromáždění. Prostřednictvím Padáčku vás
chceme informovat nejen o tom, čím se zabývá a co připravuje výkonný výbor,
ale také o společenských, sportovních, kulturních a pracovních aktivitách našich
členů, o zajímavých lidech mezi námi, o nových členech… Dost o tom napovídá
už první číslo PADÁČKU. Nezapomeneme informovat také o našich vztazích se
sesterskými kluby, budeme sledovat ve sdělovacích prostředcích (a případně
v knihách) co by nás mohlo zajímat (uvítáme vaši pomoc), rádi bychom
případně uveřejňovali krátké zajímavé historky a z hlubin zapomnění vytáhli
třeba i staré vtipy. Bez vaší pomoci se to však neobejde, čekáme na vaši
spolupráci, na vaši pomoc.
První číslo PADÁČKU, které dnes dostáváte do rukou, by správně mělo být
označené jako nulté, zkušební. Nevíme, jestli vůbec a nebo nakolik se vám bude
líbit, a proto očekáváme vaše hodnocení, doporučení i náměty – a třeba také
k tomu, jak zlepšit činnost celého našeho klubu.
VÝSTAVA K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VÝSADKOVÉHO VOJSKA
Otázkou, jak důstojně oslavit blížící se 60. výročí založení VV, se výbor začal
zabývat začátkem roku 2006. Původní představa byla následující: Připomenout
blížící se výročí a nabídnout spolupráci příslušným institucím AČR např.
k vybudování stálé expozice „Historie vzniku a výstavby VV v ČR“ v rámci
některého objektu Vojenského historického muzea AČR. K tomu vydat
publikaci na obdobné téma. Podmínkou bylo dostat obě akce do edičního plánu
AČR, což se zásluhou našeho předsedy podařilo.
Zpracovali jsme rámcový projekt a podrobný scénář jednotlivých částí
expozice. Navrhli jsme výstavu rozčlenit do částí, odpovídající jejímu
postupnému vývoji a organizaci.

Kromě vstupní části, dokumentovat každé období vystavením době odpovídající
padákovým materiálem, výsadkovou výstrojí, výzbrojí a speciálním výsadkovým
materiálem.
Kromě toho na mapě ukázat dislokaci výsadkových jednotek, jejich organizační
členění, jména a fotografie velitelů výsadkových útvarů (Paleček, Mansfeld),
doplněné součástkami jejich osobní výstroje, výzbroje, vyznamenání, případně
jejich stručný životopis. Ve vitrínách vystavit výsadkové odznaky, dobové
dokumenty, předpisy, publikace na téma výsadkového vojka. V pozadí vystavit
fotografie speciálních výcvikových zařízení, momenty z různých cvičení apod.
Výstavu doplnit audiovizuální projekcí filmu speciálně sestříhaného ze šotů
natočených při různých cvičeních. Do prostoru zavěsit zmenšené makety
postupně používaných dopravních letounů a vrtulníků.
Tyto návrhy jsme odeslali příslušným armádním funkcionářům s rozhodovací
pravomocí, počínaje kanceláří MO. Osobně bylo jednáno s NGŠ, který s akcí
vyslovil souhlas. Obrat v celé záležitosti nastal v osobním a posléze písemném
vyjednávání s ředitelem VHÚ AČR plk. Knížkem. Ten zaujal k celému návrhu
osobní negativní stanovisko a myšlenku zřídit stálou expozici v rámci VHM
AČR z různých kvázi důvodů zavrhl. Kompromisním řešením bylo, že vyčlenil
jednoho pracovníka VHM (laika ve výsadkové problematice), který ve
spolupráci s námi měl zpracovat podklady pro AVIS ke zhotovení jedenácti
plakátů.
V průběhu realizace se ukázalo, že připravit návrhy není vůbec jednoduché.
Pověřený pracovník VHU pan PhDr. Jiří Bílek, CSc. sice projevil obrovskou
snahu úkol řešit, ale byl závislý na konsultacích některých členů našeho klubu a
na dodání téměř všech podkladových materiálů, včetně fotografií.
Po předání konceptu k realizaci do AVIS se ukázalo, že podkladový materiál je
příliš rozsáhlý a je nutné ho podstatně zredukovat. To se stalo, samozřejmě na
úkor kvality a úplnosti. Úplně jiný byl velice vstřícný vztah ředitele a vedoucích
pracovníků AVISu. Díky jim byla včas zhotovena jak výstava, tak i publikace.
Výsledek: původní záměr - důstojně oslavit 60. výročí vzniku výsadkového
vojska stálou expozicí se zredukoval na jedenáct plakátů s fotografiemi, které
byly vystaveny při příležitosti oslav v Chrudimi. Dále byly vystaveny při našem
výročním shromáždění. Počítáme s jejich zapůjčením jako putovní výstavu
sesterským klubům VV.
Juř
POMNÍK V DEJVICÍCH
Každoročně 18. června se po panychidě v Resslově ulici scházíme u pomníku
parašutistů a jejich pomocníků, kteří zahynuli během 2. světové války, abychom
uctili jejich památku. Jak tento pomník vznikl?
V roce 1967, při oslavě 20. výročí založení výsadkového vojska, byl pozván do
Prostějova také první náčelník štábu VV. Pro tehdejšího pplk. gšt. Rudolfa
Krzáka, v roce 1949 zatčeného za „sabotáž Košického vládního programu
zaváděním buržoazní vojenské doktriny a za další zrrádcovskou činnost“,
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znamenalo to pozvání ohromné zadostiučinění (v té době pracoval u
geologického průzkumu). Tehdy v Prostějově se svěřil s přáním postavit
válečným parašutistům pomník. Ale teprve těsně po sametové revoluci se zdálo,
že toto přání bude možné uvést ve skutek – tehdejší ministr NO generál Vacek
uvolnil z rozpočtu 3 miliony, Jiří Šolc projednal s tehdejším Armádním
výtvarným studiem vypracování výtvarného návrhu, ale než k čemukoliv došlo,
nový ministr Dobrovský už žádné peníze pro parašutisty neměl – ať si udělají
sbírku!

Členové našeho klubu přicházejí každoročně v Den veteránů položit k pomníku válečných
parašutistů v Dejvicích květiny

Sbírka proběhla mezi zahraničními odbojáři, především parašutisty, návrh na
pomník a znak vypracoval syn výsadkáře Zubače žijící v Anglii, gen. Krzák
osobně oslovil děkanát Vysoké školy chemicko-technologické s žádostí o
možnost umístění pomníku v areálu této školy v Dejvicích (původně vybrané
místo asi 100 m pod zatáčkou, kde byl proveden atentát na Heydricha, padlo,
bylo restituováno). Na pomníku je citát z knihy J. Šolce Bylo málo mužů: Strom
svobody bývá někdy zaléván krví katanů i vlastenců. V dolní části pomníku je
dedikace: Parašutistům československé zahraniční armády a jejich
spolupracovníkům z domácího odboje padlým v letech druhé světové války 1941
– 1945.
Členové našeho klubu chodí k tomuto pomníku klást květiny také 11.listopadu,
který. je Dnem veteránů. Přijďte i vy v úterý 11. listopadu 2008 vzdát čest a
věnujte tichou vzpomínku našim hrdinům.
Minkewa
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VZPOMÍNKA NA AKCI ANTROPOID
Jako každoročně jsme se zúčastnili pietního aktu dne 18. června při završení
hrdinného boje parašutistů skupiny ANTROPOID v Resslově ulici a u
památníků zahraničních parašutistů.

PŘEHLÍDKA V LUCERNĚ
InterTV Humanitarian Organisation uspořádala 13. září 2007 v kině Lucerna
celodenní přehlídku filmů a audiovizuálních programů s výsadkovou tematikou,
která byla spojena s tiskovou konferencí a slavnostním ceremoniálem křestu
publikace Výsadkáři – 60 let v čele armády za účasti našich čestných hostů a
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kolegů Šolce, Minkewitzové, Gavlase a zejména našeho někdejšího příznivce ve
funkci náčelníka Generálního štábu Jiřího Šedivého.
Program celého dne, který z valné části organizoval kolega Vaněk, byl velmi
zajímavý a hodnotný. Bohužel celou akci shlédlo jen velmi málo lidí, protože
současně na Pražském hradě probíhala oslava TGM a již od rána dalšího dne
vítala účastníky z celé republiky Chrudim jako organizátorka oficiálních oslav
60. výročí VV. Proto účast zejména mimopražských kolegů, kteří se na noc
museli vracet domů, byla slabší. Ale snad se najde možnost tuto zajímavou
přehlídku zopakovat pro všechny, kterým „utekla“.
Náš klub poskytl pro tuto akci zmenšené panely naší výstavy ke vzniku a vývoji
VV, jejichž instalaci v Lucerně zajistil kolega Řanda. Jako pořadatelé pracovali
kolegové Urban, Tvrz, Visingr, Mráček, Heissler a Dvořáček. Bohaté pohoštění
zajistil ředitel hotelu DUO.
Dvoř.
RÁDI VZPOMÍNÁME NA SETKÁNÍ V ŽILINĚ
Jednou z nejúspěšnějších akcí, kterých se členové našeho klubu zúčastnili v roce
2007, bylo setkání vojenských
výsadkových veteránů ČR a
SR ve dnech 29.6. až 1.7.
v Žilině. Akce k 60. výročí
vzniku výsadkového vojska a
k výročí vzniku speciálního
vojska SR se konala pod
záštitou ministra obrany SR
F. Kašického a primátora
města Žiliny I. Harmana.
Z našeho klubu se tohoto
setkání zúčastnili kolegové
Ludvík
Dvořáček,
Jozef
Hanák a
Oslavy výročí v Žilině – ministr obrany Slovenské republiky
F. Kašický při rozhovoru s předsedou KVVV Praha J.
Hanákem

Vendulka Suchomelová, Rudolf Heissler a Jiřina Hubáčková, Miloslav Juříček,
Drahoň Tvrz a Jindřiška Tvrzová, Antonín Štrajt a Karmela Štrajtová, Daga
Minkewitzová, František Řanda, Jaroslav Veselý, Oldřich Visingr a Jiří Urban.
Byli jsme nejen svědky, ale i přímými účastníky slavnostního nástupu a pochodu
speciálních jednotek a výsadkových veteránů před ministrem obrany a
přítomnými hosty. Výsadkoví veteráni pochodující pod svými klubovými
prapory dokázali, že jsou stále ještě vojáci jak se patří. Pro samotné účastníky i
přihlížející to byl nezapomenutelný a dosud jedinečný zážitek v celé historii
našeho hnutí.
Budeme vzpomínat také na velmi kvalitní ukázky vojenského umění příslušníků
speciálních sil SR, které si na vlastní kůži vyzkoušel i sám ministr obrany.
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Zrovna tak budeme vzpomínat na krásy slovenské přírody ve Vrátné dolině, na
pohoštění i na vystoupení stylové folklorní skupiny v krásné přírodě.
K tomu jako další plus bylo divadelní představení, prohlídka Žiliny, posezení se
slovenskými kolegy u pivečka a u vínečka, jakož slavnostní oběd a slavnostní
shromáždění spojené s udílením pamětních medailí Jozefa Gabčíka a dalších
pamětních ocenění naší společné spolupráce.
Všude vládla obdivuhodná pohoda a spokojenost a za to vše patří slovenským
kolegům, kteří tuto akci zorganizovali, velký dík. Domů jsme odjížděli
s příjemným pocitem, že na Slovensku máme velmi dobré kolegy a přátele.
Dvoř.
CHRUDIM – 60. VÝROČÍ VÝSADKOVÉHO VOJSKA
Oslavy proběhly v Chrudimi v režii 43. VMPR společně se slavnostním
nástupem 5. kontingentu ISAF a souběžně s 3. ročníkem Memoriálu zakladatelů
výsadkového vojska.
Účastníci shlédli řadu bojových ukázek, bohatý kulturní program a v hangáru
kromě jiného výstavu Výsadkáři 60 let v čele armády, kterou na panelech
připravil náš klub.
Oslav se zúčastnili naši členové mjr. Ludvík Dvořáček, genmjr. Doc. Ing.
Pavel Gavlas, CSc., plk. Ing. Jozef Hanák,
Vendulka Suchomelová, npor. Rudolf
Heissler, genmjr. Ing. Pavel Krajčovič, nrtm.
Josef Lajpold, kpt. Miloš Matoušek, Daga
Minkewitzová, pprap. Ing. Miroslav Mráček,
plk. Ing. Josef Miller, npor. Ing. František
Řanda, nrtm. Antonín Štrajt, Karmela
Štrajtová, por. Drahoň Tvrz, kpt. Jiří Urban,
plk. František Veis, rtn. Jaroslav Veselý a
pplk. Oldřich Visingr.
Gumová lana s madly, jedna z disciplín 3.ročníku
Memoriálu zakladatelů, který jako součást oslav 60.
výročí připravila Chrudim, byla téměř nezvládnutelná
pro starší ročníky – jsme přece jen veteráni

KVVV Praha zastupovalo na Memoriálu zakladatelů družstvo ve složení Ludvík
Dvořáček (78 let) a Antonín Štrajt (58 let), které se umístilo jako osmé.
K organizaci tohoto ročníku byla už napsána řada připomínek. Chtěl bych jen
znovu zdůraznit, že náročnost většiny disciplín předem vyřazovala většinu
veteránů ve věku mezi sedmdesátkou a osmdesátkou. To by měli vzít v potaz
organizátoři dalšího, 4. ročníku Memoriálu, který se letos bude konat v Liberci.
A platí to i pro všechny další ročníky.
Během oslav se uskutečnila řada setkání veteránů, kteří na ně budou ještě
dlouho rádi vzpomínat. Každý účastník oslav obdržel pěkný pamětní odznak,
který věnovala 601. skupina speciálních sil a také KVV Prostějov. Hezké
odznaky dostali také všichni závodníci za účast v Memoriálu.
Dvoř.
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PIETNÍ AKT U HROBU GENMJR. R.S. KRZÁKA V BERNARTICÍCH
Dne 6. dubna 2008 se ve 14.00 hodin
uskutečnil pietní akt položení věnců ke
hrobu generálmajora Rudolfa Severina
Krzáka u příle-žitosti jeho nedožitých 94.
narozenin. Pietního aktu se zúčastnili
zástupci KVV Písek, Tábor, Praha
a
starosta obce Bernartice pan Souhrada.
Před vlastním
pietním aktem se uskutečnilo přijetí starostou
obce
Bernartice, kde účastníci byli seznámeni
o udě-lení nejvyššího státního vyznamenání dalšímu výsadkáři–rodákovi z
Bernartic a kolegovi gen. Krzáka, štábnímu kapitánovi Rudolfovi Hrubcovi.
Rudolf Hrubec zahynul 11. září 1944 při přeletu na bojové vysazení v Itálii
v prostoru Biella Ivrea. Všichni příbuzní škpt. Hrubce byli fašisty vyvražděni.
V rámci přijetí předal předseda KVVV Praha fotodokumentaci z 90. narozenin
gen. Krzáka v roce 2004 v Poděbradech. V průběhu pietního aktu promluvil
k účastníkům kolega Eduard Vanderka z KVV Písek. Za KVVV Praha se
pietního aktu zúčastnili kol. Hanák a kol. Suchomelová, kteří položili kytici se
stuhou „od Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha“. Po skončení
pietního aktu na místním hřbitově navštívili všichni účastníci také rodný dům
MUDr. Vlasty Kálalové-Di Lotti (hlavní hrdinka knihy od spisovatelky Borské „
Doktorka z domu Trubačů“), který sousedí s rodným domem gen. R.S. Krzáka.
Bylo by vhodné, aby se v příštích létech tohoto pietního aktu zúčastnilo
podstatně více zástupců KVVV Praha.
kol. Vendulka Suchomelová
PŘIJĎTE, SEJDEME SE
- NA VÝROČNÍM SHROMÁŽDĚNÍ KVVV
Bude se konat v sobotu 6.12. v 10.00 v kasárnách v ulici Gen. Píky č. 1
v Dejvicích. Počítejte, prosíme, s příchodem kolem 9.30. Místo obvyklého oběda
v restauraci posedíme tentokrát po skončení jednání u dobrého vína v místě
jednání, abychom si mohli i s našimi hosty až do 16.00 volně podebatovat.
- NA PIETNÍCH AKTECH
V neděli 8.6. v 10.00 v Lidicích – za výbor se zúčastní M. Juříček,tel.
222 943 001, 722 578 025
Ve středu 18.6. v 10.00 – Antropoid - u chrámu v Resslově ulici a u pomníku
v Technické ulici v Dejvicích – zúčastní se všichni členové výboru a co největší
počet členů klubu
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Ve čtvrtek19.6. ve 14.00 – gen. Eliáš a gen. Balabán, roh ulic Evropská a
Studentská v Dejvicích – za výbor se zúčastní M. Vaněk, tel. 274 860 191,
739 406 336
V úterý 24.6. v 10.00 u GŠ AČR – gen. Píka – za výbor se zúčastní J. Hanák, tel.
286 880 615, 720 255 590
V úterý 11.11. v 16.00 – Den veteránů - u pomníku válečným veteránům
v Technické ulici – zúčastní se všichni členové výboru a co největší počet členů
klubu.Bližší informace o místech srazů podají uvedení členové výboru.
- NA PIVNÍCH POTLAŠÍCH
Už několik roků se scházíme vždycky poslední čtvrtek v měsíci kolem páté
hodiny, abychom si spolu „protlachali“ o všem, co nás zajímá a baví. Pozor – od
května měníme den a místo našich potlachů! Budeme se scházet PRVNÍ čtvrtek
na Pankráci, roh ulice Pod lázní, v salonku restaurace U KLOKOČNÍKA, kde
mají dobré pivo obou barev i mocností a rovněž kvasnicové stále ještě v ceně 15
Kč. Také se tam dobře jí za stále ještě dobré ceny.
Jak ke Klokočníkovi?
Tramvají č. 18 směr Pankrác, vystoupit ve stanici Na Veselí a pokračovat
pochodem přímým dál za nosem asi 150 metrů. Nebo metrem do stanice
Pankrác, přestoupit na autobus.č. 188 směr Želivského, na druhé zastávce Na
Jezerce vystoupit, pokračovat směrem přímým asi 100 metrů, pak vlevo zatočit
do ulice Pod lázní (kněžny Libuše), na jejímž konci po asi 100 metrech je na
pravém rohu restaurace U Klokočníka obklopená zahrádkou, kde se za
dobrého počasí dá příjemně posedět.
ZNÁTE NOVOU ADRESU NAŠEHO KLUBU?
Adresa zní: KVVV Praha, Krajská vojenská správa (KVV) hl.m. Prahy,
Křižíkova 12,186 00 Praha 8. Na této adrese se konají také výborové schůze
našeho klubu a je tam umístěn také náš archiv.
VÍTÁME NOVÉ ČLENY
BOHUSLAV TUREK, nar. 1946,
nám o sobě napsal: Narukoval jsem v říjnu 1964 k VÚ 7374 do Holešova k 5.
rotě. Po přijímači jsem přešel do poddůstojnické školy,které velel J. Repaský a
přímým velitelem byl Marko Solmoši. Byl jsem vycvičen na funkci radista
výsadkář. Celkem mám 55 seskoků, z toho 9 ve Svazarmu na letišti v Letňanech.
Po ukončení ŠPZ jsme přešli k VÚ 8701 do Chrudimi pod velení Jana Remzy.
Tam jsem byl jmenován do funkce starší rádiový mechanik a náčelník nabíjecí
stanice. Před odchodem do civilu jsem absolvoval cvičení Vltava.
Povoláním jsem elektrikář, pracoval jsem na elektrických systémech pilotních
trenažérů.V současné době podnikám ve výrobě limonád. Mám rád trampskou a
country muziku, často konferuji vystoupení těchto kapel. , zasloužilý
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STANISLAV LACINA, zasloužilý mistr sportu, nar. 1942
První seskoky absolvoval v aeroklubu Praha – Letňany v roce 1959. Základní
vojenskou službu začal u 7. samostatného výsadkového pluku zvláštního určení
v Holešově, při zakládání ASD Dukla byl převelen do Prostějova. Po skončení
základní služby pracoval u FMV. Mjr. MV Stanislav Lacina , člen družstva
absolutních mistrů světa v maďarském Szolnoku, byl 9 let členem státní
reprezentace, 4 roky kapitánem reprezentačního družstva, 5 roků předsedou
ústřední trenérské rady ČSSR, je nositelem zlatého odznaku FAI (Mezinárodní
letecká federace) se 3 diamanty. A uskutečnil celkem 4224 seskoků padákem.
BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
Stalo se zvykem, že našim jubilantům už léta připravuje jménem výboru kolega
Marko Solmoši hezká blahopřání. Také našim členkám a manželkám kolegů,
kteří už odešli do výsadkového nebe, posílá kolega Solmoši každoročně
blahopřání k Mezinárodnímu dni žen. V roce 2008 se dožívají:
85 let
80 let:
75let:
70 let:

65 let:
60 let:

plk. Jaroslav LAŽANSKÝ,
plk. Ing. Miroslav MELICHÁREK,
plk. PhDr. Petr BENEDIKT,
pplk. Oldřich VISINGR,
plk. JUDr. Milan KOČÍ,
voj. Josef LAJPOLD,
por. Drahoň TVRZ,
Jarmil JANU,
čet. Jaroslav VESELÝ,
MUSELI JSME SE ROZLOUČIT
Dne 23. ledna 2008 tragicky zemřela kpt. ANNA
PEJPALOVÁ – PODLUCKÁ. Byla členkou družstva žen,
které v roce 1955 vytvořilo ustavující československý
rekord ve skupinovém seskoku žen s okamžitým otevřením
padáku z výšky 4560 m. Jménem KVVV Praha projevil
manželovi plk. Jiřímu Pejpalovi hlubokou soustrast
předseda klubu Jozef Hanák.
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NEVOLÁME SOS ANI MAY DAY
Ale pomoc bychom potřebovali. Aspoň občas. Občas totiž musíme něco někam
převézt, pro něco zajet. Náhoda, jak známo, je blbec - těch pár lidí z výboru a
pár těch, kteří jsou ochotní vždycky pomoct a ke všemu mají vozidlo, jsou
náhodou zrovna v posteli s chřipkou, hlídají vnouče ležící rovněž v horečkách,
čekají doma na instalatéra, jsou na návštěvě u tchýně, nebo jim jejich automobil
právě klekl. A pak ti dva, nebo ten jeden, který je náhodou k dispozici, aby ráno
vstal o dvě hodiny dříve a aby se točil jak čamrda, než to všechno, co
potřebujeme přemístit třeba na výroční shromáždění, stihl odvozit.
Nezařadil by se mezi naše pomocníky někdo z vás? Aspoň pro případy, kdy
budeme volat SOS! Třeba jen jednou, dvakrát do roka! Nakonec i nějaká
pomocná ruka by se občas hodila – dejte nám vědět, jestli byste mohli být naší
rezervou!
ŠIKOVNÉ RUCE JOSEFA LAJPOLDA
V Chrudimi při oslavách 60. výročí poutaly pozornost makety překážkové dráhy
a padákové věže, které byly součástí výstavy našeho klubu. S nápadem udělat je
přišel kolega Lajpold a taky se do toho hned dal. Když si tu dráhu a tu věž
budete prohlížet, ani vás nenapadne, že autorem je – zedník. Ne tak ledajaký,
vyučil se omítkářem. Nicméně – ruce omítkáře a taková piplačka? Musel je mít
vždycky šikovné, protože léta pracoval u památkářů, šel s nimi i do světa, do
Belgie,do Německa, kde měl práci na celých deset let vracel zašlou krásu starým stavbám, krbům, sochám,
pracoval i na nových supermoderních stavbách.
Vedle toho měl lásku, která ho potrefila, jak už to u
lásek bývá, když mu bylo sedmnáct: v roce 1955 si
v Broumově skočil ze siebla. A naposledy si padák
oblékl v Dubnici nad Váhom v roce 2003, když tam náš
klub reprezentoval na 3. mistrovství veteránů
Slovenské republiky – při dopadu mu křupla noha a
chodit mu teď pomáhá hůl. Mezi těmi dvěma seskoky
jich naskákal 1284 (z toho 19 na vojně). Na vojnu se
přihlásil – jak jinak – k výsadkářům, byl vzorný
průzkumník (člen vítězného družstva na celostátních
závodech průzkumáků) a s diplomem za vzornou službu
v armádě na odchodnou (ale v hodnosti, kterou
v současné armádě nenajdete, v hodnosti vojína)
pracoval pak nějakou dobu na Svazarmu v Děčíně jako náčelník střediska
branců a záloh. Byl instruktorem, vzorným cvičitelem, rozhodčím FAI, při 3.
spartakiádě skákal na Strahov, skákal na mnoha leteckých dnech v celé
republice – a vedle toho dostal ocenění také jako vzorný pracovník Památkové
správy.
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V současné době si láme hlavu, jak své makety zdokonalit. Dráhu zrekonstruuje,
zvětší, doplní figurky vojáků, vodní tok uprostřed dráhy využije k tomu, aby se
maketa dala kvůli převozům složit, padákovou věž vybarví červeným a zeleným
světlem… Takže se můžeme těšit na vylepšené dílo šikovných rukou našeho
kolegy Josefa Lajpolda.
Mink.
POŘADATELSKÉ SLUŽBY BRIGÁDNICKY
Někteří nejaktivnější členové
našeho klubu se již od roku
2004, tedy již čtvrtý
rok
zúčastňují jako brigádníci
pořadatelských služeb při
historických bitvách, které
pořádají
kluby
vojenské
historie. Jsou to například
středověké
bitvy
husitů,
křižáků a rytířů u Libušína
poblíž Kladna, dále pruskorakouská bitva dvou císařů
z roku 1866 na Chlumu u
Hradce Králové i bitva o most
u Arnheimu za II. světové
války, kterou pořádá Hradec Králové se svým družebním městem Arnheimem.
Tyto pořadatelské služby jsou placené a jejich účastníci věnují výtěžek jako
sponzorský dar našemu klubu. V roce 2007 to například byli kolegové Veselý
(1200 Kč), Lajpold (850), Matoušek (1200), Štrajt (850), Dvořáček (1350), Visingr
(850), Mráček (450), Tvrz (850), Urban (400), Heissler (400) a Kořízek
(350).Celková částka za rok 2007 přinesla do klubovní pokladny 8750 korun.
Za tuto práci patří všem těmto kolegům opravdový dík. Je to práce atraktivní a
velmi zajímavá a jestli by se někdo další chtěl připojit, bude v partě brigádníků
srdečně vítán.
Dvoř.
HÁDEJTE, PROČ ASI
Jaké to jsou paradoxy! Zatímco nedávno by se málem snad i dusilo, aby byl
navržený kandidát na předsedu zvolen, ve výboru našeho klubu by každý, jehož
jméno padne v souvislosti s tím, že by měl převzít funkci předsedy, udusil
všechny navrhovatele. Kolega Hanák totiž hodlá se svým předsednictvím letos
na výročním shromáždění definitivně praštit, jak o tom uvažoval už delší dobu.
A tak se řeší zatím neřešitelný problém, koho do funkce předsedy –
s prominutím – uvrtat. Vidíte ten paradox? Zatímco v jednom případě je
kandidát na předsedu neochvějně jistý, ale má problém, aby byl zvolen, v jiném
případě (jistě nejen u nás, takových případů je ve státě habaděj) je tomu přesně
naopak. Hádejte, proč asi.
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Dotaz: Nechtěl by někdo z vás dělat předsedu našeho klubu?

Mink.

STARÉ SPLAVY POJEDENÁCTÉ
Letos se budou konat ve dnech 6. až 8. června a přinášejí změnu: i na jejich
tradiční organizátory manžele Evu a Mirka Plesarovy si vyšláplo stáří a nemoc a
tak se celé akce ujal Plesar junior. Snad s touto změnou se stalo, že pozvání
přišlo pozdě, když prostějovský Zpravodaj , který o tomto setkání vždy včas
informuje, byl už v tisku. Z technických důvodů budou pozvánky zaslány jen
těm, jejichž adresy jsou dostupné z loňského setkání. Srdečně zvaní noví zájemci
se mohou informovat a přihlásit na adrese Miroslav Plesar ml., Osada Borný,
471 63 Staré Splavy, a na telefonu 607 623 202. Přihlášky a platbu je třeba
zaslat do 20. května, proto neváhejte ani den. Nejkrásnější na těchto setkáních je
to, že i obyčejný voják si tam může promluvit s velitelem Františkem
Mansfeldem a s kolegy ve zbrani, kteří jsou šťastní, že se tam každý rok
setkávají. A letos se těší, že mezi sebou uvítají i tváře nové.
(Kdo by chtěl do Starých Splavů s námi, mohl by se přes kolegu Jiřího Urbana,
tel. 220 982 102 nebo 723 739 441, případně domluvit na společné dopravě auty.
Benzin je nechutně drahý.)
NOVÝ KVV – OLOMOUC
Už v roce 2001 si výsadkoví veteráni založili v Olomouci Para veterán klub a
spolu s Hanáckým paraklubem aktivních výsadkářů začali budovat společné
sídlo na letišti v Neředíně. V letošním roce je čeká vybudování vodovodní
přípojky a rozvodu vody, nového WC a sprchy a nakonec omítnutí budovy.
Mnohé kluby by jim mohly závidět jejich možnosti pro klubové akce
Delegace olomouckého Para veterán klubu se v loňském roce zúčastnily tryzny
při výročí Anthropoidu v Praze, leteckého dne v Olomouci-Neředíně a oslav
60.výročí vzniku výsadkového vojska Chrudimi. Ale teprve na výroční schůzi
celorepublikového Klubu výsadkových veteránů v Prostějově dne 24. listopadu
2007 byl tento klub přijat jako plnoprávný KVV Olomouc.
Loňský rok přinesl klubu také smutné události, poslední rozloučení
s vynikajícím sportovcem a rekordmanem Otakarem Prášilem, dlouholetým
předsedou paraodboru a posléze Para veterán klubu Josefem Zatloukalem a
dalším výborným sportovcem Borisem Bařinkou.
V současné době se olomoucký klub, jehož předsedou je Jan Havlíček, snaží o
stabilizaci členské základny a okruhu sympatizantů (2l členů a 45 sympatizantů)
a plánuje řadu řadu zajímavých akcí, aby dál stmeloval okruh lidí, kteří ve svém
životě dokázali víc než ostatní.
PADÁČEK – Občasník Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha. Vychází 3x ročně (ke každé členské
schůzi). Rediguje Daga Minkewitzová. Redakční rada: Ludvík Dvořáček – zprávy z akcí, Marko Solmoši –
informace ze života klubu, Miroslav Mráček – zajímavosti, Jiří Urban – distribuce
Autoři snímků: František Řanda,Vendulka Suchomelová,, Drahoň Tvrz
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