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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!
Tak jako každý rok se i letos setkáváme na výročním shromáždění našeho klubu.
Je to příležitost nejen k vzájemnému setkání, ale i k bilancování, co nám uplynulý
rok dal a vzal.
Rok 2008 byl pro náš klub jubilejní. Zaznamenali jsme 15 let jeho trvání.
K ustavení našeho místního klubu došlo z iniciativy jeho zakladatelů – kolegů
Kouteckého, Kuby a Šolce - ve druhé polovině roku 1993 jako součásti KVV
Prostějov. Od té doby naše členská základna neustále roste a k dnešnímu dni čítá
86 registrovaných členů. Z kvantitativního hlediska patří náš místní klub
k druhému nejpočetnějšímu (za KVV Prostějov).
Bohužel není tomu tak již z hlediska aktivity. Měřeno počtem organizovaných akcí
a především účastí našich členů na nich. Aktivita našich členů, ve srovnání
s ostatními kluby, je náš největší problém. Určitě by bylo zajímavé zjištění,
z jakých důvodů se našich akcí zúčastňuje průměrně jen necelých 40% našich
členů. A jsou to převážně stále stejní kolegové a kolegyně. Nebude to jen stárnutím
našich členů. Řada relativně mladších kolegů, kteří své schopnosti prokázali
v době aktivní služby, se zdráhá přijmout funkci ve výboru nebo se angažovat
jinak, třeba jen účastí na našich akcích.
Naše nadcházející výroční sněmování je shromážděním volebním. Našemu výboru
končí tříletý mandát a bude nutné zvolit výbor nový. Je tady příležitost dát šanci
dalším kolegům a kolegyním, kteří vnesou nové impulzy a netradiční myšlenky na
směrování našeho klubu do dalších let. Výsadkářům vždy byla vlastní aktivita a
osobní angažovanost. Letos bude nutné zvolit kromě výboru i nového předsedu
klubu.
Náš současný předseda – Pepa Hanák - odchází mimo působnost našeho klubu.
Vedl klub dlouhých 6 let. A vedl ho dobře. Zanechal na jeho charakteru
nesmazatelné stopy. Bezesporu táhl celou organizaci. Je autorem i organizátorem
většiny akcí. Převážně on zabezpečoval kontakty s mateřskou organizací v
Prostějově i s místními kluby. Díky svým kontaktům na MO vytvářel nezbytné
podmínky pro existenční zázemí klubu a realizaci našich plánů. Věnoval práci
v klubu obrovské množství své energie, osobního času a jistě i nemalé finanční

prostředky. Pepa odchází, ale určitě zůstane i nadále členem našeho klubu jako
čestný předseda. O tom může rozhodnout naše výroční shromáždění.
Spolu s ním odchází jeho věrná družka – naše Vendulka. Dlouholetá strážkyně
naší poklad(ny)u a současně hospodářka, organizátorka a realizátorka logistiky
všech našich akcí. Jen namátkou: výběr příspěvků, distribuce časopisů,
prezentace, zabezpečení pohoštění od nákupu po distribuci, fotografování, vedení
administrativy a hlavně zodpovědné vedení pokladny.
Srdečné díky oběma za vaši práci a dlouhodobou osobní angažovanost pro náš
klub. Budete nám chybět.
Výbor klubu

DOSTALI JSME MILÝ DOPIS
Mezi těmi, kterým jsme poslali pozvánku na naše dnešní
výroční
shromáždění,
byl
samozřejmě
také
nezapomenutelný František Mansfeld, kterému slovenští
kolegové přivezli letos na pravidelné setkání „jeho“
vojáků a dalších výsadkářů „v.v.“ generálské výložky a
titul generál honoris causa. Zde je jeho odpověď na
pozvání:

Vážení přátelé, Pepo a Vendulko!
Srdečně vás zdravím a děkuji za pozvání na vaši „výročku“.
Rád bych se zúčastnil, ale můj zdravotní stav mi to v současné době již
nedovoluje. Jsem rád, že se na mně nezapomíná – mám víc pozvánek na různé
zajímavé akce, kterých bych se rád zúčastnil, ale už mi nezbývá, než se
omlouvat.
Přeji vám osobně i pražskému KVVV úspěchy v činnosti a upevňování
výsadkářské soudržnosti, pokud to zdraví dovoluje.
Vám přeji hlavně dobré zdraví a vojenským veteránům málo starostí.
V Mimoni dne 3.11.2008

Vojenský výsadkář – veterán
František Mansfeld, plk.v.v.

Když nemůžeme osobně, proto aspoň touto cestou chceme Františku Masfeldovi,
našemu generálovi h.c., jistě jménem všech našich kolegů srdečně popřát k jeho 83.
narozeninám, které slavil 23. listopadu, další spokojená léta mezi svými milými,
aby ho zdraví neopouštělo, tak jako ho neopouštějí jeho věrní výsadkáři.
2

VŠE SE TOČÍ KOLEM PENĚZ
S přihlédnutím k tomu, že letos končím s prací ve výboru
KVVV jako pokladní, účetní a také hospodářka, považuji za
nutné zmínit se o některých skutečnostech, které vytvářely
základ úspěšného sponzorování a vytváření dostatečných
finančních prostředků pro činnost našeho klubu. Od
začátku jsem to považovala za svůj hlavní úkol v Klubu
vojenských výsadkových veteránů Praha. Proto bych chtěla
zrekapitulovat finanční a hospodářskou činnost našeho
klubu za dobu svého působení.
Činnost klubu zabezpečovaly tři hlavní zdroje získávání
finančních prostředků. Zaprvé to byly členské příspěvky, které byly zpočátku
úplně dobrovolné a výbor doporučoval roční příspěvek 50 Kč. Později se částka
zvýšila na 100 Kč a v současné době je víceméně „dobrovolně povinných“ 150 Kč
na rok. Výše příspěvku se postupně zvyšovala především proto, že veškeré služby
se začaly rapidně zdražovat.
Dalším zdrojem finančních prostředků, hlavně po zaregistrování klubu jako
občanského sdružení, byly sponzorské dary, které v současné době zajišťuje
především kolega Pavel Gavlas. Třetím, neméně významným zdrojem finančních
prostředků byla záslužná činnost některých našich kolegů, kteří pomáhali jako
pořadatelé při různých akcích a finanční odměnu věnovali jako sponzorské dary
klubu.
O těchto způsobech získávání finančních prostředků bych chtěla informovat
poněkud podrobněji, protože bez nich by činnost klubu nemohla být tak pestrá,
jak tomu bylo v posledních letech.
Na členských příspěvcích jsme za léta 2004 až 2008 získali celkem 66 610 Kč.
V této souvislosti chci připomenout, že někteří naši členové často přispěli mnohem
vyššími částkami, například kolegové Gold, Juříček, Matoušek a Qviqverez dali
po pěti stech korunách, Koutecký, Kubík, Myslivec, Ondrovčák, Plocek a Vaněk
po třech stech a asi třicet kolegů každoročně přispívá částkou 200 Kč. Bohužel
máme i takové členy, kteří příspěvky neplatí vůbec – letos to bylo jedenáct členů.
Doufám, že je vyrovnají na hodnotící schůzi.
Dalším zdrojem byly sponzorské dary, které jsme získali především od firmy
SUBTERRA (100 000 Kč). Dále byly našimi sponzory firmy ZENTIVA (19 800
Kč), CZ CAR Kuňkovice (20 000) a VTV Spektrum (20 000). Celkem jsme tak
získali 159 800 Kč. K tomu je třeba připočítat také sponzorské dary některých
našich kolegů, kterými přispěli na zhotovení klubové vlajky ve výši 4600 Kč.
Třetím zdrojem příjmů byla brigádnická činnost. Za období, které hodnotím,
přinesli do klubové pokladny 52 710 Kč, z toho nejvíce kolegové Štrajt, Dvořáček a
Matoušek.
Celková částka získaných finančních prostředků za období pěti let (členské
příspěvky, sponzorské dary a brigády-pořadatelská činnost) činila 283 720 Kč. Na
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druhé straně výdaje na zabezpečení činnosti klubu za uvedené období byly
239 222,70 Kč. Z tohoto přehledu vyplývá, že klub v současné době disponuje
finančními prostředky ve výši 44 498 Kč, ze kterých budou hrazeny náklady na
hodnotící schůzi 2008 a na zhotovení klubové vlajky. Podrobné vyúčtování všech
příjmů a výdajů podám na hodnotící schůzi. Připomínám, že pokud chce klub
pokračovat v aktivitách stejně jako v minulých letech, je důležité, aby opravdu
všichni členové plnili svou mnohdy jedinou povinnost – aby platili členské
příspěvky.
Při této příležitosti bych chtěla vyzvednout zásluhu našich kolegů Gavlase,
Hanáka, Juříčka, Štrajta a Vaňka o vybavení klubu výpočetní technikou (2
počítače, 3 tiskárny). Od kolegů Červinky a Suchomelové získal klub digitální
fotoaparát Sony a značné množství kancelářských potřeb včetně prostředků na
zhotovování blahopřání členům k významným příležitostem, která byla dílem
kolegy Solmošiho.
Uznání patří rovněž bývalému členovi KVVV Praha kolegovi Vondrovi, který
zajišťoval zapůjčení aparatury na ozvučení sálu a občerstvení pro hodnotící schůzi
v roce 2004 a nejaktivnějším členům klubu věnoval upomínkové dary. Spolu
s kolegou Lajpoldem zhotovil pro vítěze 1. ročníku Memoriálu zakladatelů
výsadkového vojska na Želivce putovní poháry. Kolega Vaněk nechal ušít pro
zájemce z řad nejaktivnějších členů klubu společenské klubové uniformy v ceně
3000 Kč za uniformu. Ocenění patří rovněž kolegovi Lajpoldovi za postavení
makety padákové věže a výsadkové překážkové dráhy a poděkovat je třeba i
kolegovi Qviqverezovi za návrh klubové vlajky.
Vendulka

MEMORIÁLU PŘÁLO POČASÍ
Ve dnech 4. – 6. září 2008 se konal
4.ročník Memoriálu zakladatelů
VV v branném víceboji, který
pořádal KVV Liberec. Memoriálu
se zúčastnilo 8 družstev z ČR a SR.
V areálu Armádního sportovního
střediska Dukla bylo zajištěno
pěkné
ubytování
i
dobré
stravování. K příjemné pohodě
účastníkům přálo. V pátečních
dopoledních hodinách závodníci
plnili 1. disciplínu soutěže – střelbu
z armádní pistole CZ vz 82-9 mm – na střelnici v Jenišovicích. Pro vedoucí delegací
(za KVV Praha Ing. P. Gavlas) a ostatní hosty byla připravena prohlídka města
s výkladem manželů Sadílkových. Zúčastnili se pietního aktu u pamětní desky 71.
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vppr, výstavy v muzeu chemické brigády v kasárnách, kde také byli přijati
velitelem posádky.
Odpoledne po seskoku výsadkářů na plochu stadiónu byl MEMO 2008 slavnostně
zahájen. Soutěžilo se v hodu granátem na cíl, střelbě ze vzduchovky a
v zrychleném přesunu na 1 500 m. Zvítězilo družstvo Prostějova, druhý byl domácí
Liberec a třetí KVV Zlín. Naši ve složení L. Dvořáček, J. Veselý a A. Štrajt byli
celkově sedmí, nezdařil se hod granátem, který činil potíže i ostatním soutěžícím,
také střelba, na kterou se kolegové zvláště spoléhali, tentokráte nevyšla.
Po vyhlášení výsledků, předání medailí a cen nejlepším byl Memoriál oficiálně
ukončen.
Po večeři odvezl připravený autobus účastníky na společenský večer do klubu
chemiků v kasárnách. Posezení zpříjemnila hudební produkce klávesisty, které
někteří využili i k tanci.
Krásné sobotní ráno přimělo několik delegací včetně naší k návštěvě Ještědu.
Děkujeme všem z KVV Liberec, kteří se podíleli na přípravě 4. ročníku memoriálu
zakladatelů VV a těšíme se na další ročník, jehož organizátorem v roce 2009 bude
KVV Bratislava.

POSTŘEHY Z POŘÁDKOVÉ SLUŽBY NA AKCÍCH KLUBU
VOJENSKÉ HISTORIE
V letošním roce, tak jako v několika
posledních letech, se někteří členové našeho
klubu zúčastnili pořádkové služby pro Klub
vojenské historie Hradec Králové. Při těchto
akcích je naším úkolem hlídat pokladny,
uloženou výstroj a výzbroj bojovníků, dávat
pozor na přístupové cesty k bojištím,
usměrňovat neopatrné návštěvníky, kteří by
vstupem na vyhrazená místa mohli přijít k
úrazu. Pro dokonalou iluzi bitev je zapotřebí
mnoha zvukových i vizuálních efektů, a tak
o pyrotechniku uloženou na různých místech
není nouze.
Při službě není moc času sledovat dění na bitevním poli, ale přesto byla bitva v
Libušině u Kladna, zaměřená na dávnou historii, i pro nás pěknou podívanou.
Středověká vesnice přepadená křižáky sice lehla popelem, avšak přehlídka
dobových krojů vesničanů, jejich ochránců i útočících rytířů v brněních stála za to.
Iluzi středověku doplňovali se svými výrobky a ukázkami řemesel kováři, řezbáři,
raziči mincí, stánky s dobovými cukrovinkami i medovinou.
Tematicky bližší nám byla bitva z druhé světové války u Hradce Králové. V roce
1944 probíhal boj o dobytí železného mostu přes řeku u Malšovic. Přehlídka
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originálních zbraní – samopalů, kulometů a děl, dopravních prostředků –
nákladních aut, vojenských sanitek, tanků, obrněných transportérů, pontonů i
člunů, uniforem vojáků – německých, anglických, polských, českých a dalších, byla
nezapomenutelným zážitkem. Zúčastnily se jí historické kluby z celé ČR.
Při takovém množství lidí a zbraní není
divu, že došlo i ke zranění účastníka bitvy.
Hadrová
ucpávka
děla,
namočená
hořlavou látkou, popálila při výstřelu
obránci obličej. Zdravotníci mu poskytli
první pomoc a naštěstí již jinde zasahovat
nemuseli. Po skončené bitvě si diváci mohli
prohlédnout zbraně a vojenskou techniku,
čehož jsme i my řádně využili.
Ke starší historii jsme se vrátili při službě
v Chlumu u Hradce, kde probíhala v roce 1866 velká bitva. Pruští a rakouští
vojáci se tenkrát utkali o získání nadvlády nad německými zeměmi. Bojovalo deset
tisíc mužů, padlých bylo nepočítaně. Oběťmi této bitvy nebyli jen vojáci, ale i
civilisté, kteří na následky válečných utrpení, včetně epidemie cholery, umírali po
tisících. Na památku všech obětí se před vlastní bitvou koná každoročně pietní akt.
Toho loňského se u pomníku padlých zúčastnili představitelé města, církve i
vojenské posádky z Hradce Králové. Odpoledne při slavnostní přehlídce na
náměstí pod barevnými prapory za doprovodu vojenských maršů defilovali v
historických červených, bílých i modrých uniformách pěšáci i vojáci na koních,
bubeníci i trubači, zahraniční účastníci v různobarevných stejnokrojích, prostě
pastva pro oči. Ani noční déšt, který nám pronikl do stanů a namočil maskáče,
nezkazil velkolepou podívanou.
Tato zajímavá i odpovědná služba přináší našemu klubu nemalé finanční
prostředky a vzhledem k tomu, že pořádkovou službu vykonávají většinou stále ti
samí kolegové, rádi přivítáme každého, kdo má chuť a zájem se těchto akcí
zúčastnit. Zájemci hlaste se u kol. A. Štrajta, tel.: 739 271 147.
Antonín Štrajt

PŘIJĎTE, SEJDEME SE
(Zapište si do kalendáře a rezervujte si čas)
NA NAŠICH ČLENSKÝCH SCHŮZÍCH
Budou se konat v klubovně ČsOL ve 4. poschodí hotelu Legie v blízkosti stanice
metra C I.P.Pavlova ve dnech 19. května a 222. září 2009 vždy v 16.30.
NA VÝROČNÍM SHROMÁŽDĚNÍ
Budeme ho pořádat tak jako vždy v jídelně kasáren v Ulici gen. Píky č.l opět
v sobotu dne 5. prosince 2009 v 10.00 hodin.
NA PIETNÍCH AKTECH
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- Ve čtvrtek 18. června v Resslově ulici a u památníku výsadkářů a jejich
pomocníků v Technické ulici v Praze - Dejvicích (Antropoid)
- Ve středu 11. listopadu u příležitosti Dne veteránů před památníkem výsadkářů
v Technické ulici v Dejvicích.
Další akce oznámíme po upřesnění v příštím čísle Padáčku – stejně jako datum 5.
ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska, který se bude konat v září
v Bratislavě a ve Smolenicích na Slovensku.
NA PIVNÍCH POTLAŠÍCH
se scházíme už řadu let. V restauracích se mění podmínky a podle toho měníme i
místa potlachů. V roce 2009 si budeme moci protlachat vždy poslední středu měsíci
na „Výletech k Bacchovi“, ve vinotéce BACCHUS v Praze Dejvicích, Dejvická č.
32. Majitel této vinotéky je z naší výsadkářské rodiny, jmenuje se Alexander
Lochman a kolegům slíbil ve své vinotéce i pivo a kolegiální ceny. Tak poprvé
zajdeme na výlet k Bacchovi (po prosincovém průzkumu několika pravidelných
účastníků potlachů) ve středu 28. ledna 2008. Nashledanou!

CO DĚLAJÍ ÚĎÁCI?
Součástí KVVV Praha je para sekce ÚDA Praha, která byla v roce 1954 zřízena
při tělovýchovném oddělení Ústředního domu armády. Byla to zájmová masově
sportovní organizace vojáků z povolání, vojáků v základní službě, občanských
pracovníků vojenské správy, vojenských útvarů a zařízení posádky Velká Praha.
Ze 48 bývalých členů z let 1954-7 se díky Elišce Váňové sešlo v roce 2001 v bývalé
ÚDA II, nyní hotel Legie, 17 osamělých veteránů, kteří se rádi našli a rádi se
vrátili do houfu paragánů.
Od té doby se setkávají každý rok (8 z nich je dnes „přespolních“), letos to bylo už
podeváté. V hotelu Legie se nás sešlo deset (čtyři byli řádně a včas omluveni), pod
paratotemem jsme vzpomněli na Aničku Pejpalovou, která s námi byla ještě na
loňské hodnotící schůzi KVVV, a na další kolegy, kteří už nepřijdou, a uvítali jsme
další ztracenou členku, Ašku Brabencovou. 18. června jsme se, hlavně my
přespolní, sešli v Resslově ulici a v Dejvicích, zúčastnili jsme se zářijové členské
schůze a naposledy jsme se sešli, abychom na hřbitově ve Strašnicích položili
věnečky a zapálili svíčku za Aničku.
Máme radost, že mezi nás rádi chodí i Vlastička Rybínová, Ivan Lukášek a Milan
Bartůněk.
Problém je, že nás nějak podezřele klátí různé choroby. Ale povzbuzují nás
vzájemné návštěvy, krátké informace po mobilu apod. Koncem roku každý člen
dostane informační zprávu, která doplňuje, co jsme ještě nevěděli. Snad se i pro
ostatní hodí doporučení z naší letošní informace: hýbejte se, poslouchejte lékaře,
ale léky omezte na minimum. Denně projděte 2 – 4 km, po večeři ještě tak
polovičku, abychom nepřibírali na váze. A když nelze chodit, aspoň kroutit
končetinami nebo nejmíň očima nad tím, jak ten čas letí. Tak držme se, milí
paragáni, a těšme se na další číslo Padáčku a na další setkávání.
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Ivo Kvasnička
Para sekce ÚDA )

BLAHOPŘEJEME NAŠIM KOLEGŮM
kteří se v roce 2009 dožívají:
85 let

plk. Miroslav PELC,
plk. PhDr. Jan ONDROVČÁK,
plk. Ing. Miloň REZLER,
plk. Ing. Břetislav ŠNOBL,
plk. Vladislav MRÁZEK,

80 let

JUDr. Jan KAŠPAR, CSc.,
plk. Ing. Václav KOUTECKÝ,
mjr. Ludvík DVOŘÁČEK,
plk. Tomáš BENEŠ,
Ing. Miroslav MRÁČEK,

75 let

Jiřina ZIMOVÁ,
npor. Ing. František ŘANDA,
Miloš POSPÍŠIL,

70 let

npor. Vladimír SUCHAN,
por. Jiří KOŘÍZEK,
voj. Václav SOUKUP,
pplk. Zdeněk KRÁLÍK,

60 let

rtn. Antonín ŠTRAJT,

40 let

npor. Marek NOVÝ,

35 let

nrtm. Ing. Jiří ADAM,
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VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Mjr. JIŘÍ LACINA, nar. 1932
Během studia na grafické škole v Praze prodělal základní výcvik a absolvoval
první seskoky na letišti v Klecanech jako sokolský parašutista. Na vojnu proto
narukoval k 65. výsadkovému praporu do Prešova a v roce 1953 absolvoval
v Košicích ŠDZ. Po návratu z vojny pracoval v tiskárně Melantrich a později
v tiskárně Svoboda, od vedoucího provozu až po ředitele tiskárny. Má rád
turistiku v Krkonoších a zakládá si na tom, že absolvoval tvrdý výcvik ve škole
důstojníkův záloze. O KVVV Praha se dověděl z publikace k 60. výročí
výsadkového vojska, kterou mu přinesli známí, a proto se zajímal o členství
v klubu.
Bořivoj VEJVARA, nar. 1935
Základní vojenskou službu prožil jako balič padáků u 20. stíhacího leteckého
pluku v Čáslavi a skončil ji jako četař s 15 seskoky (celkem jich má 2500). Od r.
1956 pracoval jako placený krajský instruktor v Praze, 1966-70 trenér státní
reprezentace, 4 roky externí lektor para výcviku na FTVS UK. Mistr sportu, zlatý
odznak Mezinárodní letecké federace FAI se třemi diamanty, 6 národních a 3
světové rekordy. Jeho zálibou je historie a literatura faktu. Do KVVV ho přivedl
kol. Jiří Urban.
Ilja HABROVANSKÝ, nar. 1930
V roce 1951 narukoval do Zákup, absolvoval chemickou ŠDZ, přes Sabinovský
dělostřelecký oddíl přešel jako chemický náčelník a pomocník náčelníka štábu na
poddůstojnickou školu do Košic a jako poručík v zál. se vrátil do civilu. Celý život
zůstal věrný chemii, zabýval se výzkumem zaměřeným na problematiku
barevných filmových materiálů. Loni byl v Chrudimi při oslavách výročí založení
výsadkových jednotek a tam se dověděl o klubech výsadkových veteránů, mezi
které se počítá, a tak se jako bývalý výsadkář přihlásil do našeho klubu. Jedním
z jeho koníčků je historie vojenství, rád bude do Padáčku přispívat tím, co by nás
mohlo z historie zajímat.
Alexandr LOCHMAN, JUDr., nar. 1944
V polovině šedesátých let sloužil jako voják základní služby u VU 8280 ve funkci
radisty. Koncem šedesátých let odešel do Švýcarska. V roce 1994 se vrátil do
republiky a založil obchodní společnost BACCHUS Vins & Champagnes, a.s.,
která nyní patří k nejstarším dovozcům vín a destilátů ze zahraničí na českém
trhu. Našim členům nabídl možnost scházet se na potlaších ve vinotéce stejného
jména. Jeho zálibou je historie a hudba.

9

MEDAILE PRO VŠECHNY
Nesmírně se mi ta medaile, kterou si prohlížím u kolegy Jiřího
Šolce, líbí. Je zcela jiná, než všechny ostatní s tématem padáku,
které jsem zatím viděla, jednoduchá, moderní. Výsadkář pod
kulatým vrchlíkem, viděno zdola. Bílomodrá stužka.
Jak a pro koho tahle medaile vznikla?
Sedím a poslouchám a je to opravdu zajímavé vyprávění hodné
zaznamenání v našem Padáčku.
Blížil se rok 1997, blížilo se 50. výročí založení výsadkového
vojska. Trojice Václav Koutecký, tehdejší předseda KVV
Praha, Karel Kuba a Jiří Šolc, další dva členové tehdejšího
výboru, si lámali hlavy, jak toto výročí důstojně připomenout
všem bývalým kolegům, všem veteránům. Zrodil se nápad
uspořádat setkání s těmi vojáky a s jejich veliteli, kteří stáli u
kolébky našich výsadkových jednotek. Zdálo by se, že je to
nápad zcela absurdní, že není v silách veteránského klubu něco takového
realizovat. Klub však měl tehdy výjimečnou možnost – člen výboru generál Kuba
tehdy ještě aktivně sloužil, zastával velmi důležitou velitelskou funkci generálního
inspektora pozemních vojsk, a v jeho kompetenci byla možnost
všechny
organizační přípravy takové akce – včetně naprosto nezanedbatelné finanční účasti
– podpořit.
Bylo nutné řešit nespočetné množství problémů. Jak například tyto veterány po
půlstoletí vůbec najít? Historik Šolc, který umí hledat v archivech, zjistil, že
dokumentace byla dávno skartovaná. Našel jen denní rozkazy praporu 71 sice se
jmennými seznamy, ale bez adres, bez jakýchkoliv bližších informací. A při dnešní
ochraně osobnosti není žádná možnost, jak někoho vypátrat. Snad jenom jedna
jediná - jak důstojníky, tak mužstvo budou muset hledat prostřednictvím novin,
prostřednictvím inzerce. Za velmi drahý peníz přinesly nejčtenější denní listy
inzerát, že pražský klub výsadkových veteránů připravuje setkání k založení
výsadkových jednotek v roce 1947, a proto vyzývá všechny tehdejší vojáky ročníků
1925 až 1927, kteří o to mají zájem, aby se přihlásili na adresu J. Šolce ve
Vojenském historickém ústavu Praha.
Řešilo se, koho vybrat, koho pozvat. Limit byl 300 osob. Priorita patřila těm, kteří
jednotku zakládali – počínaje např. Krzákem, Černotou, Mansfeldem a konče
vojáky základní služby. A potom mladší, kteří sloužili se stejným zanícením
později. A jistý počet míst dostanou jednotlivé kluby výsadkových veteránů.
Určení zástupci každého klubu pak jezdili do Prahy na společné porady, které se
konaly na Generálním štábu u generála Kuby a později u generála Šedivého,
který Kubu ve funkci vystřídal.
A kde by se to mělo konat? Nápad, že snad v Zákupech nebo ve Stráži pod
Ralskem, rychle padl, protože průzkum zjistil, že kasárna jsou už v naprostém
rozpadu. Nakonec generál Kuba nabídl společenský sál vyškovské akademie, kde
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bylo možné uspořádat shromáždění veteránů. Nápadů bylo mnoho, armáda slíbila
realizaci, ale postupem času, jak ubývalo finančních prostředků a měnili se lidé na
funkcích, konalo se ve Vyškově aspoň to památné shromáždění.
A právě pro tuto příležitost vznikla ta krásná pamětní medaile, dostali ji všichni
účastníci. Modrá barva její stužky symbolizuje barvu nebe, pět bílých svislých
proužků pět desetiletí výsadkových jednotek. Navždycky se z ní budou těšit ti,
kteří u výsadkového vojska nechali svá srdce.
Minkeva

POZNATKY ZE SKÁKÁNÍ 2008
Naše letošní seskoky proběhly ve
znamení testování výhodnosti
nejbližších letišť pro využití k
akcím KVV Praha. V červnu jsme
navštívili
Aeroklub
Hořovice,
v srpnu Paraklub Olymp v Kolíně
a v říjnu Sky Walkers v Mostě.
Loni
to
bylo
také
letiště
v Příbrami.
Seskoků se zúčastnili kolegové L.
Dvořáček, O. Visingr, D. Tvrz, J.
Urban, J. Veselý, Q. Qviqverez, A.
Štrajt a za KVV Bratislava V.
Gajdoš. Na všech letištích se nám
věnoval celý personál a i když instruktoři byli na nás občas tvrdí, chválili naši
kondici a obdivovali naše fandovství.
Mohu-li srovnat bezpečnost, předseskokovou přípravu, počet padáků typu křídlo a
vybavenost zázemí, dávám přednost letišti v Kolíně. Vzhledem k ubytovací a
stravovací kapacitě se nabízí možnost uspořádání setkání skákajících členů KVVV
ČR a SR. Lze také uskutečnit vyhlídkové lety pro neskákající. Samozřejmě záleží
na financích a zájmu členů klubů.
Případné dotazy a připomínky směrujte na A. Štrajta, tel.: 739 271 147.
Antonín Štrajt

DEN VETERÁNŮ 2008
Je pozdní odpoledne celkem pěkného podzimního odpoledne. Mnoho lidí,
především mladých, prochází Technickou ulicí v Dejvicích. Je to pochopitelné,
vždyť tu je jedno z center našeho vysokého školství.
Z útržků zaslechnutých rozhovorů jsou patrné zájmy, radosti i problémy
současných mladých. Minulost je prakticky neoslovuje. Proto možná ani nevnímají
hlouček postarších spoluobčanů v červených baretech.
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Ti se jako každý rok sešli, aby uctili památku válečných veteránů prvé i druhé
světové války. Kytice květů a tichá vzpomínka u památníku československých
parašutistů a jejich válečných pomocníků patří v tento den i těm kamarádům –
výsadkářům, kteří se od roku 1947 podíleli na výstavbě našeho výsadkového
vojska, jež právem získalo označení „meče armády hrot“. I z této generace již
mnozí odešli do pomyslného „výsadkového nebe“. Ale v našich vzpomínkách
zůstanou navždy.
Ptáme se, proč s námi v tento den nevzpomínají i mladí. Návraty k některým
historickým událostem a prokazatelným faktům se už delší dobu v naší společnosti
„nenosí“. Pomoci negovat tuto situaci můžeme jen zvýšenou aktivitou – účastí na
těchto akcích. Bude-li záruka, že okolí pomníku v daný den prozáří alespoň dvacet
červených baretů (to se dosud nestalo), mohli bychom uvažovat o přizvání
i mladých z různých organizací a institucí.
František Řanda

VČS V LIBERCI
VČS KVV Liberec
se
uskutečnila
dne
15.
listopadu 2008 již v nových
prostorách u chemické
jednotky. Zúčastnilo se ji
celkem 60 členů a 15 hostů.
Mezi hosty byl i velitel 31.
chemické
brigády
plk.
Knop, dále byla přítomna
delegace z KVV Prostějov
pod vedením prezidenta
plk. v.v. Ing. J. Starého a
mimo jiných hostů také
delegace KVV Bratislava vedená kol. Tučkem. Dále byli přítomni kol. Galát,
Kubíček, Musílek a rovněž zástupci ASD Liberec, Klubu vojenských veteránů
v Liberci a další. Před zahájením schůze byla do jednacího sálu přinesena klubová
zástava s poctami (všichni přítomní povstali), až poté byla zahájená VČS . Po
krátkém a výstižném vystoupení předsedy byli vyznamenáni nejaktivnější členové
klubu, ti kteří se podíleli na zabezpečení 4. ročníku Memoriálu zakladatelů
výsadkového vojska, kolegové provádějící praktické seskoky padákem a někteří
hosté. Na závěr zazněla jako obvykle výsadkářská hymna. Poté následoval velice
chutný – vynikající oběd a po něm družná debata všech přítomných.
Vendulka
PADÁČEK – Občasník Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha. Vychází 3x ročně (ke každé
členské schůzi). Rediguje Daga Minkewitzová. Redakční rada: Miloslav Juříček, Ludvík Dvořáček,
Jiří Urban. Autoři snímků:Vendulka Suchomelová, Karmela Štrajtová.
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