
 

ROČNÍK 5 - ČÍSLO 13                                         VYŠLO V KVĚTNU 2012 

 

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ KVVV PRAHA 2011 

 

 

 

Výroční shromáždění KVVV Praha se uskutečnilo v sobotu  10.12.2011, tentokrát 

jako volební. Tradiční sál v kasárnách gen. Píky je mimo provoz a tak se na 

poslední chvíli podařilo ke sněmování získat  jídelnu ASC DUKLA v Praze 6, což  

způsobilo problém s přesměrováním účasníků.  Přítomno bylo 46, tj. 60% členů a 

25 hostů. Přítomní uctili památku zesnulých kolegů Josefa Zahradníka a plk. v.v. 

Jaroslava Janků  minutou ticha. 

Zprávu o činnosti klubu v uplynulém roce a návrh na zaměření činnosti klubu 

v roce 2012 přednesl předseda kol. Gavlas.  

Následovalo blahopřání a vyznamenání k životnímu jubileu: Markovi Solmošimu, 

který oslavil 70 let, byla udělena Pamětní medaile Prostějov, Jindřišce Tvrzové, 

která oslavila 65 let, byla udělena Pamětní medaile KVVV Praha. 
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Za mimořádnou aktivitu a práci pro klub byla udělena Pamětní medaile KVVV 

Praha  Stanislavu Lacinovi, Karmele Štrajtové, Františku Řandovi,  Ludvíku 

Dvořáčkovi a Miloslavu Juříčkovi. 

Zvláštní aktivity byly oceněny děkovnými diplomy Pavlu Gavlasovi,  Františku 

Řandovi,  Antonínu Štrajtovi,  Daze Minkewitzové,  Drahoňovi Tvrzovi,  Ludvíku 

Dvořáčkovi,  Oldřichu Visingrovi,  Jiřímu Urbanovi,  Jiřímu Hendrychovi,  Miloši 

Matouškovi,  Jiřímu Kořízkovi, Jaroslavu Veselému,  Jindřišce Tvrzové,  Růženě 

Čermákové a Quidovi Quiquerezovi.  

Hostům, armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi,  předsedovi  jednoty ČsOL 

Prahy 6 Ing. Jiřímu Železnému,  panu Jaroslavu Vondrovi a Svazu důstojníků a 

praporčíků AČR a rovněž klubům VV Bratislava, Prostějov, Chrudim, Liberec, 

Plzeň, Holešov a Tábor byly předány Pamětní listy a blahopřání k novému roku. 

Předseda KVV Liberec udělil Daze Minkewitzové, Jozefu Hanákovi a Vendulce 

Suchomelové Čestný odznak. Předseda KVV Bratislava udělil Medaili Štefana 

Baniča Ludvíku Dvořáčkovi a Jiřímu Urbanovi. Jaroslav  Vondra předal věcný 

dar Pavlu Gavlasovi, Antonínu Štrajtovi, Františku Řandovi, Ludvíku 

Dvořáčkovi, Miloslavu Juříčkovi a  Daze Minkewitzové.  

Výroční shromáždění pak jednomyslně přijalo  nové členy KVVV Praha kol. Petra 

Vaňka a Pavla Břeského. 

V diskuzi vystoupilo 9 hostů a 7 členů klubu:  gen. Sedláček, předseda ČsOL ing. 

Železný, J. Vondra, předsedové KVV  Prostějov J. Čtverák,  Bratislava  L. Dubeň 

a L. Hreha, Liberec J. Chromek, Chrudim V. Musílek a Tábor I. Kvasnička. 

Z členů klubu diskutovali M. Matoušek, F. Řanda, J. Hanák, L. Dvořáček, K. 

Štrajtová, D. Minkewitzová, V. Gajdoš. Po ukončení diskuze vyhlásil předseda 

volební komise výsledky volby nového výkonného výboru: Přítomno na VS bylo 46 

členů, odevzdáno  44 platných hlasů. Tajným hlasováním zvolen nový výbor ve 

složení/počet hlasů:  

Předsedou zvolen Pavel Gavlas/40, místopředsedou Pavel Krajčovič/40.  

Členy výboru zvoleni Antonín Štrajt/41, Daga Minkewitzová/41, Drahoň Tvrz/40, 

Jan Čejka/39, Stanislav Lacina/38, Jiří Hendrych/38, Miloš Semorád/34. 

Náhradníky členů výboru zvoleni Oldřich Visingr/34 a Benedikt Červinka/30. 

Revizory účtů pro rok 2012 zvoleni J. Kořízek, J. Tvrzová a  M. Mráček. 

Poté byl jednomyslně přijat plán činnosti  KVVV  Praha, o.s.,  na  rok  2012 a 

přijato usnesení výročního shromáždění. 

Výbor oceňil mimořádné úsilí na přípravě a organizaci výročního shromáždění a 

poděkoval kol. Stanislavu Lacinovi, Daze Minkewitzové, Karmele Štrajtové, 

Miloslavu Juříčkovi  a všem členům výkonného výboru. 

Po ukončení programu setrvali účastníci shromáždění v družné besedě s hosty. 

Organizaci a průběh shromáždění byl hosty i členy klubu hodnocen velmi kladně.  

Po ukončení programu se sešel původní a nově zvolený výbor na první ustavujicí 

výborové schůzi s tím, že funkce ve výboru budou stanoveny na první výborové 

schůzi 17. ledna 2012.                                                               Zapsal Miloslav Juříček 
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II. MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ  

Skuteč 27. – 29. 2012 

 První mistrovství ČR v parašutismu veteránů proběhlo na letišti v Erpužicích 

v srpnu 2010. Také letošní II. ročník se bude konat jako nízkonákladové, otevřené 

mistrovství 27. až 29. července na letišti ve Skutči nedaleko Chrudimi. 

Nízkonákladové znamená, že větší část nákladů spojených se seskoky si hradí 

účastníci sami. Otevřené spočívá v tom, že se mistrovství mohou zúčastnit 

i vojenští veteráni z jiných zemí. 

 Na výroční  schůzi  KVVV Praha v prosinci 2011 bylo rozhodnuto (aby se 

předešlo organizaci "všichni a nikdo“), že styk s ostatními KVV, jednání ve 

výboru, dokumenty, organizační pokyny, propagaci atd. bude mít na starosti  kol. 

Antonín Štrajt (KVVV Praha) a praktické provedení seskoků Václav Krutský 

(KVV Chrudim), který žije v Praze.  Rozhodnutí předcházel dohovor skákajících 

účastníků během loňského III. mistrovství Slovenské republiky v Partyzánském. 

Prakticky by se mělo jednat o uskutečnění dvou seskoků padákem typu křídlo s 

nuceným otvíráním z výšky 1200 m na kruh. Mistrovství je organizováno hlavně 

pro tříčlenná družstva ve věku celkově přesahujícím 180 roků. Kvůli setkání všech 

KVV z obou republik 11. - 13. července v Žilině bylo nutné zvolit termín  27. - 29. 

července. „Pracovním" dnem by měla být sobota  28. července. 

Využívám této možnosti k osloverní skákajících veteránů, aby všechny podněty 

sloužící ke zkvalitnění průběhu II. mistrovství ČR adresovali přímo na kolegu 

Štrajta (strajta@seznam.cz) a využili k tomu i akce KVV jak v ČR, tak i na 

Slovensku v nejbližším období.                                                          Vlado Gajdoš 

                                                                                                      

ZVE NÁS DUBNICA NAD VÁHOM 

V Bratislavě na letošní výroční schůzi se nám, skákajícím členům KVVV Praha, 

dostalo pozvání na seskoky na leteckém dni v Dubnici nad Váhom 9. června.  Loni 

na III. mistrovství SR v seskocích padákem veteránů jsme se proslavili, když jsme 

jako nejstarší tým (dohromady 219 roků) obsadili 3. místo v družstvech a Jirka 

Urban, skoro osmdesátiletý, v jednotlivcích dokonce zvítězil. Psalo se o nás 

v novinách, i fotografie vyšly – do Dubnice prý musíme přijet, nesmíme tam 

chybět!  Hezkou reportáž z loňského mistrovství napsal do Padáčku č. 11 Vlado 

Gajdoš, ale já ji chci doplnit osobní vzpomínkou. 

Třeba na bezvadné ubytování u termálního koupaliště v perfektně vybaveném 

stanu, na výborné celodenní stravování, na dva divočáky, které připravil o život 

myslivec a parašutista v jedné osobě a kteří nám dráždili čichové buňky, když se ve 

dvou vojenských kotlích měnili ve vynikající guláš.  Doskočiště bylo upraveno pro 

měkké přistání do hloubky půl metru a  počasí nám přálo a po skončení oficiální 

části všem, kdo dopadli do kruhu,  bylo podáno 100 gramů domácí slivovice. Jen 

tak na okraj -  padáky nám balil syn bývalého předsedy vlády SR (oba jsou členy 

KVV Bratislava).                                                                             Oldřich Visingr 
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NEZDOLNÍ PARAŠUTISTÉ 

V minulém čísle Padáčku jste si mohli přečíst krátkou informaci o evropském 

sdružení vojenských parašutistů EMPA/EMFV.  Organizace zastřešující 

veteránské skákání však existují i jinde ve světě. V roce 1966 vznikla v USA 

organizace POPS, Parachutist Over Phorty Society, která sdružuje parašutisty ve 

věku od 40 do 60 roků. Jak šel čas, vyčlenila se z ní nová organizace s názvem SOS, 

Skydivers Over Sixty, ve které se organizovali veteráni nad šedesát let.    Čas 

ovšem pokračoval, parašutisté, kteří překročili sedmdesátku, vytvořili v roce 1999 

JOS, Jumpers Over Seventy. Ale ani tento věkový limit nestačil, a tak v roce 2002 

vznikla JOES, Jumpers Over Eighty Society, společnost parašutistických 

„mladíků“ ve věku nad osmdesát. (Že by však vznikla další  organizace pro 

nezdolné milovníky seskoků padákem ve věku nad sto let, to se asi už nedá 

předpokládat.)  

Tito nezdolní parašutisté pravidelně organizují různá sportovní setkání. Kromě 

klasických seskoků na přesnost přistání si veteráni „střihnou“ i akrobatické 4-way 

v RW disciplínách a dokonce   i „hit & rock“. Určité  omezení 

mají ve skupinových formacích. Při POPS a SOS musí mít 

minimálně devět členů, při JOS pět a JOESům stačí, pokud se ve 

vzduchu spojí aspoň tři členové.  Ale abych vás zbytečně neplašil, 

členem  s právem nosit klubovou nášivku (viz obr.) se můžete 

stát po absolvování jakéhokoliv seskoku padákem, třeba 

i tandemového. 

  V některých zemích, např. v Rakousku, existují ještě další mezikategorie. Členem 

POPS  je dnes i Polsko, které pořádá na letišti Jelenia Góra  se dvěma AN-2 řadu 

akcí. V holandském Tenge se letos od 28.6. do 8.7. bude konat už 11. setkání 

veteránů. 

Čeští a slovenští výsadkoví veteráni tedy nejsou „pupkem světa“, jak si možná 

někteří mohou myslet.  S prodlužujícím se průměrným věkem se posouvají 

i hranice možnosti skákat padákem. S tím by do budoucna měly počítat naše 

veteránské kluby, s novou generací dnešních padesátníků jazykově fundovaných 

a s kontakty například na kolegy ze zahraničních misí.                   Vlado Gajdoš 

 

 

NEHVIZDY 1941 - 2011 

Bylo to 29. prosince 1941, když v polích v okolí obce Nehvizdy nedaleko Prahy 

přistáli dva parašutisté s velkým posláním.  Rotný Kubiš a rotný Gabčík s úkolem 

provést útok na říšského protektora R. Heydricha. 

Na tuto událost vzpomenul ve dnech 70. výročí jejich seskoku městys Nehvizdy 

velkou vzpomínkovou slavností. Mezi čestnými hosty byli např. generálové Klemeš 

a Beer, v oficiální delelgaci  zástupci ČsOL, Sokola, Klubů vojenské historie a 

dalších společenských organizací. Nechyběli ani zástupci řady Klubů výsadkových 

veteránů, za KVVV Praha se zúčastnili kolegové Tvrz, Dvořáček, Lajpold, 
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Kořízek, Hendrych, Čejka, Semorád, Matoušek, Visingr, Veis, Štrajt, Gajdoš a 

Kubík. Byla uvítána delegace z Anglie, hrála dudácká kapela. 

Po zahájení na městském úřadě se průvod odebral  do kostela na slavnostní mši. 

Poté byly položeny věnce k památníku v Nehvizdech a u pamětní desky v polích, 

v místě přistání parašutistů. Tam se očekávaly seskoky vojenských výsadkářů na 

počest těch, kteří tu před 70 roky přistáli se svým velkým posláním. Jaké však bylo 

zklamání stovek lidí, kteří seskoky očekávali, když byly z nepochopitelných 

důvodů  odvolány. Tenkrát v noci se Gabčík s Kubišem nebáli přistát do 

neznámého terénu, a teď s lepšími padáky, z vrtulníků a do známého terénu 

seskok někdo zakázal. Bylo to velké zklamání. 

Na závěr akce se konalo slavnostní shromáždění v kulturním sále, kde  byla 

instalována obsáhlá výstava o Anthropoidu, promítaly se filmy o výcviku 

parašutistů za války v Anglii, byly pronášeny projevy a na závěr zazněla vedle naší 

i anglická hymna. 

Radním i starostovi městyse Nehvizdy patří velké uznání a dík za uspořádání tak 

velké a náročné akce, která stovkám lidí připomněla zásadní význam okamžiku 

přistání těch dvou parašutistů  pro celou naši vlast.                      Ludvík Dvořáček  

 

PARASKUPINA  SPELTER  

seskočila v noci na 5. května roku 1944 u Kramolína na Třebíčsku. Skupinu tvořili 

štábní kapitán Břetislav Chrastina, rotný Jaroslav Kotásek, rotný Rudolf Novotný 

a četař Jan Vavrda. Památku skupiny uctili v pátek 4. května 2012 slavnostním 

nástupem na místě seskoku příslušníci 22. základny letectva z Náměště n/O. 

Pietního aktu se účastnila řada významných osobností z řad Armády ČR, zástupci 

veřejné správy a výsadkoví veteráni. Slavnostní akt byl symbolicky zakončen 

výsadkem 4+12ti parašutistů.                                                                       Juříček 

  

VZPOMÍNKA NA TÁTU PARAŠUTISTŮ 

Letošního 12. března tomu bylo 50 let, co zemřel generálporučík Karel Paleček. Za 

druhé světové války organizoval výsadky parašutistů do vlasti a po válce byl spolu 

s generálmajorem Rudolfem Severinem Krzákem spoluzakladatelem výsadkového 

vojska a prvním jeho velitelem. My, pamětníci,  jsme mu říkali „táta Palec“. 

Vybudoval výsadkové vojsko prakticky z odpadu poválečné vojenské techniky a 

zároveň velkou mírou přispěl k rozvoji civilního parašutismu. V paraoddílech byly 

vychovávány stovky mladých parašutistů pro armádu, zejména však pro mladé 

výsadkové vojsko. Místo vděku byl však 19. listopadu 1949  zatčen a nezákonně 

odsouzen k devíti letům vězení. 

 Moje osobní vzpomínka na něj je z doby, kdy jsem působil jako krajský 

instruktor v paraodílu Zlín. Přijel k nám – bylo to několik týdnů před jeho 

zatčením - a byl nadšen náborem stovky mladých cvičenců  do našeho paraoddílu. 

Ve velmi emotivním projevu k naší nastoupené rotě, které jsem tehdy velel, 

prakticky získal všechny mladé muže – frekventanty kurzu – ke službě u 
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výsadkového vojska. Instruktorům poděkoval za dobrou práci, podal všem ruku a 

řekl: Na shledanou! Netušil, že je to jeho  poslední vystoupení na veřejnosti. 

U hrobu generála Palečka na hřbitově v Plzni se sešli v den 50. výročí jeho  úmrtí  

zástupci armády spolu s delegáty většiny našich verteránských klubů z České i 

Slovenské republiky. Za náš KVVV Praha se zúčastnili kolegové Dvořáček, 

Minkewitzová, Tvrz a Urban. 

Po pietním aktu připravili plzenští veteráni prohlídku plzeňského pivovaru 

spojenou s odborným výkladem sympatické průvodkyně, které zasvěceně 

sekundoval bývalý pracovník pivovaru a předseda KVV Plzeň kolega Jeřábek. 

Nakonec jsme všichni byli pozváni do pivovarské restaurace na kus řeči, na dobrý 

oběd a dobré pivo. Domů jsme pak  odjížděli  v pohodě a s dobrými pocity. 

Za uspořádání vzpomínkového pietního aktu i za zasvěcenou exkurzi do 

plzeňského pivovaru patří plzeňským kolegům  velké  poděkování. Celou akci 

zvládli na výbornou.                                                                     Ludvík Dvořáček 

                                                                                                                                                                                                                                        

VELKÉ OSLAVY V ŽILINĚ 

Letos uplyne 65 roků od vzniku výsadkových jednotek v poválečném 

Československu. Současně je tomu 70 let od hrdinské smrti Jozefa Gabčíka a 100 

roků od jeho narození. Při této příležitoti organizuje KVV Žilina ve dnech 11. až 

13. července setkání bývalých příslušníků výsadkových jednotek Slovenské a 

České republiky.  

Hlavním bodem slavnostního setkání  bude ve čtvrek 12. 7. vojenská přehlídka a 

pochod veteránů obou republik se zástavami jednotlivých klubů, dál pak ukázky 

bojové činnosti příslušníků 5. pluku spec. určení atd. Kromě jiného přijme 

primátor města zástupce klubů VV, při táborovém ohni se bude konat společenský 

večer s lidovou hudbou, gulášem a opékáním slaniny. V Žilině současně proběhne 

další ročník  Memoriálu zakladatelů výsadkových jednotek a Štefana Baniče. 

Účast našich členů a bližší podmínky účasti budou předmětem jednání květnové 

členské schůze. 

STARÉ SPLAVY - ZMĚNA! 

Letos se budou konat Staré Splavy ve dnech 7. až 9. září a mottem setkání je 65. 

výročí vzniku  první poválečné výsadkové jednotky čs. armády. Hlavní oslava bude 

v sobotu  8. září na náměstí v Zákupech pod patronací KVV Liberec, MÚ Zákupy 

a AČR. Slavnostní akt by měl připomenout vyhlášení památného rozkazu č.1 

velitele výs. vojska plk.Palečka k nastoupené jednotce tehdejšího pěšího praporu 

71 čs. parašutistů. Poprvé v ČR bude představena replika zástavy 

2. čs. paradesantní brigády, budou udělena vyznamenání kmenovým příslušníkům 

pěšího praoru 71 a  budou se konat další doprovodné akce. Bližší informace předá 

klubům pořádající KVV Liberec  18. 6. v Praze a na setkání v Žilině. Zájemcům 

z řad našeho klubu nabízíme dopravu v osobních vozech našich členů. Zpište se 

během probíhající členské schůze u kolegů Urbana a Minkewitzové. Bližší 

informace vám doručíme po jejich obdržení.                                             Minkewa 
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                                          BRATISLAVA 10. března 2012                                

Desítky červených baretů a stovky stužek nejrůznějších medailí, převládající modř 

slavnostních veteránských kabátců – na výroční členské schůzi KVV Bratislava se 

10. března sešlo více než sto osob, z toho byla třetina hostů z téměř všech KVV 

obou republk. Z našich byla nejsilnější delegace Prostějova vedená současným 

předsedou Jindřichem Čtverákem za  přítomnosti  předchozího  předsedy KVV 

Prostějov kol. Jindry Starého s jeho šarmantní manželkou a dalších stálic 

prostějovského klubu. V emotivně předneseném projevu zazněl  Rozkaz předsedy 

Klubu VV Holešov Dušana Hrice. Odměnil „Pamětní medailí 1957-1969 Sabinov, 

Prešov a Holešov“ významné příslušníky 7. výsadkového pluku zvl. určení 

generála Jána Repaského In memoriam, prezidenta klubů výsadkových veteránů 

SR plk. v.v. Antona Múdreho, posádková města Sabinov a Prešov a také zasloužilé 

veterány pořádajícího klubu KVV Bratislava Ing. L. Dubeně, dr. V. Timuru a L. 

Hrehu. 

Na schůzi proběhla „štábní“ příprava  nástupu v Žilině na červencové 

mezinárodní shromáždění veteránů. V diskuzi upoutal  syn bývalého příslušníka 

22. výs. brigády  kol. Jaroslav Vondra rétorikou hodnou profesionála, exceloval 

liberecký předseda Jaroslav Chromek.  Vojáckou atmosféru změkčilo blahopřání 

ženám k MDŽ s bílými a rudými karafiáty. Hektické oficiální klání  ukončila 

„nutričně  vyvážená“ večeře,   na pódiu se ozvala neúnavná country kapela 

Domovina, zaplnily se talíře  zákusků – dílo bratislavských kolegyň, zazlátlo  

skvělé víno. Za něj patří vavřínový věnec kol. Lad. Hrehovi. Je nejen skvělým 

společníkem, znalcem vína a jeho výrobcem; zvládl i celou logistiku. Kdy spal, je 

záhadou. Velký dík, pane kolego!  Závěr: Bratislavští dostávají jedničku s 

hvězdičkou. Za všechno. A my se těšíme na Žilinu. Budou tam všichni, kdo na 

Slovensku a  v Česku u padáků něco znamenali.  

                                        Pro Padáček napsal kolega Pavel Chmelík, KVV Holešov 

Výroční členské schůze KVV Bratislava se  za náš klub  zúčastnili kolegové 

Hendrych, Křížek, Minkewitzová, Tvrz, Tvrzová, Urban a Visingr, který 

v krátkém projevu vyslovil dík za pozvání  jak na tuto výroční schůzi, tak zejména 

organizátorům loňského mistrovství  SR veteránů v seskoku padákem. Během 

jednání schůze KVV Bratislava udělil naší zástavě Medaili Štefana Baniča za 

zásluhy o rozvoj parašutismu. 

                                                  

VÁNOČNÍ POTLACH 

Poslední čtvrteční potlach uplynulého roku U parašutistů v Resslově ulici se 

úspěšně začíná  stávat tradicí. Také před minulými Vánocemi se salonek 

restaurace zcela zaplnil – kdo mohl, přišel a nelitoval, pomalu nebylo kam sednout. 

Příště musíme zabezpečit nějaké židle navíc! Naše kolegyně v čele s Dagou vánočně 

vyzdobily celou místnost a Lacinovi přivezli chvojí, takže posezení ve vůni 

františků bylo příjemné. Sešla se také spousta anonymních dárků, mezi nimi 

některé i dosti hodnotné. Každý dostal nejméně jeden dárek, pochutnali jsme si na 

místní kuchyni, popilo se pivečko, vínečko a  úspěch měly známé Vendulčiny 
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šátečky plněné houbami. Pro zpestření a dobrou náladu přečetl Bořek Vejvara 

něco ze zkazků výsadkových zbrojnošů, které posbíral do své připravované knihy, 

a Ludva Dvořáček „dekoroval“ všechny ženy vánoční čokoládovou medailí 

s odznakem našeho klubu. 

Organizátory potěšilo, že zejména ti, kteří na vánoční potlach přišli poprvé, si 

pochvalovali, a tak se všichni dohromady těšíme na příští setkání ve vůni chvojí a 

františků.                                                                                       Ludvík Dvořáček 

OD SRDCE  

 Je to prostě pravda odvěká, že v každém společenství jsou lidé, kteří táhnou, a 

jiní, kteří se vezou. Tak je to i v našem klubu. Na potlachu u piva je každý aktivní, 

ale když dojde na práci, tak  nemůže. 

Musím na chatu (My také!) 

Mám hodně práce (My také!) 

Musím s rodinou (My také!) 

Ale my s hrdostí reprezentujeme svůj klub. Jsme rádi. že můžeme aspoň málem, 

ale přece nějak přispět k tomu, abychom se za náš klub nemuseli stydět, ale 

naopak mohli být pyšní, že k němu patříme. Abychom se v klubu, mezi svými, cítili 

dobře. 

Dvořáček (není mi vždycky dobře, ale jsem k dispozici) 

Hendrych (to jsem ještě nezažil,  já to dokonce dělám rád) 

Kořízek (nejsem v Praze, ale pro klub dojedu všude) 

Lajpold (co bych nezvládl? mám přece ruce i nohy) 

Matoušek (všechno zařídím, oběhám, vyjednám) 

Štrajt (i ženu jsem do toho zatáhl) 

Tvrz (občas je to fuška, ale jdu na to)) 

Urban (a to už mám léta, ale při ničem  nechybím) 

Visingr (všechno pro klub a kamarády) 

Mám jmenovat dál? Víte, že nás pár jsme loni vydělali  pro klub 8500 korun? 

Dotaz: Kde jste byli vy, když jsme 18. června stáli v Resslovce? (Pardon, já 

zapomněl, ona to loni byla sobota.) Kde budete letos 18. června? 

Musel jsem vám to říct od srdce. Tak nashle u piva.                               Drahoň Tvrz 

                                                                                                       

 

JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Z PREŠOVA DO HOLEŠOVA 1957-1969 

(Krátká recenze) 

Pod tímto názvem se objevila začátkem září 2011 útlá publikace z pera bývalého 

náčelníka štábu 7. výsadkového pluku  plk. v.v. Ing. Jiřího Dufka a kolektivu. 

První polovina 72 stránkové publikace přináší informace o jednotkách ZU 

s důrazem na vznik, působení a zánik 7. vp. Zaujme hlavně  druhá polovina 

publikace, která se věnuje  příslušníkům  7. vp po roce 1969 a jejich životním 

osudům. Publikace byla psána „srdcem“ a pravděpodobně i úsilím, aby se objevila 

na nástupu bývalých příslušníků 7. vp v srpnu 2011 v Holešově.  
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 Autor a kolektiv se nevyhnuli  přebírání drobných omylů a nesprávných                                                                                                              

názvů jmen, přijmení, měst, atd. Takto se nám  na str. 3 objeví Kijev (Kyjev), na 

str. 6 rotmistr Josef Gabčík (Jozef), na str. 15 Torica (Torysa), na str. 26 Klárovu 

(Kolárovu).  Na str. 7 si pak opravte Kričvaluši  a Bordaňuk - pozdější gen. Michal 

Kričfaluši (1921-1994) byl vysazen jako komisař skupiny Borkaňuk. (Pozn. 

O.O.Borkaňuk 1909-1942).  František Koller je na str. 49  jako Koler atd.  Rovněž 

psaní příjmení bývalých slovenských příslušníků 7. vp by si zasloužilo větší 

pozornost. Str. 35 – Jozef Bodnarík, „Jožo“ – Bodnárik (dnes člen KVV Prešov, 

str.16 – Anton Múdrý – Múdry (dnes předseda KVV SR). Člen KVVV Praha 

Vojtěch Kohout je na str. 19 uveden jako Jan Kohut.  V publikaci se objevuje 

i krycí název 7. vp - ZU 7374, předchůdce prostějovského VÚ 8280. Na str. 12 pod 

fotografií je 7. V.P. - ZU, správně 7. vp ZU. 

 Celkově převažuje kladné hodnocení. Publikace představuje  „azimut“ i pro jiné 

kluby výsadkových veteránů v ČR i SR – oslovit a „dát na papír“ vzpomínky 

posledních žijících pamětníků.                                                       Vladimír Gajdoš  

                                                                                                                                                                 

VYŠLA KNÍŽKA O JOSEFU OTISKOVI 

 Letos v zimě byla vydána a pokřtěna knížka mapující život jednoho z čs.válečných 

parašutistů, pplk. v.v. Josefa Otiska, velitele paraskupiny Wolfram. Knížku napsal 

por. v. z. Martin Vaňourek na popud bývalého velitele roty aktivních záloh 

Ostrava  kapitána Jana Šimčíka. Rota nese Otiskovo jméno. Knížka má 77 stránek 

a je doplněna řadou dosud nepublikovaných fotografií. Je tištěna na křídovém 

papíře v omezeném nákladu 500 výtisků. Publikaci,  kterou mohu jen doporučit, 

lze objednat nejlépe  hromadně na adrese simcik.honza@seznam.cz, tel. 603 548 

720. Cena je 75 Kč + poštovné. 

                                                                                                                           Petr Čejka                                                                                

                                                                                                                                              

KLUBOVÝ  HLASATEL   

VÍTÁME NOVÉ ČLENY 

PAVEL BŘESKÝ, nar. 1949  

Z letadla vyskočil poprvé v roce 1967 nad letištěm v Mladé Boleslavi. V říjnu roku 

1968 nastoupil základní  vojenskou službu u 22. výsadkové brigády v Prostějově. 

Jako čerstvý maturant byl zařazen do výsadkové Školy důstojníků v záloze, kterou  

úspěšně dokončil. Ve druhém roce vojny byl zařazen na funkci důstojníka 

štábu praporu. Splnil podmínky pro získání odznaku výsadkáře 2. třídy  a v říjnu 

roku 1970 odešel do civilu v hodnosti podporučík. 

Po skončení základní vojenské služby se stal příslušníkem SNB (v policejní 

službě strávil do roku 2008 více než 30 let) a zapojil se do  Svazarmu jako 

instuktor parašutismu. Celkem uskutečnil více než 1000 seskoků padákem a je 

držitelem zlatého odznaku s jedním diamantem. Na padáku visel naposledy v říjnu 

roku 1992 nad letištěm v Hořovicích. Od té doby se letištním činnostem aktivně 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:simcik%2ehonza%40seznam%2ecz
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nevěnoval. Za svůj největší parašutistický úspěch považuje to, že se všechny 

padáky, jejichž balení kontroloval,  vždycky otevřely. 

                                                                         

Pplk. Policie ČR  PhDr. LIBOR KOVÁRNÍK,  nar. 1952 

Para výcvik prodělal u VÚ 8280 v Prostějově, kde absolvoval celkem 25 seskoků  a 

získal odznak 1. třídy výsadkáře. Vojenskou službu ukončil ve funkci velitele  

skupiny hloubkového průzkumu. Poté nastoupil k MV a pokračoval tam ve 

výcviku nových zájemců o parašutismus z řad MV na letišti  v Hořovicích a u 

ÚRN. Tam absolvoval dalších 31 seskoků. Později  již nemohl v parašutismu 

pokračovat. Služební poměr ukončil na vlastní žádost v roce 2010.  Jeho zájmem je 

sport a střelba. 

 

PETR VANĚK, nar. 1942 

V roce 1960 jsem u odvodové komise řekl, že bych chtěl být zařazen 

k výsadkářům. Brzy jsem dostal pozvánku na para výcvik, který vedl taktéž 

branec Standa Lacina. Na závěr výcviku jsem absolvoval tři  seskoky z „Anduly“ a 

nastoupil jsem k  7. výsadkovému pluku  v Holešově jako radista. Po absolvování 

přijímače jsem byl zařazen do poddůstojnické školy, kde jsem po vyřazení  působil 

až do ukončení zákl. voj. služby  ve funkci velitel družstva. Během vojny jsem 

absolvoval asi 20 seskoků a další 3 na cvičení rovněž v Holešově. 

Jako vyučený elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení jsem 

pracoval v údržbě u ČSD. Při práci jsem dálkově vystudoval elektrotechnickou 

průmyslovku a od roku 1975 jsem  pracoval v pražském Metru ve funkci mistra 

zabezpeč. zařízení na trase C. V roce  1990 jsem se stal vedoucím oddělení 

zabezpečovací a automatizační techniky. V roce 2006 jsem odešel do důchodu. Od 

mládí jsem byl rybář, jezdil na kole, plaval a věnoval se turistice. Po operaci obou 

kolen v roce 2004 jsem se sportovní činností skončil. Nyní relaxuji na chatě se svou  

ženou a vnučkami. 

FRANTIŠEK VOKATÝ, nar.  1947 

Když dostal povolávací rozkaz k útvaru do Prostějova, otec mu řekl: Máš kliku, 

tam jsou letci, tam  budeš akorát zametat hangáry, bude to ulejvárna. Ale  letci už 

v Prostějově nebyli, ocitnul se u výsadkářů a ulejvárna to  nebyla.V letech 1966 až 

1968  sloužil u v.ú. 8280 jako řidič a udělal  13 seskoků. Měl zůstat na vojně a 

dodělat si školu (studoval, ale nedokončil „žižkárnu“), po srpnových  událostech 

1968 však  už v armádě zůstat nechtěl. Pracoval jako řidič náklaďáku  a později 

jako řidič autobusu u ČSAD v Mostě, kde ve Svazarmu pomáhal s výcvikem 

branců a zapsal si dalších 50 seskoků. Po přestěhování do Prahy pracoval až do 

důchodu jako řidič MHD, ale k parašutismu se už nevrátil.  

MARTIN ZIKL, nar. 1947 

V roce 1996 nastoupil  základní vojenskou službu u 4. brigády rychlého nasazení 

jako mířič minometu v Benešově u Prahy. Již jako profesionální voják  nastoupil 

v roce 2002 do Týna nad Vltavou, poté dostal nabídku sloužit   u průzkumné čety 

VÚ 1824 v Benešově u Prahy. V rámci  reorganizace byl benešovský prapor 



 11 

přestěhován do Žatce, kde sloužil až do svého odchodu do civilu v roce 2006.  

Zúčastnil se  operace Enduring Freedom v Kuvajtu a Iráku (2002-2003)  a v letech 

2004-2005 mise KFOR v Kosovu.Po třech letech v civilu se vrátil do armády ke 4. 

brigádě rychlého nasazení. Dodnes slouží u 42. mechanizovaného praporu 

v Táboře. Od mládí se věnoval závodní střelbě a jeho největší zálibou  jsou  proto 

zbraně a střelba. 

 

 

UDĚLENÍ  VYZNAMENÁNÍ, DIPLOMŮ A BLAHOPŘÁNÍ 

Při příležitosti životního jubilea udělil výbor KVVV Praha 

 

ZLATÝ ODZNAK  

Jiřímu URBANOVI, nar. 1932 

 

MEDAILI ZA ZÁSLUHY KVV PROSTĚJOV 

Karmele ŠTRAJTOVÉ,  nar. 1947 

 

PAMĚTNÍ MEDAILI KVVV PRAHA  

Bohumilu BROTÁNKOVI, nar. 1927 

Václavu MEJDROVI, nar. 1942 

 

PAMĚTNÍ MEDAILI KVV PROSTĚJOV  

Jiřímu HENDRYCHOVI, nar. 1947 

 

BLAHOPŘÁNÍ K  ŽIVOTNÍMU JUBILEU 

Jiřímu  LACINOVI, nar. 1932 

Václavu TOMALÍKOVI, nar. 1937 

Janu BAŠEMU, nar. 1937 

Vendulce SUCHOMELOVÉ, nar. 1942 

Milanu VAŠKOVI, nar. 1952 

 

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné výsadkářské zdraví 
 

Uvedená ocenění budou předána na členské schůzi 17. května 2012 
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PŘIJĎTE, SEJDEME SE 

 ČLENSKÁ SCHŮZE: 20. září 2012 v 16.30 hod. v klubovně ČsOL ve 4. p. hotelu 

LEGIE, nám.  I.P. Pavlova     

 VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ: 8. prosince 2012 v 10.00 hod. v klubovně DAP v Praze 

6, Vítězné náměstí;     

 SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU ve dnech 11.6., 13.8., 10.9., 15.10., 12.11., 26.11., 

3.12. vždy v 17.00 hod.; Pozor, změna – výbor zasedá vždy v pondělí v klubovně ČsOL 

v hotelu LEGIE, nám. I.P.Pavlova 

 PIETNÍ AKCE ANTHROPOID 18. června 2012 v 10.00 hod. v Resslově ulici a u 

Památníku výsadkářů v Technické ulici v Praze-Dejvicích;  

 DEN VETERÁNŮ 11. listopadu 2012  v 16.00 hod. Účast na pietním aktu u 

Památníku výsadkářů v Technické ulici Praze-Dejvicích; 

-    SETKÁNÍ PARAVETERÁNŮ v Žilině 11 -13. července 2012, kde současně proběhne 

      8. ROČNÍK MEMORIÁLU zakladatelů VV a 4. ročník  Š. Baniče;  

 PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ  (potlach) členů klubu každý třetí čtvrtek v měsíci od 17,00 

hodin v   restauraci U PARAŠUTISTŮ  v Praze 2 - Nové Město v Resslově ulici č. 7 ve 

dnech 29.1., 15.2.,  22.3., 19.4., 21.6., 19.7., 16.8., 18.10., 15.11, 20.12.2012;  

 SETKÁNÍ VETERÁNŮ ve  Starých Splavech ve dnech 7. – 9. září 2012 spojené 

s oslavou 65. výročí založení výsadkového vojska v Zákupech; 

 

 

SAKO JAKO UNIFORMU KLUBU  

můžeme získat v Otavanu  Třeboň. Kolega Petr Čejka nám k tomu poslal tuto 

informaci: 

Sako ve velikosti průměrného muže a menší je po úpravě (rukávy, délka, našití 

nášivek)  možné zakoupit  za cenu 2000 Kč,  nebo si ho nechat ušít na míru i 

s kalhotama v ceně do 5000 Kč. Paní Jana Novotná – tel. 384 751 119 a 737 207 119 

– ví o našem zájmu a je třeba dohodnout si s ní návštěvu, měření apod. 

 

 

 

 

PADÁČEK – Občasník Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha. Vychází 3x ročně (ke každé 

členské schůzi). Rediguje Daga Minkewitzová. Technické zpracování Miloslav Juříček. Tisk Růžena 

Čermáková. Číslo 14 vyjde v září 2012.  Uzávěrka je 22.7.2012., uzávěrka aktualit 17.8. 2012. 

 

 

 


