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ODEŠEL VELITEL 

 

V pátek 24. září 2010 zemřel po dlouhé 

a těžké nemoci plk. František 

Mansfeld, bývalý velitel 22. výsadkové 

brigády. Do libereckého krematoria  se 

s legendárním velitelem přijely 

rozloučit zástupy výsadkářů a 

výsadkových veteránů z České i 

Slovenské republiky. Byli mezi nimi i 

bývalí velitelé v.ú. 8280 genpor. 

Ondrej Páleník a zástupce velitele 

Společných sil brigádní generál Milan 

Kovanda a současný velitel 601. 

skupiny speciálních sil pplk. Karel 

Řehka. Na poslední cestě Františka 

Mansfelda, při níž se mu dostalo všech vojenských poct, ho doprovodila i 

početná delegace KVVV Praha. 

František Mansfeld byl výsadkářem tělem i duší a tomuto údělu zavětil celý svůj 

život. Byl laskavý i přísný, přístupný humoru, uměl být velkorysý a v pravý 

okamžik ocenit nevšední výkon, ať šlo o důstojníka či řadového vojáka. Svou polní 

si vždycky nosil sám, jako ostatní konzumoval erární konzervy, sám sobě 

neodpustil nic, co museli plnit jeho vojáci. Odtud pramenila Mansfeldova vysoká 

autorita a jeho přirozený respekt. Všichni věděli, že své věci rozumí a je jí beze 

zbytku oddán. Byl nám vždy vzorem a v našich srdcích i v našich kronikách 

zůstane navždy zapsán mezi legendárními veliteli – zakladateli a budovateli 

výsadkových jednotek v poválečné Československé armádě. Obdivovali jsme jeho 

pevnou vůli vůli zápasit se všemi problémy a s nepřízní osudu a nakonec i s těžkou 

chorobou. Jeho památce by se měli poklonit také všichni ti, jejichž životy zůstaly 

díky jeho rozvážnému velení ušetřeny před možným masakrem v prostoru 

prostějovské posádky ve dnech vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. 

NIKDY NEZAPOMENEME 
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PROSTĚJOV – SETKÁNÍ 2010  

Tři dny vlála nad Prostějovem, kam se před 50 lety přemístila z Prešova 

výsadková brigáda, vlajka. Bylo to na počest výsadkových veteránů, kteří se na tři 

dny – 15. až 17. září – sjeli do Prostějova z celé bývalé Československé republiky, 

aby se zase po pěti letech setkali navzájem mezi sebou, a také s těmi, kteří jejich 

„vlajku“ zvedli tak vysoko, že patří k nejlepším na světě. 

Hlavním dějištěm Setkání bylo výcvikové středisko 601. skupiny speciálních sil na 

Hamrech. Tam jsme pohodlně spali a také se stravovali, večery jsme tam trávili u 

táborových ohňů s výbornou country kapelou i s folklórní skupinou a stále jsme 

potkávali polozapomenuté tváře dávných kamarádů, s nimiž jsme se vraceli 

k příhodám a zážitkům, které zavála dlouhá desítiletí. „Tys byl odstřelovač u 

druhé čety, že?“ říká kdosi a otevře senáruč. Mládlo se tam, i když se ruka opírala 

o hůl. 

Dopoledne druhého dne bylo setkání s technikou a vojáky, kteří už vkročili do 21. 

století.  Nejdříve dynamické ukázky -  seskoky padákem, přeprava potřebného 

specialisty tandemem, slaňování z vrtulníku a přepad „vily pro radost“ (jak vojáci 

pojmenovali cvičnou stavbu) s likvidací objektu. Po panelové cestě, po které 

všechna vozidla drncala a jen se kolébala, přiletěla jednotka na svých speciálních 

vozidlech jak vichřice a než jsme se nadáli, výbuchy a rachot střelby utichly a kde 

jim byl konec? 

 Pak byla ukázka materiálů a bojové techniky na šesti stanovištích, která jsme  

obcházeli postupně, aby každý měl čas zastavit se u toho, co ho nejvíc zajímalo. 

Viděli jsme ženijní, pyrotechnickou i potápěčskou výbavu, na dalším stanovišti 
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výsadkový materiál a  materiál leteckých návodčí, na třetím ruční zbraně 

prostějovských speciálů, technické prostředky  průzkumu, bojovou techniku – a 

nechyběli ani bojovníci s výstrojí, abychom měli představu, jak vypadá například 

nějaký útočný tým. Pokud někdo chtěl srovnávat s tím, co měl kdysi na vojně 

k dispozici, s čím  sám cvičil, rychle toho nechal. Mnohým se z toho tajil dech. Je to 

úplně o něčem jiném, usoudili všichni. 

Škoda, ale samozřejmě -  fotografovat nikdo nesměl, ani techniku, ani vojáky, kteří 

trpělivě, s hlubokou znalostí věci zodpovídali  zvědavé otázky na kdeco. I ti vojáci 

jsou jiní, než běžně bývali. Jsou inteligentní, báječně vycvičení, sebevědomí i 

vstřícní a promiňte, jsou hezcí! 

Zavezli nás také do města na slavnostní zasedání v mětském divadle, prohlédli 

jsme si krásnou radnici i muzeum a při rautu v objektu kasáren jsme se všichni 

loučili s velikým přáním, aby nám bylo dáno znovu se po pěti letech sejít. 

Z našeho klubu nás bylo v Prostějově 25, z obou republik 347. A všichni jsme 

nesmírně ocenili dokonalou přípravu i perfektní průběh celého letošního Setkání. 

Dík našemu KVV Prostějov i 601. skupině speciálních sil (také trochu naší)! 

                                                                                                   Daga Minkewitzová 

CO ROK DAL 

  Letošní rok byl trochu zvláštní. Jednak pro všechny naše kluby jak v České, tak 

ve Slovenské republice, protože se veteráni opět po pěti letech sešli na Setkání 

v Prostějově, a to je událost, na kterou se pak celých pět let vzpomíná. 

Také pro náš klub KVVV Praha byl tento rok jiný než obvykle. Tak jako jsme 

před lety založili novou tradici uspořádáním prvního ročníku Memoriálu 

zakladatelů výsadkového vojska, i letos jsme přišli s něčím novým – uspořádali 

jsme (ve spolupráci s 1. vojenským paraklubem Plzeň) I. mistrovství ČR 

výsadkových veteránů v parašutismu. Kolega Urban byl druhý v jednotlivcích, 

naše družsto Gajdoš, Visingr, Štrajt se umístilo jako třetí. Další naše družstvo ve 

složení Urban, Veselý a kol. Havlíček z Olomouce (nastoupil za kolegu Lacinu, 

který měl nedávno úraz) se umístilo jako druhé za Bratislavou. 

Samozřejmě jsme se zúčastnili 6. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového 

vojska, který se letos konal jako mezinárodní pod názvem  Memoriál zakladatelů 

VV a vynálezce padáku Štefana Baniče v Brně.  Organizátorem byl KVV 

Prostějov, který tam s vydatnou pomoci Univerzity obrany i pomocí 601.skss 

připravil výborné podmínky. Šestnáct družstev soutěžilo v plavání, střelbě ze 

vzduchovky, hodu granátem a v šipkách, my jsme skončili na 12. místě, ale přece 

jen jsme získali – poprvé! – aspoň jednu medaili za 3. místo kolegy Veselého 

v šipkách. 

Ke klubovému praporu, kterým jsme se letos konečně mohli začít představovat, 

přibyl nový klopový odznak našeho klubu, z kterého můžeme mít radost, protože 

se povedl. 

 A co ještě nám letošní rok přinesl? V podstatě už nic nového. Tradičně malou 

účast  jak na našich členských schůzích, tak i na pravidelných „potlaších“ 

v restauraci U parašutistů,  kde kolega Řanda stále obětavě zprostředkovává 
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vzájemné půjčování knih. Je téměř neodpustitelné, že na sjednanou návštěvu 

proslulé Pečkárny přišlo jen 6 lidí, stejně jako na exkurzi do Národního památníku 

heydrichiády v chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. 

Přes toto postesknutí si ale můžeme říci, že výbor v letošním roce přinesl členům 

dostatečně zajímavou nabídku klubového vyžití a že v celorepublikovém rámci 

obhájil „naše barvy“ se ctí.                                                                        Minkewa                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

NÁVŠTĚVA V PEČKÁRNĚ  

Kolega Řanda zorganizoval 

ve spolupráci s ČSBS a 

ČSOL 18. října návštěvu 

renovovaného památníku 

českého odboje – pražské 

Pečkárny. Ač se k návštěvě 

písemně přihlásilo dost 

našich kolegů, přišlo nás jen 

šest.  

Muzeem nás provázel  

podrobným, fundovaným a 

velice zajímavým výkladem 

plk. v.v. Ing. Emil Kulhánek 

z ČSBS. Jeho výklad nám 

přinesl nové pohledy na 

dějiny našeho odboje, na 

sudetskou otázku a 

nacistickou okupaci vůbec. 

I my starší, pamětníci 

nacistické okupace, si často 

myslíme, že o této době víme 

všechno. Ale je to omyl. 

Mnohem víc se dovíme na 

památných místech našeho 

odboje, kde hlavně členové 

Českého svazu bojovníků za 

svobodu ujasňují především 

mladým lidem, jak to tehdy 

bylo. A vyvracejí názory a 

nepravdy hlásané některými 

našimi politiky i některými historiky, kteří odpovědnost za zločiny spáchané 

během okupace zlehčují či zamlžují a dožadují se odškodnění a omluv Němcům, 

jako kdyby těmi mučenými byli oni. Asi jen málokdo si dovede představit 

promyšlenou krutost gestapáckých výslechů, pokud nenavštíví „Pečkárnu“ a 



 5 

neuvidí ve vitrinách in natura  všechny ty mučicí prostředky, které gestapáci běžně  

používali, kobky, ve kterých vězně izolovali, i samotný „biograf“. 

Velkým přínosem Památníku českého odboje v Pečkárně a hlavně doprovodného 

výkladu je, že se tak především mládež dovídá pravdu o této tragické stránce 

našich dějin, že se upevňuje národní sebevědomí a nedává se zapomenout na 

spáchané zločiny. Za nacistické okupace a za druhé světové války přišlo o život 360 

tisíc našich lidí. Proto bychom měli důsledně bojovat proti dnešnímu neonacismu a 

za potrestání válečných zločinců.  

                                                                                                 Ludvík Dvořáček 

 

KDO BYL FERDINAND MIKSCHE? 

Při čtení článků o historii československého vojenského parašutismu často narážím 

na jméno pplk. Ferdinanda Mikscheho, nositele mnoha vojenských vyznamenání.  

Kdo to byl? Původem sudetský Němec narozený v Karviné  roku 1905. V Těšíně 

absolvoval gymnázium a v Košicích vojenskou kadetku, v roce 1927 pak studoval 

vojenskou akademii v Budapešti. Když vstoupil do čsl. armády, sloužil   do  roku 

1930 jako poručík dělostřelectva v posádkách Mukačevo a Košice.  Další kapitola 

jeho dobrodružného života je z let 1936-39, kdy  jako interbrigadista  bojoval ve 

Španělsku.  V roce 1939 byl evakuován s čs. jednotkou z Francie  do V. Británie, 

kde sloužil v hodnosti kapitána v 1. čs. samostatné brigádě. Pro problémy s účastí v 

interbrigádě přešel v dubnu 1941 k de Gaullovým Svobodným Francouzům. 

Sloužil tam v III. oddělení a podílel se na přípravných plánech  invaze do 

Normandie (operace Overlord). V roce 1944 dostal francouzský řád Čestné legie 

(rytíř), v roce 1945 byl členem  čs. voj. mise SHAEF a od roku 1946 pracoval jako 

čs. vojenský přidělenec v Paříži a Bruselu. Patrně v roce 1946 nebo 1947 vstoupil 

do francouzské armády a v rámci mise MINOS se podílel na vysazovaní 

parašutistů na východní Evropu a také na leteckém převozu politiků emigrujících 

z ČSR (26.4.1948 to byl H. Ripka). V letech 1950-55 vyučoval taktiku na vysoké 

vojenské škole v Portugalsku. Již v Anglii v roce 1941 napsal knihu Blitzkrieg a 

v psaní stále pokračoval - nejen německy, anglicky a francouzsky, ale i česky, 

maďarsky, španělsky, portugalsky a rusky. Významná byla jeho kniha Paratroops, 

která v roce 1943  vyšla ve V.Británii (i v USA) a po válce byla v překladu vydána  

i ve Francii. Jeho myšlenky, které v ní publikoval, byly potvrzeny 6.6.1944 při 

otevření západního frontu výsadkovými operacemi v Normandii. Tak lze plným 

právem říci, že pplk. Miksche je zakladatelem taktiky použití výsadkových 

jednotek. Předběhl tak další teoretiky i praktiky, zakladatele a propagátory  čs. 

výsadkového vojska, mezi které patřili G.Loquens, R.Hrubec, K.Paleček, J.Šustr, 

J.Satorie, T.Tlstý a další.  Zemřel 19.12.1992 na předměstí Paríže. Na jeho 

smutečním oznámení stojí: Důstojník Čestné légie Miksche si klade za čest vám 

oznámit, že byl povolán na věčnost. Bez květin a slz. 

Brožovaná 197stránková  kniha Parašutisté od F.Mikscheho vyšla i u nás v Našem 

vojsku  v roce 1947. Na burze se prodává za 280 Kč. Naleznete ji i na 

www.fronta.cz/kpt-miksche-parasutiste-i                                        Vladimír Gajdoš 

http://www.fronta.cz/kpt-miksche-parasutiste-i
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ŽIVOT MU NEVZAL PADÁK 

Letos v září uplynulo  třicet let od úmrtí 

pplk. Miroslava Bílka, zkušebního 

výsadkáře Výzkumného a zkušebního 

střediska 031 ve Kbelích. Bílek se podílel 

na vývoji a zkouškách mnoha našich 

pilotních záchranných i sportovních 

padáků. Byl  prvním, kdo se u nás 

katapultoval z letadla MIG 15. Bylo to 

v roce 1959 při vývoji a zkouškách našeho 

nového padáku a sedaček  pro letouny L29 

a L39. Katapultoval se  ve výšce 1000 

metrů  při rychlosti 410 km/hod.  

Bílek začal skákat v roce 1951 a z jeho 

1225 seskoků padákem bylo víc než 900 

zkušebních. Skákal například ze 7200 metrů s kyslíkem a také  bez kyslíku. Při 

jednom ze seskoků naopak z výšky 200 metrů, kdy zkoušel přístroje, se mu padák 

naplnil sotva  40 m nad zemí, jak ukázala kamera, která zkušební seskoky 

sledovala. 

Miroslav Bílek spolupracoval s výrobci padáků i  přístrojů, které chránily životy 

parašutistů a pilotů. Jeho rukama prošly téměř všechny padáky, které vešly (i 

nevešly) do života na  našich vojenských a sportovních letištích. 

Letos by mu bylo 87 let. Život mu před třiceti lety nevzal padák, ale zákeřná 

rakovina.                                                                                               Drahoň Tvrz 

 

STĚHOVACÍ  PRAPOR 

22. výsadková brigáda vešla do dějin jako meče armády hrot. Její špičkovou 

kvalitu kupodivu negativně nepoznamenala ani její permanentní reorganizace. 

Svoji mateřskou posádku změnila pouze dvakrát. Zřízena byla v r. 1952 v Prešově 

a v r. 1960 se přestěhovala do Prostějova, kde její mateřský útvar 8280 sídlí již 50 

let. 

Jinak na tom byly některé  podřízené útvary a jednotky. Ty měnily posádky 

podstatně častěji. Z nich vyniká 65. výsadkový prapor. Ten byl zřízen 15.3.1950 

v Žilině a podléhal Velitelství výsadkového vojska. Ještě téhož roku se několikrát 

stěhoval: v dubnu do Hradčan, v červnu do Žiliny, v srpnu do Trenčína a 

v listopadu do Prešova. K 1.1.1951 byl jeho název upraven na 65. výsadkový 

prapor. Od října 1952 přešel do podřízenosti nově vytvořeného velitelství 

22. výsadkové brigády. Na základě rozkazu prezidenta republiky mu byl od 

9.5.1955 propůjčen název „Karpatský“. Po redukci počtů výsadkového vojska 

používal od 1.11.1955 pojmenování 2. výsadkový prapor 22. výsadkové brigády. 

Ke svému původnímu názvu 65. Karpatský výsadkový prapor se vrátil 1.10.1957, 

kdy byl opětně naplněn osobami i technikou. V létě 1960 se přemístil do Holešova a 
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o rok později do Prostějova. V sestavě 22. výsadkové brigády zůstal až do 1.9.1969, 

kdy byl jako samostatný útvar zrušen a odevzdal bojovou zástavu do VHÚ 

v Praze. Jeho příslušníci přešli do 22. výsadkového pluku, vytvořeného z původní 

22. výsadkové brigády. Ve velení útvaru se postupně vystřídali: mjr./pplk. 

Miroslav Kňourek (1950 až 1952), kpt./mjr. Nikolaj Rusnák (1952 až 1954), mjr. 

Michal Paluška (1954 až 1955), npor./kpt. Vlastimil Gallat (1955 až 1958), mjr. 

Rudolf Bláha (1958 až 1961), mjr. Ladislav Opletal (1961 až 1965) a mjr./pplk. 

Vilém Jiroušek (1965 až 1969).                                          Miloslav Juříček  

 

                                                                                                            

SPLACENÉ DLUHY 

Po návratu z leteckého dne začala pravá vojna, týdenní táboření v horách, kde 

jsme byli zásobováni potravinami i ostatními vojenskými náležitostmi letecky. Vše 

bylo shazováno na padácích – benzin, brambory, maso i dopisy. Jednou se protrhl 

veliký vak, ve kterém byly brambory a ty na nás padaly z velké výšky jako 

granáty. Syčely vzduchem jak meterority a každá brambora, která se trefila, 

pekelně zabolela. Cvičení bylo přerušeno, vojáci museli v rojnici brambory 

sesbírat a teprve potom se mohlo cvičit dál. Z Prahy přiletěly dakoty a my do nich 

poklusem nasedli a letělo se. Cíl cvičení: Po vysazení v týlu nepřítele vyhledat a 

zničit raketovou odpalovací základnu středního doletu. Makety raket Corpolar 

byly postaveny ve Vysokých Tatrách. 

Plně vybavený měl jsem na sobě 35 kg výstroje a výzbroje včetně potravin na tři 

dny. Opustit letadlo při rychlosti 220 km s touto výbavou není jednoduché. Já jsem 

se dostal do ruského „lička“, Li 2. Je to kopie dakoty, ale dveře má menší a zvuk 

jeho motorů připomíná traktor. Říkali jsme mu „zetor“. 

Plně vyzbrojen jsem musel při výskoku do mírného podřepu a při tom jsem 

zavadil  pažbou kulometu o nízké dveře. Proud vzduchu mě vytáhl ven a při 

saltech nazad se mi začal otvírat padák. Šňůry jsem měl přes vrchlík, nohy 

zapletené do šňůr,  padal jsem k zemi jako torpédo a začal předhánět kamarády. 

Zbývalo mi kolem dvaceti vteřin života. Kluci prý mi křikem dodávali sílu, ale já 

jsem nic neslyšel. V kritické situaci přichází rezignace a člověk se začíná smiřovat 

s osudem. Smrt je zřejmě milosrdná – nepospíchá, je si jistá svým vítězstvím. 

Ta chvíle odevzdání však rozhodla. Odkudsi přišel povel nedat se, nesmířit se s tím 

krásným, co do mě vstupovalo, bojovat o život. Poznal jsem ten impuls, 

upamatoval jsem se, že mě již jednou, jako osmiletému klukovi zachránil život při 

koupání. Tehdy jsem byl už na dně řeky a musel jsem  zmobilizovat všechny síly, 

abych se odtud dostal. I teď jsem zabojoval, zapletené nohy se uvolnily, padák se 

naplnil a já v pořádku přistál. 

Během života jsem dvakrát včasným poskytnutím první pomoci zachránil životy 

dvou chlapců. Jednou to bylo při pádu a úderu do hlavy, podruhé při střetu 

cyklisty s autem. Dvakrát mi šlo doslova o život,  dva životy jsem zachránil. Jsem 

proto přesvědčen, že jsem osudu své dluhy splatil. 

                                                                                                   Miloš Semorád 
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TŘI GENERACE 

Když bratři Petr a Pavel Braunovi přebírali na letošním výročním setkání 

libereckého KVV Pamětní medaili, vzpomněla jsem si na jejich klubovou kolegyni 

a členku libereckého paratýmu, na Julii Braunovou, jejich maminku. Své šedesáté 

narozeniny oslavil Petr seskokem, při kterém se spolu drželi za ruce. Bohužel letos 

jsem se s ní už nesetkala. Před třemi roky si skočila do modrého výsadkového 

nebe, kde jistě tiše závidí svým dvojčatům každý jejich další seskok. 

Skákat chtěla od dětských střevíců, ale sen jí pomohli splnit až její synové, kteří 

sami už měli zapsáno přes 400 seskoků – i na vojně v Chrudimi sloužili spolu. 

Poprvé vyskočila z letadla, když jí bylo 86 let! Skákala samozřejmě tandem, to 

stojí peníze, musela ze svého důchodu pořádně šetřit, než zase  mohla do vzduchu. 

Potom hecovala pilota „anduly“, aby letěl výš, výš! „Já bych mohla ve vzduchu 

bydlet,“ snila a  se šťastným úsměvem  roztáhla doširoka paže: „Já letím jako 

pták!“ Tak si ji pamatuju. 

Pak přišel 12. červen 2004, její třetí seskok. S Jaroslavem Jírou vyskočila na letišti 

v České Lípě z letadla ve výšce 4000  metrů a opravdu letěla jako pták k rekordu, 

který je zapsán v české knize rekordů v Pelhřimově. 

Dařilo se jí „létat“ jednou dvakrát za rok až do listopadu 2007, kdy ji  šest týdnů 

před 92. narozeninami zasáhla mozková mrtvice. Ale nikdo libereckému klubu  už 

nevymaže, že v seznamu členů má tři generace jednoho jména: vnučka Alena skáče 

s kamerou, zatímco její přítel  pilotuje letadlo s tandemovými dvojicemi. A kdo ví, 

jak to dopadne s pravnučkou Kateřinou – ale na to si ještě hodně počkáme, 

narodila se teprve letos v srpnu. 

                                                                                              Daga Minkewitzová 

V Karviné žije devadesátiletá paní Františka Zemanová, která absolvovala 20 

tandemových seskoků. Kdy na to půjdeme my Pražáci? 

 

„STAVBAŘI“ VE STRÁŽI 

Ze vzpomínek Josefa Babického 

Jednou přišel škpt. Černota s nápadem, jestli bychom nemohli u nás ve 

výsadkovém učilišti postavit kinosál, aby vojáci nemuseli chodit do kina do Stráže. 

O stavební materiál není v nedalekém prostoru nouze, jen si ho dovézt. Bylo 

rozhodnuto: rotný Pospíšil zvaný Rozbuška zajistí ženijní práce, já mu budu 

asistovat 

Zajeli jsme do vysídlené obce Svébořice, stavebního materiálu tam bylo opravdu 

dost. Do podezdívek asi tří domů stačilo dát patřičné množství trhaviny a odpálit 

to a měli jsme  dostatek kamene do základů kinosálu. Na odvoz jsme měli 

jedenapůlku morrise, řidiči, hlavně vojíni Kozlík a Chmelík, se činili. ( Při jedné 

z jízd mezi Hamrem a Svébořicemi se na lesní křižovatce stala ošklivá nehoda – byl 

při ní těžce zraněn a v nemocnici pak zemřel Hrdina Sovětského svazu pplk. 

Antonín Sochor.) Současně bylo poraženo pár borovic a probíhaly výkopové práce. 

Když pak byl kámen v základech, mohlo se pokračovat. 
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Musím se přiznat, že jsem měl volnou ruku co se týče obstarávání materiálu. 

Nikdo z velitelů nezasahoval, bylo na mně, jak si poradím. Potřebovali jsme asi tři 

tuny cementu. V té době stavěla firma Posista v Hradčanech novou rozjezdovou 

dráhu a musela tedy na to mít dostatek cementu. A ten byl ve dřevěném skladu 

materiálu u železniční vlečky mezi Mimoní a Borečkem. Usoudil jsem, že by se  asi 

tak tři tuny toho cementu mohly ztratit. 

Do akce jsem připravil dvě jawy, dvě radiostanice a nákladní automobil Ford 

Canada s osádkou. Jednu motospojku jsem postavil za Mimoň, druhou k hájence u 

Borečku, přezkoušeli jsme spojení a akce mohla začít. S nákladním autem se zajelo 

ke skladu, plot byl vysazen současně s vraty skladu a bleskurychle se naložilo. Měli 

jsme z toho dobrý pocit. 

Hned ráno se začalo betonovat. Ale odpoledne za mnou přišel aspirant-stavař a 

povídá pane rotný, ten beton nám nějak netvrdne! 

No to bylo nadělení! Co je to s tím betonem? Bylo s ním to, že jsme cementovali 

umělým hnojivem! To hnojivo si uložilo JZD do skladu spolu se stavební firmou! A 

tak se v noci celá akce musela zopakovat s tím rozdílem, že jsme do skladu 

nejdříve něco přivezli a pak zase odvezli. Ale tentokrát jsme si dávali dobrý pozor 

na to, co bereme. 

Ten cement byl velice kvalitní a když jsem to později řekl škpt. Černotovi, dostal 

jsem pěknou na solar, jak bylo jeho zvykem. 

Když byla stavba před dokončením, zajel jsem do Nového Boru do skláren a 

dojednal jsem,  že když  tam uspořádáme brigádu,  potřebné osvětlení dostaneme. 

Což se stalo a kinosál sloužil bez závad až do našeho nechtěného přestěhování 

celého útvaru do Košic. 

 

TVRZŮV SIEBEL 

 Na letišti v Roudnici nad Labem pořádají každé dva roky  Memorial Aershow a já 

u toho musím vždycky být. Jednou, bylo to tuším v roce 2004, koukám, co to 

Lomničáci – to je taková parta fandů z Lomnice nad Popelkou, která se pídí  po 

starých mašinách a po všem, co k nim patří  -  co to přivezli. Na valníku tam 

trůnilo cosi velkého, orvaného, otlučeného, a já koukám, to je přece trup siebla! 

Srdce mi poskočilo – ze siebla jsem poprvé v životě vyskočil s padákem na zádech a 

na to nikdy nezapomenu. Dvoumotorový Siebel S 204  vyrábělo od války až do 

roku 1955  jako noční bombardér naše Aero. V dopravní verzi  vozil 9 osob a když 

siebly po vyřazení z armády nakoupil  Svazarm, vešlo se do trupu šest parašutistů  

a tak seskoky rychleji odsypávaly. 

Hned jsem se šel podívat zblízka a  uvažoval jsem, kde se tu ten chudák vzal, kde 

asi  dožíval. A jak tak přemýšlím a koukám, co nevidím? Pravá strana stupačky je 

přivařovaná!  To je přece on, „můj“ siebel OK ZCR! Ta stupačka rupla pod 

metrákem Tondy Herouta, když jsme nastupovali. Ale bez stupačky se skákat 

nedalo:  člověk si musel sednout na takovou lavičku, která se dala do dveří, a 

s nohama na stupačce čekat na povel. Tak se milá stupačka musela přivařit a já 
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jsem teď měl důkaz, že právě z tohoto trupu jsem se  poprvé vydal na cestu 

vzduchem.  

Říkal jsem  Lomničákům, že to tutově bude  kladenskej siebel OK ZCR. Na 

Kladně byli tenkrát tři, ale já jsem poprvé skákal právě z tohodle. Dověděl jsem se, 

že ho našli kdesi u Mělníka v nějaké zahrádce, majitel v něm garážoval motorku se 

sajdkárou. Zanedlouho mi z Lomnice volali,  že podle nějakého identifikačního 

čísla, které na tom trupu našli, je to skutečně ten „můj“ OK ZCR. Při další 

Memori Air Show v roce 2006 ho  zase přivezli a já jsem si nasadil baret a  nechal 

jsem se při něm vyfotografovat. Kdybyste náhodou zabloudili na nějakou tu 

leteckou šou, uviděli byste tam u toho orvaného trupu nástěnku s informací o 

sieblech a u toho je moje fotka v červeném baretu.  

                                                                                         Vyprávění Drahoně Tvrze 

                                                                                                                       zaznamenala Minkewa 

 

HORÁCKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA NAŠÍ ÚČASTI  

Bylo nás pět, vraceli jsme se  z jedné úspěšné návštěvy našich bratislavských 

přátel.  Výroční schůze se jim tehdy vydařila, nás čekala cesta zimní krajinou, 

zkratkou poblíž Třebíče. Zastavili jsme u ozdobeného hostince. Hlavně u stromů, 

na jejichž větvích se lákavě houpaly -  čerstvé jitrnice! 

 Byli jsme jako zvláštní uniformovaní hosté krásně přivítáni silným gulášem. Co se 

to tu děje? Za účasti televize se zde bude zakládat Horácké království! A jak je na 

Moravě zvykem, v plné parádě. 

 Dostali jsme zvláštní stůl a moře piva. Každý z nás se zachoval podle své nátury. 

Kolega Mirek Vaněk s řidičem natáčeli, Ruda Heissler filozofoval s herci z Prahy,  

Drahoň Tvrz vysvětloval mladým co jsme zač, kde, kdy a jak jsme skákali, já jsem 

zjišťoval program večera: bude se tu zakládat „právoplatné“ Horácké království 

(na rozdíl od Polívkova Valašského). 

 Součástí byla koštovací soutěž domácích pálenek. Měl jsem smůlu. Již při příjezdu 

jsem padl do oka jednomu místnímu přihlašovateli a ten na mně zkoušel, jak 

v soutěži obstojí ta jeho. Přihlásilo se 17 vystavovatelů. Ovlivněn dřívějším koštem, 

a protože jsem pět let pobýval na Slovácku, jako neovlivnitelný jsem se přihlásil do 

jedné z  komisí. Řídil nás mezinárodní koštérský rozhodčí. Museli jsme koštovat 17 

vzorků a samostatně je hodnotit a zapsat. Vše bylo podmalováváno cimbálovkou. 

Bál jsem se o své nemocné srdce, ale vydrželo to. Dokonce můj tip (meruňka) 

získal 2. cenu. Jako zdroje soutěžily šípky, trnky, švestky, meruňky, jablka, 

hrušky, slívy, hrozny atd. Propracovaným bodovacím systémem se cenila  síla, 

pachuť, čirost, vůně, jemnost i barva. 

  Zachránilo mě trhání ovoce – jelit ze stromů u hostince. Za dvě hodiny bylo po 

výzdobě a nenasytní Češi si za souhlasu místních vezli domů výslužku. 

V televizních zprávách se o prohlášení Horáckého království, které po soutěži 

následovalo, zmínili, účast několika výsadkových veteránů však pominuli. 

                                                                                                          Mirek Mráček 
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BYLI JSME V LIBERCI 

Letošní výroční setkání KVV Liberec mělo slavnostní ráz – klub si připomněl 15. 

výročí své samostatné činnosti. Stejně jako se mohl pochlubit vynikající  přípravou 

a  organizací této schůze i vysokou účastí na ní, stejně se může chlubit svou 

patnáctiletou činností. Liberečtí byli první, kdo zavedli  přijímání  vojáků základní 

služby a velmi úspěšně navázali na tradice výsadkového vojska z let 1947 – 1952 na 

území dnešního Libereckého kraje. Jejich dílem jsou pamětní desky jak 

v kasárnách v Liberci, tak na náměstí v Zákupech a nejnověji letos otevřený 

památník v místě, kde se v Zákupech zrodil pěší prapor 71 čsl. parašutistů.  Je to 

pro zachování historie našeho výsadkového vojska  zcela mimořádný počin.  

Klub sice schůzuje velmi střídmě, schůze jednou za rok úplně stačí, ale členové 

jsou spolu často a rádi. Začínají novoročním výstupem na Ještěd, organizují 

seskoky, besedy, zájezdy turistické i na akce jiných klubů  (jen na letošní Setkání 

do Prostějova jich přijelo 39), besedy s vojenskými chemiky a veterány a jiné. 

Libereckým, jejichž výborným předsedou je už téměř 10 let kolega Jaroslav 

Chromek, jsme až trochu záviděli. Ať se jim stejně tak daří i dalších patnáct let!   

                                                                                                                    Minkewa                                  

 

DUM SPIRO SPERO 

601. skupina speciálních sil generála Moravce 

Na čtvrtek 9. prosince byl v Prostějově připraven 

křest unikátní knihy pplk. Eduarda Stehlíka a 

kolektivu nazvané Dum spiro spero (latinsky: 

dokud dýchám, doufám) – 601. skupina 

speciálních sil generála Moravce. Kniha popisuje 

historii výsadkových vojsk od prosince roku 

1940, kdy byla poprvé projednávána otázka 

nasazení československých výsadkářů v 

okupované zemi. Autor se věnuje výstavbě 

výsadkového vojska jako celku, a to ve Velké 

Británii i v SSSR, počátkům po roce 1945, 

71.výsadkovému praporu, vzniku 22.výsadkové 

brigády, okupaci v roce 1968 a dále se velmi 

podrobně věnuje 601.skupině speciálních sil, její 

organizaci, insigniím, výcviku a výzbroji 

specialistů až po nasazení v zahraničních misích. Kniha má 304 stran, několik set 

fotografií  historických i současných a doplňují ji životopisy významných osobností 

našich výsadkových vojsk. 

Cena knihy v knihkupectvích je 1100 Kč, pro členy klubů výsadkových veteránů 520 

Kč. Lze ji objednat prostřednictvím našeho KVVV Praha. 
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KLUBOVÝ  HLASATEL 

 

UDĚLENÍ  VYZNAMENÁNÍ, DIPLOMŮ A BLAHOPŘÁNÍ 

Celostátní výbor KVV Prostějov udělil na návrh výboru KVVV Praha 

PAMĚTNÍ MEDAILI 

plk. Vladimíru DUCHOŇOVI, nar. 1940 při příležitosti jeho 70. narozenin 

BLAHOPŘEJEME K  ŽIVOTNÍMU JUBILEU 

kol. Mileně ČERNÉ, nar. 1935, při příležitosti její 75. narozenin 

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme 

pevné výsadkářské zdraví 

Uvedená ocenění budou předána na výročním shromáždění dne 11. prosince 2010 

 

ODEŠLI DO VÝSADKOVÉHO NEBE 

Se smutkem v srdci jsme se rozloučili s kolegy výsadkáři JUDr. Emanuelem 

HAVLÍKEM, nar. 1932 a Františkem  BĚHOUNKEM, nar. 1936. 

Členové našeho klubu spolu spolu s mnoha sportovními kolegy z Čech i Moravy se  

sjeli 26.11. 2010 v Broumově, aby s tam rozloučili se  Zdenou ZÁRYBNICKOU, 

mistryní sportu, která zemřela po krátké, těžké chorobě.  

Čest jejich památce                                                                          

 

INFORMACE O ZÁŘIJOVÉ ČLENSKÉ SCHŮZI 

Na programu schůze, kterou řídil kolega Krajčovič, byla zpráva o činnosti výboru, 

blahopřání jubilantům, informace o průběhu pietního aktu Anthropoid, o 6. 

ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska, o 1. mistrovství ČR veteránů 

v seskocích padákem, o Setkání veteránů 2010 v Prostějově a o řadě dalších akcí. 

Účast 34 členů nevybočila z průměru, zúčastňují se v podstatě stále stejní členové.  

V dalším byli  přítomní seznámeni s akcemi klubu do konce roku. Výbor se 

omluvil  za nedopatření v distribuci Padáčku. 

                                                                                                              Ludvík Dvořáček 

  

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

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

Číslo 10 vyjde v květnu 2011. Uzávěrka je 25.4.2011, uzávěrka aktualit 5.5.2011. 

 


