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OBČAS SI Z NĚKOHO VYSTŘELÍME
Jako již tradičně, tak i letos jsme
se zúčastnili několika střeleckých
soutěží veteránů.
Naším prvním letošním závodem
byl Free Contest, který se konal
v Chebu ve dnech 26. a 27.
dubna na střelnici Myslivna.
Střelba byla v disciplínách: SA
vz. 58 vstoje na vzdálenost 100 m (13 ran) a pistole CZ P 09 na
vzdálenost 25 m (13 ran). Soutěžila tříčlenná družstva. V této
soutěži jsme však žádných
úspěchů nedosáhli, tak jsme si
dne 17. května vyjeli spravit
chuť do Prostějova, kde se konal
Memoriál Fr. Mansfelda ve
střelbě z pistole Glock na 25
metrů. Zde jsme obhájili loňské
vítězství a v jednotlivcích se
kolega Milan Krejza umístil na
druhém místě.
Dalším naším úspěchem bylo třetí místo v Holešově dne 19.
července, kde jsme se umístili na třetím místě. Bohužel jsme se
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nemohli zúčastnit slavnostního vyhlášení, protože jsme spěchali na
vlak zpět do Prahy, ve kterém jsme měli zaplacené jízdenky a
místenky. O našem úspěchu jsme se dozvěděli právě až na cestě
domů. Ani v minulých letech
jsme však nezaháleli. Každý
rok se našim střelcům podaří
přivézt domů nějaký ten
pohár. Například v loňském
roce naši střelci přivezli
pohárů několik, kdy ve
střeleckých
disciplínách,
memoriálech
a
soutěžích
vynikali
kolegové
Libor
Plachký
a Pavel Břeský,
v minulosti pak ještě kolegové
Stanislav Lacina a Milan
Vašek.
Velmi velkou výhodou pro naše střelecké družstvo je možnost
využití střelnice v ruzyňských kasárnách, kterou využíváme,
vyjma prázdnin, každý čtvrtek od 18. 00 do 20. 00 hodin, někteří
střelci ještě využívají střelnice v místě svého bydliště. Na konci
července letošního roku jsme si dali tu práci, roztřídili a spočítali
naše prázdné nábojnice z ruzyňské střelnice a došli k číslu 5202
ks. Toto množství jsme vystříleli od září roku 2017 do června roku
2019. Jedná se především o ráži 9 mm Luger (2.921 ks), 7.62
Browning (473 ks), 9 mm Browning (105 ks), 22 LR (1.617 ks), 38
Special (85 ks) a jeden kus 45 Colt. Ušetříme čtenářům práci
s počítáním a prozradíme, že při průměrných cenách střeliva se
jedná o částku kolem 23. 687 Kč. Jistě si každý chlap dokáže
představit, co by tomu řekla manželka… Ano, bohužel, stále na
tyto naše aktivity sháníme sponzora, neboť tato částka jde z kapes
pouze střelců a jejich rodinného rozpočtu. A to nepočítáme
dopravu, stravu a ubytování v místě soutěží.
Když si k tomu připočítáme ještě seskoky a jiné aktivity nás
normálních lidí, tak si říkáme, jestli by nebylo lepší chodit jen na
ryby…všichni ale víme, že každá sranda něco stojí...
M. K.
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ZASLOUŽILÝ MISTR SPORTU - KOL. STANISLAV LACINA
O Standovi již bylo napsáno mnoho článků v časopisech, mnoho
řádků v novinách, všichni jsme jistě viděli i mnoho fotografií
z jeho úspěšné parašutistické kariéry, známe i jeho střelecké
úspěchy, je členem výboru
KVVV i aktivním účastníkem spousty akcí pořádaných ať už naším klubem
nebo jinými spolky, dokonce
už i v Padáčku č. 5 o něm
vyšel článek. Trvalo mi tedy
poměrně dlouhou dobu, než
jsem ze Standy vyloudil
nějaké obrázky, kterých mi
nakonec ochotně poskytl
velké množství. Po krátkém komunikačním „šumu“ se mi konečně
podařilo napsat tento článek, o který bych se s vámi rád podělil a
Standovi chci poděkovat za trpělivost. Tak pojďme na to...
Kolega Stanislav Lacina se narodil v roce 1942 v Praze a již v
sedmnácti letech se na letišti v Letňanech upsal parašutismu. ZVS
si "odkroutil" Holešově, kde chodil skákat do tamního aeroklubu,
poté působil v Dukle Prostějov.
Na soutěži v Karlových Varech si zlomil kotník, ale nakonec se
přece jen probojoval do užšího výběru státního reprezentačního
družstva, kde se ho ve funkci trenéra mužského družstva ujal
Jaroslav Jedlička. Standa svůj handicap v počtu seskoků
odbourával individuálním přístupem a dokonalým rozborem
jednotlivých fází akrobacie i seskoků na přesnost přistání tak, že
se brzy začal přibližovat výsledkům kamarádů z Dukly. A splnil
se mu sen – v roce 1972 byl nominován na VI. mistrovství světa do
USA!
Dále už pokračuje kolega Stanislav Lacina:
„V roce 1972, jen několik dnů před samotným odletem na MS
v USA, mi náměstek FMV Vosecký sdělil, že se mistrovství
účastnit
nemohu
proto,
že
můj
blízký
rodinný
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příslušník emigroval, a že by mi tam mohli ublížit…Tímto jsem
na reprezentaci na nějaký čas zanevřel.
Náčelníkem Aeroklubu Praha jsem byl v první polovině roku
1973 informován o tom, že následující MS by se mělo konat v
Maďarském Szolnoku a byl zaznamenán i zájem o mou účast pokud ovšem doženu mou velkou pauzu v tréninku. Tréninkové
seskoky jsem však mohl provádět jen v AK Praha v
nesrovnatelném počtu a úrovní záznamů například se sportovci
z Dukly Prostějov. Musel jsem proto i mnohokrát značně riskovat,
každý tréninkový seskok akrobacie z 2000 metrů jsem využíval i
pro nácvik přesnosti přistání. S přihlédnutím k mnohdy
značnému rozdílu v určení vyhovujícího místa vysazení pro
akrobacii a pro měřitelné výsledky přesnosti přistání v pískovém
kruhu - v padákovém záznamníku jsem měl uvedeno povolení od
vedení - podepsané plk. Kučeravým, že mohu provádět seskoky
pro nácvik akrobacie do rychlosti větru 10 metrů za sekundu. Za
těchto podmínek jsem byl mnohdy nucen si pro přesnost přistání
vyhledávat i náhradní cíle na tvrdé letištní ploše, jako například
krtince nebo pampelišky. Mnohdy to byla tvrdá, až nebezpečná
přistání - vždy po větru!
Na posledním soustředění na letišti v Hořicích, kdy jsem již měl
splněny podmínky pro účast na Mistrovství v Maďarském
Szolnoku - asi 8 dnů před plánovaným odletem jsem utrpěl úraz
bederní páteře. Pro pískový přistávací kruh zde byl použit velice
sypký "sklářský" písek a při mém přistávání za dost vysoké
přistávací rychlosti
na
padáku
UT15, jsem se nejprve
dotkl cíle s nohama
v přednosu, pak jsem
pokračoval dále v
letu asi 3,5 metru,
kdy se mi nohy
zabořily do sypkého
písku. Došlo k prudkému zbrždění, náhlému
předklonu
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přes záložní padák a úrazu bederní páteře. Vypůjčil jsem si
auto, odejel do nemocnice a po provedené zdravotní kontrole, kdy
mi sdělili, že případné poškození míchy zcela nehrozí. Následující
den jsem se po provedeném a značně bolestivého seskoku rozhodl,
že se MS zúčastním a odjedu. Slíbil jsem předtím, že mikrobusem
Š-1203 odvezu do Szolnoku naše závodní padáky.
Na MS se nám dařilo, mé výsledky na přesnost přistání byly velmi
dobré, trenérem jsem byl požádán, i přes mé začínající být zjevné
bolesti, zda bych nezvládl i poslední disciplínu - skupinové
seskoky na přesnost přistání čtyřčlenného družstva. Seskoky
následovaly v krátkém časovém odstupu po sobě a povedlo se!
Vyhráli jsme a získali titul ABSOLUTNÍ MISTŘI SVĚTA“,
uzavírá Standa své vyprávění.

Kolega Stanislav Lacina je také držitelem Stříbrné medaile z
Mistrovství Evropy z roku 1975, Mistr republiky za rok 1977 a
mnoha dalších. 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, uskutečnil celkem
4224 seskoků padákem, z toho mnoho propagačních.
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Jedny z posledních seskoků Standa provedl s veterány z KVVV
Praha, společně s
dalšími legendami československého
parašutismu, jako například s Jiřím Urbanem nebo Bořkem
Vejvarou.
M. K.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO ČLENA- MILOSLAV VOLF
Narodil jsem se v roce 1955 v
obci Svrkyně. Sotva jsem
odrostl dětským peřinkám, můj
zrak začal směřovat k modré
obloze. Od této chvíle mi
příroda, možná snad sudičky
přičarovaly lásku k létajícím
strojům, ke kterým jsem s
obdivem zakláněl hlavu a
přivíral oči kdykoli proletěly
nad naším domem. Sotva jsem
začal našlapovat na vlastní
nohy, tak jsem chodíval s
matkou na pole za babičkou,
která plnila útroby práškovacího Brigadýra práškem. Jak jsem
rostl, poznával jsem další letadla, ať už Dakoty, Junkerse nebo
Meta-Sokola. Největší předškolní zážitek byl však pro mě letecký
den na letišti Ruzyně, kdy se v závěru leteckého dne probíhal
seskok parašutistů a přihnal se silný vítr, který kamsi jednoho z
parašutistů odnesl...
Nejsem schopen zachytit všechny okamžiky mého dětství a
vzpomínky na školní léta. Nedostalo se mi splněného přání stát se
pilotem z povolání, ale něco málo se mi přece jen v životě podařilo,
tak jsem dobýval vzduch alespoň alespoň jako parašutista nebo
pilot motorových kluzáků či ultraligtu. Můj první seskok jsem
popsal v předešlém čísle Padáčku. První volný pád jsem
uskutečnil v létě 1975 na letišti AK Rakovník, kde jsem také byl
po skončení provozu kamarády hozen do bazénu, kde bylo jen asi
20 cm vody a metr bahna. Tím jsem měl první křest za sebou.
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Následovalo několik stovek dalších seskoků, poslední jsem
uskutečnil v den mé svatby, když jsem po obřadu odjel už se
sbaleným padákem na závody parašutistického branného
víceboje. Pro nedostatek času, jsem ale přemýšlel o něčem, co by
mi více vyhovovalo, a tak jsem s kamarádem pořídil rogalo a o
víkendech jsem jezdil létat na Ranou. Létání bylo sice pěkné, ale
čím dále se dolétlo, tím více se muselo éro nosit na kopec. Tak
jsem si postavil rogalo s motorem. To už bylo jiné polétáníčko. S
tímto jsem vydržel létat další roky. Jelikož jsem měl dvojmístné,
svezl jsem spoustu lidí. Na stará kolena se mi však nechtělo dřít se
s hrazdou, a tak jsem přesedlal na klasiku, tj. ultralehké letadlo.
O mém létání by se dala napsat kniha, kde by bylo spousta
vítězství i pádů. Rozbitých rogal i letadel. Létání a nebe mi v
životě skutečně učarovalo a provází mne až do teď. Před několika
lety ale přišla rána, kterou jsem neočekával a život se mi najednou
sesypal jako karty. Dostal jsem cukrovku a s aktivním létáním byl
konec. Díky mé manželce, dětem a vnoučatům se mi nemoc
upravila na minimální hodnotu, ale s létáním i skákáním je konec.
Musím dodat, že jsem se s tím hodně dlouho vyrovnával. Teď už
žiji jen ze vzpomínek a listuji v mých kronikách, už taky nejsem
žádný mladík. Ze všeho nejvíce vzpomínám na doby, kdy jsem
začínal s parašutismem a volné pády, RW atd. mám neustále v
paměti. Byl to kus adrenalinu, na rozdíl od pohodového létání na
létajících strojích. Skákal jsem z několika typů letounů, včetně
AN-2, AN-12, L-60, vyzkoušel několik typů padáků, včetně
křídla.
Závěrem bych chtěl poděkovat kol. Milanu Krejzovi z KVVV
Praha, který mne inspiroval a pomohl s tím, že mohu projevit své
vzpomínky z dob dávno minulých, týkající se parašutismu. Dále
děkuji červnové Členské schůzi za přijetí do řad KVVV Praha.
Moc si toho vážím a děkuji. Po tolika letech jsem opět našel nové
kamarády s podobnými zájmy. U mne už bohužel jen s
nádhernými vzpomínkami na naše mládí prožité pod krásným
modrým nebem a pod vrchlíky padáků.
Děkuji, s úctou VOLF Miloslav – Slaný
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25. ROČNÍK MEMORIÁLU J. GABČÍKA, SLAVNOSTNÍ
SHROMÁŽDĚNÍ K 25. VÝROČÍ VZNIKU KVV SR A XIII.
SNĚM KVV SR.
Ve dnech 25. 5. a 26. 5. letošního roku se konaly v Žilině tři akce
KVV SR.
Položením věnců k památníku J. Gabčíka před kasárnami 5.
pluku speciálního určení začal v sobotu 25. května XXV. ročník
Memoriálu Josefa Gabčíka a pokračoval přespolním během na 11
km se startem v obci Poluvsie. Ve stejném čase probíhala na hřišti
v areálu 5. PŠU v kasárnách v Žilině oslava MDD pro děti
příslušníků 5. PSU, KVV SR a partnerských škol.
My přijeli do Žiliny vlakem okolo poledne, na nádraží se nás ujal
kol. Riecky a odvezl do klubu KVV Žilina, kde jsme se setkali se
zástupci ostatních slovenských klubů. Ve společenském sále
kasáren zatím probíhalo rokování zástupců 5. PSU, Klubu
generálů SR a prezídia KVV SR spolu se zástupci ostatních
občanských sdružení spolupracujících s ozbrojenými složkami
SR.
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Spolu s předsedou OKVV SR Žilina F. Glaterem jsme za KVVV
Praha položili kytici k pomníku příslušníků 5. PSU padlých v
zahraničních misích. V pozdně odpoledních hodinách jsme se
spolu s ostatními účastníky shromáždění ubytovali v hotelu
„Slovakia“, využili krásného počasí a prošli se po známých i nově
objevených žilinských ulicích.
Večer v reprezentačních prostorech hotelu Slovakia zahájil
Slavnostní shromáždění k 25. výročí vzniku KVV RR prezident
pplk. v. v. Viktor Puchoň. Přivítal zúčastněné, předal
vyznamenání Zlatý kříž cti Josefa Gabčíka zakládajícím členům
KVV SR Ing. F. Stavnému, MUDr. J. Hanákovi, Ing. J. Tučekovi
a F. Glaterovi a různá ocenění dalším členům KVV SR. Živá
kapela hodinovým vystoupením zpříjemnila volnou zábavu, která
poté pokračovala až do pozdních večerních hodin.
V neděli ráno 26. května jsme se přemístili do kasáren 5. PSU.
Prezident KVV SR V. Puchoň zahájil XIII. sněm KVV SR
přivítáním hostů z Prostějova a Prahy a dalších hostí a delegátů.
Řízení Sněmu se pak ujal Mgr. V. Schneider, následovalo
hodnocení činnosti klubu, zprávy o hospodaření, volba prezidenta,
volby členů prezídia, diskuze, úkoly pro následující období – v
roce 2020 bude KVV SR slavit 150. výročí narození vynálezce
padáku Štefana Baniče. Staronovým prezidentem byl zvolen V.
Puchoň, kterému jsme předali pamětní medaili klubu KVVV
Praha.
Od KVV SR jsme do
Prahy přivezli pamětní plaketu a valašku s
nápisem KVVV SR.
Všichni zvolení členové prezidia poděkovali za důvěru a po
splnění programu byl
sněm ukončený.
Dlouhodobý předseda oblastního KVV
SR Žilina a viceprezident KVV SR čet. v. v. František Glater se
vzdal kandidatury ze zdravotních a osobních důvodů. S
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Františkem Glaterem jsme velmi rádi spolupracovali, kdykoli a
cokoli jsme potřebovali zjistit či zařídit na Slovensku pro klub či
pro nás osobně, vždy nám ochotně vyšel vstříc. Patří mu velký dík
a uznání za léta obětavé práce.
K. Štrajtová

BRDY 2019

Když bylo zřejmé, že o akci „Brdy – po stopách výsadkářů z
východu“ je mezi členy pražského KVVV pořád zájem, začal jsem
s našimi brďáky připravovat již 4. ročník v řadě. Ve skutečnosti
se jedná o ročník 5. protože není možné zapomenout na akci
pořádanou KVVV-P v oblasti Studeného vrchu a v Hostomicích
před více než 10 roky. Při vymýšlení náplně letošního ročníku
jsme se drželi zásady, že když něco funguje, není dobré to zásadně
měnit. Z toho vyplynulo, že jsme zůstali v oblasti obcí Pičín,
Buková a samozřejmě byl v plánu i Studený vrch. Nevynechali
jsme ani oblíbené večerní posezení na letišti v Hořovicích a
pokračování programu druhý den na letišti, včetně sportovní
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soutěže. Musím zmínit i to, že tentokrát jsme celou akci nezačínali
v lesích, ale na zámku v Dobříši.
Tady musím připomenout skutečnost, která letošní akci Brdy
posunula trošku dál. Jedná se o rozsah přípravy. Vašek Bálek
dojednal návštěvu archivu dobříšského muzea. V polovině dubna
jsme se my dva „ badatelé“ sešli ve zmíněném archivu s panem
Mgr. Romanem Brejchou. Ten nám připravil k nahlédnutí řadu
písemností, které se týkají činnosti výsadkářů v oblasti Brd na
jaře roku 1945. Část z takto získaných informací jsme potom
zařadili do programu letošní akce Brdy. Některé informace určitě
využijeme pro akce příští. Když jsme z archivu odcházeli, zmínil
jsem se Mgr. Brejchovi, že už dlouho hledám, místo prvního
tábora výsadkové skupiny Fakel, které je popisováno jako
opuštěný lom pod Velkou Babou. Na žádné současné mapě jsem
totiž nic, co by tomu odpovídalo, nenašel. Co jsou vrstevnice a
mapové značky pořád ještě vím. Na odchodu, už mezi dveřmi, mi
pan Brejcha řekl, že je k dispozici nějaký geodetický, počítačový
program, který ukáže odlesněný terén a to by možná šlo využít k
vyřešení zmíněné záhady a že mi označení toho programu pošle.
Poslal, ale k mému překvapení mi do PC přišel obrázek
červených, žlutých a zelených skvrn a v té změti barev byly
označené 3 body s vysvětlením, že hledaný lom je asi bod č. 1. O co
se jedná, jsem pochopil, až když jsem zjistil, že mail obsahuje ještě
nějakou starou mapu s vyznačeným zlomem v terénu, který
odpovídá místu označenému panem Brejchou v tom počítačovém
programu, tedy v té barevné tapetě. Místo označené R. Brejchou
je poblíž silnice mezi Hostomicemi a Bukovou, tedy pod Velkou
Babou. Nečekal jsem dlouho a s Vaškem Bálkem jsme vyrazili,
podle té staré mapy, hledat opuštěný lom. A našli jsme ho. Dnes je
tam vzrostlý les a žádného houbaře asi nenapadne, že je v
bývalém lomu. Bez nezištné pomoci pana Mgr. Brejchy z
dobříšského archivu by se už asi nikdy tohle historicky zajímavé
místo nenašlo. Získali jsme také typ na prostor první základny
výsadků Grom a Priboj. Tímto se zpožděním panu Mgr.
Brejchovi děkuju.
Tak a zpět k samotné akci Brdy 2019. Uskutečnila se ve dnech 21.
až 22. 5. 2019 a tentokrát nepršelo. Po prohlídce zámku v Dobříši
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jsme odjeli do prostoru, kam v noci 25. března 1945 dopadla
skupina Fakel II, které velel plk. Kozlov (Bogun). Spojařkou byla
Z. Malinová – Krátká. Zmíněný prostor je u „dvora Trnová“.
Mnozí jsme si teprve tam uvědomili, jaké to tehdy muselo být
„dobrodružství“. Trnová je v současné době prostor polí a luk,
dlouhý asi kilometr od západu k východu, obklopený ze tří stran
lesem. Východní, částečně otevřený okraj je asi 1 km od
současného západního okraje Dobříše. Středem vede silnice mezi
Dobříší a Hostomicemi. Do oblasti Velká Baba, kde měla údajně
skupina svou první základnu, je to vzdušnou čarou asi 6 km. Ve
skutečnosti se jedná o souvisle zalesněný, hornatý terén. Kudy a
jak dlouho se přesunovali, nevíme. Jisté je, že už následující noc
přijímali, na jimi označeném místě, další skupinu parašutistů.
Jak to stihli, se můžeme jenom domýšlet. A to pro ně byl jenom
začátek.
My účastníci letošních Brd jsme nemuseli dál pěšky, ale přesunuli
jsme se docela organizovaně auty pod Studený Vrch. Tím chci
zdůraznit, že letos jsme při odbočování na lesní cestu nevyděsili
žádného projíždějícího řidiče. Studený Vrch je kopec s
rozhlednou nad silnicí, která spojuje Dobříš a Hostomice a na
konci války to byl lesní středobod aktivit partyzánů v oblasti
Hřebeny. Pro naše členy je to už asi tradiční poutní místo a test
momentální fyzičky.
Letos, jako v minulých ročnících, vyšlapal na vrchol i nestárnoucí
Jirka Urban. Využili jsme nabídku mimořádně otevřeného
občerstvení v útrobách rozhledny a po krátkém odpočinku a
pořízení
vrcholových
fotek, jsme se vrátili k
autům.
Následovala
cesta
přes
Malou
Bukovou do Pičína.
Čekání na zvěřinovou
večeři jsme tentokrát
vyplnili něčím, co by se
snad dalo nazvat seminářem. Zúčastnila se
mimo starostky Pičína i
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paní starostka Bukové,
která přečetla zápis z
místní kroniky, kde je
popsáno období partyzánských aktivit z jara
1945. Vašek Bálek
seznámil přítomné s
nově získanými informacemi o zmíněném
období.
Po večeři jsme se
přesunuli na letiště do
Hořovic, kde se uskutečnilo tradiční posezení u táboráku, Jirka
Urban se potkal s kamarády z období svazarmovského skákání,
harmonikář měl výdrž a zpíval i pes v přilehlé ohradě.
Povedeného večera se zúčastnili i kamarádi sponzoři z libereckého
Army Arms a snad se nenudili.
Ráno bylo pod mrakem a
foukal nárazový vítr. Létat se
dalo a tak se účastníci
domluvených vyhlídkových letů
trochu pohoupali. Použití pytlíku nebylo hlášeno a pilot
Karel si nestěžoval. Souběžně se
zmíněným létáním probíhala v
areálu letiště soutěž v disciplínách známých z memoriálů
výsadkových veteránů, které jsou pořádány každý rok v
Prostějově nebo jinde. Vítězka hořovického klání nám po obědě
odjela i s diplomem do Liberce. Druhé a třetí místo zůstalo v
klubu a oběd v příjemné restauraci v Žebráku chutnal všem, bez
ohledu na umístění v soutěži. Žebrák je malé město pod hradem
Točník, který je dobře vidět z dálnice D-5. Tak a na Točníku
nezazvonil zvonec, protože je to zřícenina, ale akci Brdy 2019 byl
konec.
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Děkuju kamarádům z Aeroklubu Hořovice za pomoc při realizaci
akce výsadkových veteránů a účastníkům zájezdu za příjemně
strávené dva dny.
Pavel Břeský
PARAŠUTISTÉ RUDÉ HVĚZDY PRAHA-ŽIŽKOV
V roce 1974, kdy vznikl Pohotovostní pluk VB, tehdy ještě jako
nástupní škola pro příslušníky SNB v Praze Hrdlořezy, vznikl
mimo jiných branných sportů i výcvik parašutistů, který trval od
podzimu do léta a byl zakončen 3 seskoky na padáku, tehdy ještě
kruhovém OVP-68. Přes zimu se jednou týdně chodilo do
tělocvičny v areálu PP-VB, kde se krom tělesné přípravy balily
padáky, probírala i teorie. To vše, pod vedením instruktora Petra
Honse, bývalého vojenského výsadkáře u hloubkového průzkumu.
Po dvouleté vojenské základní službě nastoupil jako výkonný
praporčík do PP-VB.
Z řad nových frekventantů po
dobu osmnácti měsíců měl k
dispozici dva pomocníky, kteří již z
civilu, ještě před nástupem do
SNB, provedli několik seskoků
padákem. Tohoto se zhostili tedy
M. Volf a S. Šolc. Později po třech
seskocích v základním výcviku to
byli B. Kolman a J. Vaněk.
Vzhledem k tomu, že šlo jen a
pouze o frekventanty PP-VB, bylo
nutné členství v Rudé hvězdě Praha - Žižkov. Pod touto hlavičkou
sportovní činnosti pro branné organizace se zde mohlo skákat
následně i ve Svazarmu. Tohoto se zhostil tehdy Středo-český
oblastní aeroklub s vedoucím Adolfem Eisenhammerem. Šlo o
sloučené Aerokluby Příbram, Rakovník, Beroun a Kladno.
Vzhledem k tomu, že na letištích v Berouně a Kladně byly seskoky
nedostupné, jezdilo se tedy provést 3 seskoky základního výcviku
do Rakovníka, později do Příbrami. Seskoky 40-50 frekventantů
PP-VB proběhly za jeden víkend, tj. pátek příjezd na letiště,
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ubytování. Sobota balení padáků, trenažér, tělesná příprava a po
obědě seskoky. Neděle, seskoky a dokončení seskoků a odjezd na
útvar. K dopravě frekventantů se používal služební autobus
Škoda RTO. Vzhledem k tomu, že každý prapor po 6 měsících po
absolvování závěrečných zkoušek odcházel do výkonu služby a
tím opouštěl PP-VB, není známo, jestli někdo dál pokračoval v
nějakém aeroklubu, neboť frekventanti byli z celé republiky,
kromě Slovenska. Vím pouze to, že u Rudé hvězdy zůstávali jen
kluci, kteří šli do URNy. Ti pak
skákali dál s námi. Díky Rudé
hvězdě jsme nic za seskoky
neplatili, ať už byl počet
seskoků jakýkoliv.
Zvláštností byl ale pokračovací
výcvik. To už platilo jen pro
instruktory. Dostali jsme nové
kombinézy se znakem RH
Praha -Žižkov, nové paraboty,
tehdy špičkové úrovně. Jezdili
jsme na týdenní i delší
soustředění
zejména
do
Příbrami. Ze školy nás bez
problémů dokonce uvolňovali tak se stalo, že například já, z
období 18 ti měsíců jsem do školy chodil asi 10. Ostatní jsem
proskákal po letištích. Po celou dobu nás bylo 5 stálých
instruktorů, co jsme měli tyto privilegia a navíc jsme měli k
dispozici služební UAZ k přepravě. V podstatě dost rychle jsme si
plnili výkonnostní a instruktorské třídy. Účastnili jsme se různých
soutěží, např. Parašutistický branný víceboj, Rakovnická dlaždice
a podobně. Záznamníky seskoků se rychle plnily. Na svá konta
jsme si připisovali seskoky do vody, seskoky v noci. Dokonce
vyzkoušeli v té době, kdy vládly kruhové padáky i tu nádhernou
tzv. matraci /StratoStar/ . To vše, pod hlavičkou RH Praha a
uznávaného para inspektora pana Adolfa Eisenhammera za
Svazarm, který již bohužel není mezi námi. Ale všechno jednou
končí a tak i já musel opustit PP-VB. Odevzdat nafasované věci a
hajdy na nové pracoviště, jako už vyučený, tehdy ještě příslušník
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VB. Rozloučení tedy s RH Praha. Na své kolegy z Příbrami,
Rakovníka, Kladna a Berouna jsem ale nezanevřel. Stal jsem se
členem Svazarmu a AK Rakovník, kde jsem pokračoval a skákal
za brigádnické hodiny. Ale to už je jiná kapitola mého života pod
barevným vrchlíkem padáku. Děkuji Rudé hvězdě Praha. M. Volf
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 24. 10. 2019 při příležitosti životního jubilea výbor KVVV
Praha z. s. udělil:
Blahopřejný diplom + PM KVVV Praha (stříbrnou):
70 let - kol. Antonín Štrajt
Blahopřejný diplom:
90 let - kol. Miroslav Mráček
(PM KVVV Praha bronzová byla udělena dne 2. 2. 2019)

MUSELI JSME SE ROZLOUČIT
Dne 16. srpna nás opustil ve věku 86 let kolega
Oldřich Visingr

Vzpomínáme
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