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Rok se s rokem sešel a koncem září několik členů pražského KVVV 

vyrazilo opět do Jablonného v Podještědí. Byl připraven již třetí ročník 

„Akce Ještěd“. Do poloviny září to vypadalo, že letos bude rekordní 

účast, zájem projevilo 20 kolegů. V Jablonném se nás sešlo 12. Začátek 

byl trochu dramatický, protože se někde vloudila chybička a řidič 

armádního mikrobusu, který přivezl polovinu účastníků, byl dost 

překvapený, že se jedná o dvoudenní akci. Za vydatné pomoci tohoto 

řidiče a operativního jednání jeho nadřízených v Praze, se nakonec akce 

Ještěd 2016 uskutečnila v plánovaném rozsahu, ve dnech 26. až 27. 9. 

2016 a nikdo nemusel jet domů vlakem nebo v kufru některého z 

doprovodných aut.  

  Program jsme zahájili hned dopoledne „Střílením pod Ještědem“. 

Jedná se o klubový střelecký závod, kdy se bez rozdílu věku, hodnosti a 

pohlaví střílí z pušky a pistole. Letos jsme měli na střelnici připraveno 

překvapení. Střílelo se z civilní verze současné útočné pušky Bren, 

opatřené elektronickou zaměřovací soustavou. Rozdíl mezi tímhle a 

starou dobrou osmapadesátkou, závodníci poznali okamžitě a mnozí, 

včetně obsluhy střelnice, byli překvapení z úrovně dosahovaných 

střeleckých výsledků. Zaměstnání potom pokračovalo pod vedením, 

nám již známého Lumíra Němce, z uskupení Thor Tactical. Šlo o to, 

dozvědět se co dělat v situaci, kdy nějaký magor začne kolem sebe střílet 

nebo mávat něčím bouchacím. Popisovat obsah a průběh tohoto 

zaměstnání nebudu, bylo by to příliš obsáhlé. Podstatné je, že na závěr 

byly praktické nácviky některých zásad, umožňujících přežití v tak 

strašném průšvihu. Střílelo se a granát se kutálel. Já trouba jsem se 

uvolil dělat figuranta, ale docela jsem na tom vydělal. Asi 10 dní jsem 

potom za pivo ukazoval u nás v hospodě úžasnou modřinu na břiše s 

tím, že takhle mě zbili staří paragáni. 

  Po večeři jsme vyhlásili vítěze střelecké soutěže, diplomy a ceny si 

odnesli kolegové Petr Korb, Standa Lacina a Jirka Hendrych. Ano, bylo 

i šampáňo, vítězové věděli co se patří. Tak: „dámy a pánové, zavíráme, 

na ubikace rozchod“. A potom nastal neplánovaný, zlatý hřeb celého 

programu. My jsme se jako puberťáci na výletě slezli do jedné chatky a 

z tašek začaly vykukovat tekuté i uzené zásoby a povídalo se a 

vzpomínalo, rozpovídali se i málomluvní a bylo to fajn. 

 Program druhého dne jsme si udělali v prostoru kempu. Za 

krásného počasí jsme si u koupaliště jen tak pro zábavu zastříleli 

vzduchovkami na pouťové balonky a nikam jsme nespěchali.  Po poledni 

jsme se přesunuli do nedaleké Lindavy, kde je vyhlášená sklárna a 
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Sklářská hospoda. Čekání na oběd bylo o něco delší než bývá běžné, ale 

věřím, že to nikomu nezkazilo dojem z „Akce Ještěd 2016“. 

                                                                                                    Pavel Břeský 

 

           

ČS KVVV Praha – 15.9.2016 

 

Konala sa na obvyklom mieste, t. j. v Hoteli Legie, Praha 2, Sokolská 33, 

metro I. P. Pavlova. Účasť bola 31 členov. V úvode informoval O. 

Jurman o vzniku nového Združenia veteránov ozbrojených síl a bezp. 

zložiek, zároveň predstavil svoju knihu „Legionářská odysea“ (pre 

záujemcov kontakt : agentura.lucie@volny.cz). Správa o činnosti 

obsahovala aktivity klubu od poslednej ČS. Kontrola finančného 

hospodárenia potvrdila nárast hospodárenia v čiernych číslach. Bola 

spresnená účasť na klubovej akcii JEŠTĚD, prezentovaná medaila 

udelená klubu od KVV Holešov. Došlo k oceneniu jubilantov, prijatiu 

dvoch nových členov (M. Krejza, M. Gubančok). Diskusia sa venovala 

klubovej činnosti, príspevkom do Padáčku, klubovej vlajke, oficiálnej 

účasti na podujatiach (delegovanie), spresneniu vianočného posedenia, 

atď.     

 

STŘELECKÉ  ZÁVODY  VÝSADKOVÝCH  VETERÁNŮ  V ROCE 

2016 
 

 V letošním roce byly uspořádány dva, již tradiční, střelecké závody 

s předpokládanou účastí většiny klubů výsadkových veteránů. Jednalo 

se o Memoriál F. Mansfelda, který se konal v Prostějově a Střelecký 

trojboj v Holešově. 

 Květnový závod v Prostějově proběhl podle osvědčených propozic 

tak, jako v minulých ročnících. Závodníci stříleli velkorážnou pistolí 

Glock ráže 9 mm Para (Luger) na vzdálenost 25 m do papírových terčů 

známých jako „nekrytě ležící figura s kruhy“. Zkušení střelci vědí, jaká 

potvora může tenhle terč být. On totiž má větší průměr desítky než 

mezinárodní pistolový terč 50x20, to ano, ale hodnocená plocha je 

přerušena hranou hlavy a ramenem. Může se vám tedy stát že, díra o 

fousek výš nebo do strany není osmička, ale nula. To zamrzí, vím o tom 

svoje. Pistole Glock 17 jsou spolehlivé a osvědčené služební zbraně a 

dobrému střelci umožňují na zmíněný terč dosahovat výsledky 95, až 

výjimečně 100 bodů, ze 100 možných. Zbraně, které prostějováci do 
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tohoto závodu zajišťují, jsou bez výjimky v dobrém technickém stavu a 

správně nastřelené. Pro všechny závodníky jsou tak podmínky stejné a 

jedná se o férovou soutěž. Závodníci jsou rozděleni do dvou skupin.  V 

jedné skupině závodí tříčlenná družstva klubů výsadkových veteránů a 

ve druhé ostatní, např. družstva Policie ČR, Městské policie, vojenských 

útvarů, hasičů a různých sportovních klubů. Hezkou tradicí je, že závod 

zahajuje paní Mansfeldová. Při celkovém hodnocení potom dochází k 

průniku mezi jednotlivými skupinami, protože je vyhlašován celkový 

vítěz v hodnocení jednotlivců, vítězné družstvo žen apod. Rychle a 

bezchybně vyhodnotit takto složitý systém je určitě nelehké, ale já 

věřím, že to prostějováci jednou dovedou k dokonalosti a výsledky 

vypadnou z nějakého superpočítače 7 vteřin po posledním výstřelu 

soutěže. Tak a teď jak letos dopadli pražáci, byli zase na bedně? Ne, 

nebyli. Zúčastnili jsme se v tradiční sestavě Břeský, Lacina, Vašek a mně 

se podařilo fláknout si jednou nulu. Byla to ta výše zmíněná 0 místo 

osmičky. Výsledek s nulou v takové konkurenci, jaká v Prostějově 

závodí, na bednu prostě nestačí. Reputaci zachránil Milan Vašek, který 

si vystřílel 1. místo v hodnocení jednotlivců mezi veterány. Družstva 

veteránů vyhrála Banská Bystrica, druhý Prostějov a bronzové byly 

Luštěnice. Družstvo Prahy si odvezlo bramborovou medaili. 

Bramboráky mám rád, ale bramborové medaile mívají takovou divnou 

pachuť a tak jsme ji vyhodili kousek za střelnicí do příkopu a začali 

jsme přemýšlet, jak na bednu v Holešově. 

 Střelecký trojboj veteránů v Holešově je náročný závod, kde se 

střílí z útočné pušky, tedy samopalu vz. 58, pistole a malorážky. Jedná se 

o závod tříčlenných družstev, kdy každý závodník střílí z každé 

jmenované zbraně 5 hodnocených ran. Výsledky některých závodníků 

kolem 135 bodů, ze 150 možných, zde nejsou výjimkou a v oblasti 

mířené střelby to znamená opravdu dobrou úroveň. Podmínkou k 

dosažení zmíněných výsledků není potřeba jenom dobrý střelec, ale i 

dobrá zbraň. Tím myslím to, že nestačí, aby zbraň střílela dopředu, ale 

je docela fajn, když zásahy jsou alespoň v dohledu od záměrného bodu. 

O problému, který způsobil špatně nastřelený samopal v loňském 

ročníku holešovského trojboje jsem se v Padáčku už zmínil. Doufali 

jsme, že se podobná lapálie nebude opakovat a 8. července jsme vyspalí, 

odpočinutí a ve známé sestavě Břeský, Lacina, Vašek, nastoupili k 

závodu v Holešově-Dobroticích. Začalo to dobře, zahájení za pěkného 

počasí, příjemná atmosféra a pokračovalo to špatně. Zase jeden 

rozštelovaný samopal, kterým se nedalo trefit. Na rozdíl od minulého 
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(Střel. družstvo v Holešově –zleva  P. Břeský, M. Vašek, S. Lacina)   

 

ročníku jeden z řídících střeleb pochopil, že se nejedná o chyby střelců, 

vzal na sebe odpovědnost a v průběhu závodu trochu seřídil mířidla 

uvedené zbraně. Když jsem asi v půlce závodu tuhle veselou flintu 

vyfasoval já, bylo už zřejmé, do jakého prostoru mimo terč je potřeba 

mířit, aby v panákovi byla nějaká díra. Nástřel se záměrným bodem asi 

15 cm v bílém, vlevo vedle hlavy potvrdil, že takhle je možné figuru 

trefit. Trochu mě rozladilo, že z těch tří nástřelných byla jedna závada, 

ale to se někdy stane. Věděl jsem tedy, kam mám mířit a hurá do 

závodu. A potom to přišlo. Z těch pěti hodnocených ran byla pouze ta 

první bez závady. Řešení závad nebudu popisovat, ale faktem zůstává, že 

rozštelovaný samopal měl za těchto podmínek i rozštelovaného střelce. 

Nějak se mi ale podařilo tu zelenou obludu 5x docela dobře trefit a 

protože Standa a Milan byli zase perfektní, závod pro nás nekončil hned 

v prvním kole jako loni. To bylo dobré. Potom už stačilo neudělat 

nějakou hloupou chybu na pistoli a malorážce. Protože jsme chybu 

neudělali, dopadlo to výborně a nebyli jsme v šoku. Byli jsme v 

Dobroticích zase na bedně a po loňském, hořkém neúspěchu to bylo 

příjemné. Zvítězilo družstvo z Banské Bystrice, Praha byla druhá a třetí 
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Topoľčany. V celkovém hodnocení jednotlivců byl první Milan Vašek - 

Praha a třetí se umístil Pavel Břeský- Praha. K tomu si ještě Milan 

Vašek vystřílel 1., 2., a 3. místo v hodnocení jednotlivých disciplin, tedy 

malorážce, samopalu a pistoli. Je příjemné, že naše celkově druhé místo 

v závodě nemělo stín nějaké nespravedlnosti směrem k ostatním 

závodníkům. Pořadatel totiž, na rozdíl od minulého ročníku, vynuloval 

výsledky těm, kteří stříleli v začátku závodu špatně seřízeným 

samopalem a na závěr jim umožnil opravnou střelbu funkční zbraní. Po 

takovém rozhodnutí je možné považovat letošní Střelecký trojboj v 

Holešově za férový závod a těšit se na další ročník. 

 

         Pavel Břeský 

 

 

VÝSTUP NA SLEMÄ 

 

KVV Žilina pořádal 8. října letošního roku již 22. 

ročník výstupu na Slemä. Tentýž den se konal na 

vojenském hřbitově v Liptovském Mikuláši pietní akt 

k uctění památky padlých vojáků 2. paradesantní 

brigády a armády SSSR. Za KVVV Praha jsme se s kolegyní Milenou 

Černou zúčastnily výstupu na Slemä. Do Žiliny jsme dojely v pátek 

večer a díky předsedovi KVV Žilina F. Glatterovi jsme byly ubytované 

přímo v kasárnách 5. pluku speciálního určení na Rajecké cestě. Ráno, 

vyspané do růžova, jsme nasedly spolu s ostatními účastníky 

slovenských i moravských klubů do autobusů, které nás odvezly do 

Liptovského Hrádku.  Jeden autobus s těmi, co by výstup nezvládli, 

zamířil do Liptovského Mikuláše na vojenský hřbitov k pietnímu aktu a 

ti zdatnější včetně nás naskočili – či spíše byli vysazeni – do vojenského 

náklaďáku. Po hrbolatých lesních cestách, kam běžné automobily 

nemají přístup, nás náklaďák vyvezl na východní okraj kotliny 

Brdkovice do výšky 1.169 m. Tady sesedáme a pokračujeme po svých. 

Počasí je proměnlivé, cestou autobusem vykukovalo sluníčko, nyní je 

mlhavo a začíná poletovat sníh. Vrch Slemä sem spadá strmým 

zalesněným úbočím a my jdeme dál serpentinovým chodníčkem přes 

„Ohniště“ stále výš a výš. Omšelé kameny na cestičce, do hladka 

ošlapané kořeny stromů, napadané listí spolu s čerstvým sněhem ztěžují 

výstup. Lije ze mě, jako bych proběhla sprchou, sem tam mě ochladí 

mokrý sníh sypající se ze stromů, kterých se přidržuji ve snaze  
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(Účastníci 22. ročníku výstupu na Slemä) 

 

neuklouznout. Nikdo to však nevzdává a v rozestupu asi jedné hodiny 

všichni postupně dosahujeme vrcholu 1.514 m, včetně nejstaršího 

třiaosmdesátiletého kolegy ze Slovenska a naší 81 leté Mileny. U žen se 

prý věk neprozrazuje, ale v takovémto případě je její výkon 

obdivuhodný. Následuje krátké občerstvení z domácích zásob a zkušené 

kolegyně a kolegové se převlékají z propoceného do suchého prádla. Pro 

mě začínající turistku je to něco úplně nového, příště se také tak 

vybavím! Pár metrů od vrcholu jsou trosky letadla, v kterém zahynulo 

14 výsadkářů spolu se 4 členy posádky. Jsou pohřbeni na vojenském 

hřbitově a tady na místě tragédie mají pomníček s pamětní deskou. 

Shromažďujeme se u pomníčku, fotíme a po krátkém projevu předsedy  
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(Míla a Karmela) 

 

KVV Žlina F. Glattera a po položení věnce držíme minutu ticha za 

padlé.  Na zpáteční cestě si užíváme výhledy na okolní vrchy a obce pod 

námi. Bez úrazů dorážíme k náklaďáčku, který nás za zpěvu 

slovenských lidovek odváží do Liptovského Jána. V rekreačním zařízení 

ministerstva vnitra SR u zastřešeného ohniště se setkáváme s těmi, co se 

vrátili z pietního aktu. Opékáme si klobásky a slaninku, povídáme si a 

na rozloučenou všichni dostáváme pamětní list a odznáček 22. výstupu. 

Autobusy nás odvážejí zpět ke kasárnám do Žiliny. Ještě se na chvilku 

zastavíme v klubu KVV Žilina na čaj a pohárek demänovky, děkujeme 

F. Glatterovi za krásně prožitý den, a pak už hajdy do hajan. Unavené, 

ale šťastné a plné dojmů si ještě chvilku povídáme. Ráno se loučíme se 

Žilinou a ve vlaku si slibujeme, že se zase příští rok, pokud zdraví 

dovolí, vrátíme a výstup si zopakujeme. 

                                                             

                                                            Milena Černá a Karmela Štrajtová 
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VYZNAMENANIA 

  

O vyznamenaniach som sa už zmienil v predchádzajúcich Padáčkoch. 

Ďalším impulzom bola beseda s R. Košutom na ČS KVVV Praha dňa 

12.5.2016. Výrobca medailí, odznakov, mincí predviedol časť svojej 

zbierky a na praktickom príklade ukázal, čo by malo či nemalo byť na 

klubovom saku. Za 15 rokov klubovej činnosti som zaznamenal nárast 

počtu hlavne pamätných odznakov so stuhou. Takže malá historická 

rekapitulácia. Vyznamenanie na stuhe, Rad Čestnej légie, sa objavil 

v roku 1802, keď s ním prišiel Napoleon Bonaparte. Má 5 stupňov 

(rytier, dôstojník, komandér, veľkodôstojník, nositeľ veľkokríža) boli 

ním vyznamenaní i Česi a Slováci, politici, umelci, vojáci i ženy (nositelia 

– viď www.forum.valka.cz). Nositeľ je „viditeľný“ červenou nitkou cez 

dierku na klope saka, príp. mini červenou rozetou. Majú nárok na 

posmrtné umiestenie kovovej palmovej vetvy na hrob, stráž 

z republikánskej gardy pred celou, atď. Nositeľom je i mesto Volgograd 

(do r. 1961 Stalingrad). Prvým československým vyznamenaním bola 

Medaila Jána Žižku z Trocnova z 1920. (Existuje i Veliteľský rad Jána 

Žižku z Trocnova, ale z roku 1946). Tí, ktorí prešli službou v ČSĽA, 

odchádzali do dôchodku podľa hodnosti a funkcie s 2-4 

vyznamenaniami. Obvyklá bola asi po 5 rokoch medaila „Za službu 

vlasti“, po 10 rokoch „Za zásluhy o obranu vlasti“(vo voj. slangu  

medaila „za výdrž“). Medaile sa udeľovali v rokoch 1955 – 1990, od roku 

1960 s novým štátnym znakom. (Zdôraznil by som, že išlo o štátne 

vyznamenania, s podpisom N GŠ na dekréte!). Obvykle k nim pribudli 

napr. „Za upevňovanie bratstva v zbrani“, Rad Červenej hviezdy. 

Neskôr bola možnosť udeliť „Za službu vlasti“ i opakovane. Išlo 

o obdobu dnešnej Medaily A ČR (5,10,15 rokov), v A SR potom „Za 

vernosť OS SR“ (5,10,15 rokov). Aká bola situácia v okolitých 

krajinách? V ZSSR existovalo veľké množstvo medailí a vyznamenaní 

udeľovaných pri pamätných dňoch a rôznych výročiach.(Pri niektorých 

mali veteráni napr. právo prednostného nákupu farebného televízora). 

I hrude vojakov v USA boli bohato dekorované. Niektoré stužky sa 

objavili i na pravej strane hrudi, bežným je pri veteránoch nosenie 

odznakov na čiapkach – šiltovkách. (Mal som problémy vysvetliť 

americkému kolegovi pri svojich dvoch červených stužkách, kdeže som to 

bol vlastne ranený,...). Francúzsko pridáva pri niektorých 

vyznamenaniach určitú čiastku k dôchodku, na spoločenských 

uniformách, podobne ako vo V. Británii sa nosia miniatúry. Poľsko ešte 
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nezasiahla inflačná vlna v medailách. Nemecko a Rakúsko – existuje tu 

predaj rôznych pamätných odznakov so stuhou, výťažok ide na 

vojenskú charitu. Na druhej strane Spolkové ministerstvo obrany 

Rakúska povolilo vojakom a policajtom rozhodnutím z roku 2003 nosiť 

výsadkový odznak EMPA. No ale späť do Čiech a na Slovensko. Rok 

1993, prvé účasti vojakov na misiách, vzniká potreba, skoro nutnosť 

ďalších odznakov, nášiviek, plakiet a medailí. Zanikajú a vznikajú 

útvary, pribúdajú stužky na uniformách. Vyznamenanie je chápané ako 

forma verejného ocenenia. Najvyššou kategóriou sú štátne 

vyznamenania, ktoré sa delia na civilné a vojenské. Sú prepožičiavané 

alebo udeľované. Pri prepožičaných by sa mali po úmrtí, odsúdení, atď. 

vracať.     

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Rub a líc vyznamenania KVVV Praha, z.s. Je udeľované v troch 

stupňoch – bronz, striebro, zlato) 

 

Takže rady, vyznamenania, kríže, medaile, čestné a pamätné odznaky 

včítane zahraničných. Nebudem všetky vojenské vymenovávať, 

novodobých je dnes v ČR viac ako 200, na Slovensku asi 100 a ďalšie sú 

v schvaľovacom konaní. Nad čistotou heraldiky a faleristiky, (názov 

faleristika zaviedol v roku 1937 čs. dôstojník Oldřich Pilz a je odvodený od 

„phalera“ (grécky) – vyznamenanie Rimanov na hrudi), bdie v ČR 

Komise vojenských tradic a symboliky VHÚ, v SR je to potom Rada pre 

vojenskú symboliku. Nie vždy sa to podarí a výsledkom je potom viac 

vyznamenaní s jednotnou stužkou – napr. s čs. trikolórou. (Trikolóra 

nahradila od roku 1992 červenú stužku i na Zlatej hviezde Hrdinu Ruskej 

federácie, na fr. vyznamenaniach existuje francúzska trikolóra).  

http://forum.valka.cz/attachments/osobnosti/Faleristika/CR/kvvvPde.jpg
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Nepísaným pravidlom je, že pokiaľ bol udelený vyšší stupeň, napr. 

strieborná medaila, bronzová by sa už nemala udeľovať. Výnosy 

ministerstiev obrany potom stanovujú počty, poradia nosenia. (Napr. 

Normatívny výnos MO ČR 12/2012 čl. 55, odst. 3 povoľuje nosenie max. 4 

pamätných odznakov). Počet baretových odznakov priam volá po vydaní 

katalógu, príručky alebo predpisu pre prípad, že v lese na seba narazia 

dve rôzne označené (zatiaľ vlastné) špeciálne skupiny. V histórii 

faleristiky sa mihne rad príbehov – Rad Bieleho leva udelený B. 

Mussolinimu v roku 1926, plk. v.v. J. Zenáhlíkovi ( ⃰ 1921) v roku 2008,  

predané Gabčíkove vyznamenania na burze v Nemecku, krádeže, 

falšovania. Mestu Banská Bystrica chýba ex-štátne vyznamenanie – Rad 

K. Gottwalda (75 gr zlata, 1 briliant), atď. Stačí prebehnúť ponuky na 

internete – ak máte dostatok financií, kúpite i Hrdinu socialistickej 

práce. Stúpajúci počet vyznamenaní je v priamej úmere s klesajúcimi 

cenami raznice (cca 16.000 Kč i s DPH). Jednoduchou matematikou 

spočítate, koľko medailí musíte vyraziť (a za koľko odpredať) aby sa 

vám vrátili investície. Pri 50 ks sa cena za medailu pohybuje okolo 250 

Kč a potom ceny len klesajú. No ale späť do KVVV.  Sme dobrovoľná 

organizácia – zapísaný spolok, záleží na každom členovi (zatiaľ) čo, kde 

a ako bude nosiť. Ďalším nepísaným zvykom bolo, že pokiaľ bola 

medaila udelená útvaru (klubu), spoločne s medailou dostal i dlhú stuhu, 

ktorou bola dekorovaná bojová zástava. Prestáva prekvapovať, že 

niektorí „nominanti“ medailu odmietnu prevziať. V roku 1968/69 sme 

zaznamenávali hromadné vracanie hlavne sovietskych vojnových 

vyznamenaní vojnovými veteránmi na ZÚ ZSSR v Prahe. V súčasnosti 

nie je zvláštnosťou vracanie napr. medailí NATO - v ČR (pplk. v.z. 

MUDr. M. Obrtel - 2014), tak na Slovensku (rt. v. z. R. Bačinský - 2015). 

V roku 2014 vrátil medailu Za zásluhy II. stupňa filmový režisér Jan 

Němec, v roku 2016 odmietol nomináciu na št. vyznamenanie (od čs. 

prezidenta M. Zemana) astrofyzik Jiří Grygar. Na druhej strane Grygar 

prijal 17.6.2016 cenu predsedu Rady pre výskum, vývoj a inováciu 

(RVVI) P. Bělobrádka. V 8/2016 vrátil Českému svazu bojovníků za 

svobodu medailu nemecký historik W. Imhof na protest, že ju obdržal 

i český prezident M. Zeman. So svojským prístupom k vyznamenaniam 

vystúpil v ČT 28.2.2016 i arabista Petr Pelikán, v r. 1990-91 účastník 

operácie Púštná búrka v Perskom zálive. Na samostatný článok by 

potom bolo udelenie či neudelenie vyznamenania Jiřímu Bradymu ( ⃰ 

1928) v októbri 2016. Okrem vyznamenaní zaznamenávajú renesanciu 

i miniatúry odznakov a pamätné vojenské mince.  (vladgaj) 
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OPRAVA 

Opravte si prosím Padáček č. 25, str. 3, 10 riadok zhora, 27.8.1954, 

správne 27.8.1955. 

 

KRÁTKE INFORMÁCIE 

Stretnutia pri príležitosti 55. výročia založenia 7. vp ZU Holešov 26.8. 

2016 v Holešove sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov. Za KVVV Praha 

bol prítomný S. Lacina, J. Čejka, P. Korb. Pri klesajúcom počte 

účastníkov, zníženie prirodzeným úbytkom zo 750 na 300 išlo 

pravdepodobne o posledné „veľké“ stretnutie.   

 

23.9. sa konalo v Prostějove stretnutie pri príležitosti 50. výročia 

spojeneckého cvičenia VLTAVA 1966. Z KVVV Praha boli medzi asi 

deväťdesiatkou priamych účastníkov prítomní P. Gavlas, V. Duchoň. 

Vek priamych účastníkov je dnes vyšší ako 70, 80 i viac rokov. Najviac, 

89 rokov mal M. Opluštil. Červené barety o. z. vydalo pri tejto 

príležitosti Pamätný odznak na stuhe Vltava 1966 v dvoch prevedeniach 

– udeľovací a predajný. Pre SMparapresent išlo už o vydanie 10 

pamätného odznaku na stuhe. 

 

(Prvý zprava P. Gavlas, tretí zprava M. Duchoň) 
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Pri pietnom akte pri Národnom pamätníku na Vítkove 28.10.2016 bola 

prítomná i delegácia KVVV Praha. V televízii sa mihli J. Urban, D, 

Tvrz, J. Kořízek, J. Čejka, L. Dvořáček. 

 

26.10. sa uskutočnila v Prahe 6 prezentácia knihy O. Jurmana „Dvojitý 

agent“. Agentom LIGHT bol Karel Zbytek ( ⃰ 1902) ex. príslušník čs. 

vojska v Londýne, ktorý prešiel i para výcvikom.   

 

11.11. sa konal od 19.00 h v Divadle U Hasičů (P-2) krst knihy 

„Anthropoid – pravdivý příběh“ autorov Jaroslava Čvančaru, Jindry 

Svitákové. Krst bol spojený s koncertom, predajom a podpisovaním 

knihy. 

 

Ako slovenský rekord v Slovenskej knihe rekordov bol v 11/2016 

schválený hromadný „internacionálny“ zoskok 12 výsadkárov (KVV 

Bratislava, B. Bystrica, Praha) a „slovenský“ zoskok 9 výsadkárov na 

leteckom dni Airshow Slavnica 2012 dňa 9.6.2012.  Za KVVV Praha 

skákali J. Urban, O. Visingr, S. Lacina, V. Gajdoš. Priemerný vek 12 

účastníkov bol 67,043 roku s priemerom 1543 zoskokov, u 9 slovenských 

účastníkov 63,428 roku s priemerom 1123 zoskokov na osobu. Tým 

prekonali slovenský rekord zo SIAD 2002 Bratislava, kde bol priemerný 

vek 60,96 roku. V roku 2012 sa skákalo na padákoch typu krídlo, v roku 

2002 na guľatých OVP-68.  

 

SLOVO REDAKTORA 

 

S radosťou musím konštatovať, že sa nám nestratili Padáčky č. 1 – 22, 

ale sú uložené (archivované) na diskete vo výbore KVVV. Poďakovanie 

starej redakčnej rade! Nevylučujem, že niekedy v budúcnosti, pri 

príležitosti jubilea klubu, by mohlo dôjsť ku knižnému vydaniu  archívu 

Padáčkov prípadne vypáleniu na CD. Zaregistroval som, že novým 

prvkom slúžiacim k identifikácii účasti klubov na rôznych akciach je 

prítomnosť klubovej zástavy. V roku 2017 predpokladám pokračovať v 

redigovaní Padáčku, rok 2018 je zatiaľ ďaleko,… 
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NOVÝ RUSKÝ PADÁK CROSBOW  – 2 

 

V roku 2013 boli ukončené v Rjazani vojskové skúšky nového padáku – 

krídla CROSSBOW – 1 (v preklade KUŠA). Išlo o krídlo, umožňujúce 

zoskok pri vysadzovacej rýchlosti 350 km/h, hmotnosti výsadkára do 

160 kg. 8 - bodový závesný systém postroja umožňuje nastavenie padáku 

na postavu výsadkára od 160 do 200 cm. Výsadkár môže niesť zásobník 

UGKPS – 5 (únosnosť 50 kg).    Hmotnosť padáku je 18,2 kg, 360° otočka  

 

   

(Ruský padák CROSSBOW – 2) 

 za 8 s, kĺzavosť do 50 km. Je vhodný pre použitie v klimatických 

pásmách -35°C + 35°C. Mínusové teploty boli vyskúšané pri zoskoku 

ruských vojenských výsadkárov v 3/2014 na ostrov Kotelnyj, v 4/2014 na 

ľadovec. Výsadkovým lietadlom bol IL-76. V moskovskom závode 

Zvezda pokračovali ďalšie vylepšovania skoro identického padáku 

v civilnej verzii ARBALET – 1, ARBALET – 2.  V rokoch 2015-2016 

uskutočnili ruské výsadkové jednotky rad cvičení v rôznych terénoch a 

veľkých vzdialenostiach ( i v zahraničí). V roku 2016 sa uskutočnilo 

spoločné rusko-pakistanské cvičenie „FRIENDSHIP 2016“. V októbri 

2016 to bolo v Egypte pri teplotách + 35°C spoločné cvičenie 
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„DEFENDERS OF FRIENDSHIP 2016“  na padákoch Crossbow 1 a 

Arbalet – 2. Išlo o prvé ruské cvičenie v Afrike! Námetom cvičenia bolo 

ničenie teroristických skupín v púšti spoločne s výsadkármi Egypta 

(jednotky 333, 777(?), padáky RS-5).  Ako dopravné lietadlá boli použité 

5x IL-76MD (ale i C-130 a Casa) s výsadkom do neznámeho terénu  

v púšti (Tallet) z výšky 2000 m. Z bojovej techniky sa objavili 6x BMD-

2, BTR-D, z padákov potom i D-10, T-10V, MS-5 Prebehli i spoločné 

streľby, výmena skúseností, nácvik boja v mestskej časti. Z ruskej 

strany išlo o cca 250 výsadkárov 76. výsadkovej údernej divízie (Pskov) 

a 98. výsadkovej divízie (Ivanovo) a príslušníkov síl pre špeciálne 

operácie Ruska (analytici, plánovači, inštruktori). Prakticky išlo o 

reakciu na zostrelenie ruského Airbusu spoločnosti Kogalym Avia 

31.10.2015 na linke Šarm aš-Šajch – Petrohrad, pri ktorej zahynulo 224 

ruských cestujúcich. Nedá sa vylúčiť ani príprava na bojové nasadenie 

v Sýrii. Podobné cvičenie – dobývanie osady, absolvovalo asi 1000 

výsadkárov NATO (USA, Francúzsko, Nemecko, V. Británia, 

Španielsko) 25. 9. 2016 na juhu Francúzska, poblíž mesta Caylus (PSČ 

82160). Pri cvičení COLIBRI bol vykonaný i hromadný zoskok cca 400 

výsadkárov. (vladgaj)       

 

PREČÍTALI SME ZA VÁS 

 

ZPRAVODAJ KVV PROSTĚJOV č. 3 pozýva kluby na svoje výročné 

zhromaždenie 19.11.2016. Pozvánka platí pre 4 členov z jednotlivých 

klubov. Nasledujú výsledky streleckých súťaží (Memoriál F. Mansfelda, 

O pohár primátorky mesta Prostějov, VIII. ročník strel. trojboja 

v Holešove). Z vlastných akcií informuje o návšteve členov v divadle 

(25.5.), charitatívnej akcii 102. pzpr (9.6.). Priniesol informácie o kladení 

vencov Praha – Anthropoid (18.6.), memoriáli v Otrokoviciach (28.7.), 

stretnutí prísl. 7. pluku ZÚ v Holešove (55. výročie – 26.8.). Pekný 

článok – rozhovor s majstrom športu Karlom Plzákom
1
, žiaľbohu chýba 

rok, kedy bol uskutočnený. KVV Brno informuje o spomienkových 

akciách na skupiny OUT DISTANCE (Ořechov) a SPELTER 

(Kramolín). V zahraničnom bloku je predstavený XXII. ročník 

Memoriálu J. Gabčíka – kross, Žilina (28.5.), stretnutie prísl URNA (35. 

výročie, Gabčíkovo 20.-22.5). Nestratili sa ani príslušníci ASC Dukla 

Prostějov na 40. MS v klasickom parašutizme vojakov v 7/2016 v 

Moskve – Kubinke
2
. Záver tvorí spoločenská rubrika.        
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1
 Red. poznámka - pplk. Karel Plzák (1938 – 2001), od r. 1968 VÚ 030 Kbely – starší zkúšobný 

výsadkár, 1978 – veliteľ, 1984 – Zväzarm – para inšpektor pre Českú republiku, (poďakovanie 

Jindrovi Kubíkovi za info). 
2
 Red. poznámka -  41. CSIM bude v 7/2017 vo Warendorfe. 

 

Z PRIPRAVOVANÝCH AKCIÍ 

8.12. – vianočné posedenie 

3/2017 – VČS O KVV Bratislava 

5/2017 – ČS KVVV Praha 

Každý tretí štvrtok v mesiaci – potlach členov KVVV v krčme U 

parašutistů, Praha 2, Resslova ul. č 7 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

 

Naše řady na ČS 15.9.2016 rozšířily dva Milanové  a vítame je srdečně 

v klubu: 

 

Ing. Milan GUBANČOK  ( ⃰ 1963), bytem : Praha, služba u VÚ 8280, vč, 

počet seskoků: 93 

 

Bc. Milan Krejza ( ⃰ 1976), bytem: Kralupy, služba u rhps 4. BRN 

Pardubice, v r. 2000 rota záloh (tehdejší) 6. spec. brigády Prostějov,   

počet seskoků: 51 

 

K 1.12.2016 měl KVVV Praha 72 členů. 

Při příležitosti životního jubilea výbor KVVV Praha z.s. udělil: 

Blahopřejný diplom: 

Pavel PETR – 55 let 

Jiří STANISLAV – 70 let 

Marko SOLMOŠI – 70 let 

Blahopřejný diplom a PM KVVV Praha: 

Jindřiška TVRZOVÁ – 70 let 

 
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 11.11.2016. Neprošlo 

jazykovou úpravou. Uveřejněn na webové stránce KVV Prostějov v sekci : KVVV Praha 
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