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Obsah: Pietna spomienka 18.6.2017 – Anthropoid. ČS KVVV Praha z.s. 4.5.2017. Střelecké 

závody výsadkových veteránů v roce 2017. V. ročník pochodu Po stopách 22. výsadkovej brigády 

– Prostějov 24.6.2017. Stretnutie Žilina 2017. Prečítali sme za vás. Krátke správy. Spoločenská 

rubrika. 

 

 

 

 
 

(Praha, Resslova ul. 18.6.2017 – 75. výročie operácie ANTHROPOID, 

účastníci z KVV ČR a SR, článok v Padáčku č. 30).  
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ČS KVVV Praha – 4.5.2017 

 

Dielčia členská schôdza sa konala na obvyklom mieste, t. j. v Hoteli 

Legie, Praha 2, Sokolská 33, metro I. P. Pavlova. Účasť bola 27 členov. 

Predseda klubu kol. P. Gavlas informoval o činnosti klubu od poslednej 

členskej schôdze. Ďalej boli predstavené medaile, ktorými bol klub (  

klubová zástava) v poslednom období ocenený. (V minulosti bývali na 

zástavach i dlhé stuhy udelenej medaily, vyznamenania). Bol prijatý nový 

riadny náhradník do výboru KVVV Praha z.s. – kol. Milan Krejza. 

Predseda kontrolnej komisie  kol. V. Gajdoš informoval o kontrole stavu 

fin. hospodárenia klubu k 31.3.2017. Kol. P. Břeský informoval o 

vlastných  a cudzích akciach klubu pre najbližšie obdobie a snažil sa 

spresniť počet účastníkov. Dôraz bol položený na akciu „Brdy – 14.-

15.6.“ Redaktor Padáčku požiadal účastníkov akcií o príspevky do 

časopisu. Časopis Padáček č. 28 bol distribuovaný v omedzenom 

množstve, hlavne pre členov bez možnosti prístupu na internet, zbytok 

členov má možnosť si ho prečítať a stiahnuť z klubovej webovej 

stránky. Ďalšia schôdza bude vo štvrtok 14.9.2017 od 16.30 h (vladgaj). 

 

POCHOD PO STOPÁCH 22. VÝSADKOVÝCH VETERÁNOV – V. 

ROČNÍK PPLK. FRANTIŠKA STAVNÉHO. 

(PROSTĚJOV – HAMRY) 

 

(Mal som česť slúžiť s plk. F. Stavným na Slovensku v r. 1993 – 1995…). 

 

Tohtoročný už 5. ročník pochodu sa uskutočnil tradične v poslednú 

júnovú sobotu – 24.6. KVVV Praha bol zastúpený asi 15 účastníkmi, 

hlavne v kategórii pochodu na 10,3 km. Účastníci, ktorí dorazili už 

v piatok, mali možnosť posedenia spojeného s výmenou posledných 

informácií vo veteránskom dianí. Za pekného slnečného počasia vyrazilo  

viac ako 710 (registrovaných) vo väčšine prípadov už tradičných 

„pochodníkov“ na trate 10,3 km a 33,5 km. (Pozn. V roku 2016 cca 750 

účastníkov). Prekvapila účasť 26 poľských účastníkov (výsadkových 

veteránov) a českých motorkárských veteránov. K videniu bola zmes 

rôznych maskáčových kompletov, prekvapil mini vz. 60 „ihličie“ včítane 

čierných kanád a čiapky vz. 60 na asi 10 ročnom účastníkovi, maskáčová 

sukňa na mužskom účastníkovi, veľké množstvo zástav, atď. K predaju 

bol sortiment rôznych odznakov a ďalších predmetov od 
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( zľava kol. J. Tuček, F. Stavný, V. Gajdoš) 

 

SMparapresentu.   Zaznamenal som účasť  zástupcov KVVV z Plzne, 

Olomouca, H. Králové, Brna, Liberca, J. Hradca,…, zo Slovenska 

potom Bratislava, B. Bystrica, Prešov, Martin-Vrútky, … Doplnkovou 

disciplínou bol petang – hod 2 guľami na cieľ, cieľová výhra – 

fotoaparát zostala opäť vzdialená. Novinkou bol nepredajný odznak „Za 

vernosť“ pre účastníkov a organizátorov všetkých predchádzajúcich 

pochodov. V rámci pochodu prebehla i oslava Karmeliných „guľatých“ 

narodenín.    

 

Celkovo: Zdarilá akcia, pochvala organizátorom, ktorí ubytovali, 

prestravovali a „udržali na úzde“ masu v sile cca výsadkového pluku na 

vymedzených trasách (vladgaj). 

   

 

 



 

 4 

 

 

(Časť „pražských“ účastníkov pochodu).   

 

SLOVO REDAKTORA 

Máme za sebou leto. Členovia klubu v baretoch, často i s klubovou 

zástavou, boli k videniu v máji na pietnych akciách k 72. výročiu 

ukončenia II. svetovej vojny a oslobodenia Prahy. Išlo o nárast cudzích 

akcií, niekedy s bohatou fotodokumentáciou, žiaľbohu bez krátkej 

informácie vlastných účastníkov. 18.6. sa uskutočnila „vlajková loď 

klubu“  – kladenie vencov v Resslovej ulici za slušnej účasti členov. 

Obľúbenou a tradičnou sa stáva vlastná akcia klubu „Brdy“, ide o akciu 

ktorú organizujú členovia a je určená členom. V pozadí vlastných akcií 

je hlavne P. Břeský (pozri str. 7 – 9).  Pravidelne sú aktualizované 

webové stránky klubu. Členovia klubu sa zúčastňujú koncertov PKO a 

symf. orchestra Českého rozhlasu. Na záver poďakovanie všetkým (asi 

5) prispievateľom do Padáčku. Posunul som štafetu predchodcov, 

redaktorov Padáčku D. Minkewiczovej a M. Juříčka ďalej. Ďalšie 

príspevky v roku 2018 už adresujte kol. Milanovi Krejzovi (vladgaj). 
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STRELECKÉ ZÁVODY VÝSADKOVÝCH VETERÁNOV 

 

19. 5. prebehol VI. ročník Memoriálu Fr. Mansfelda v streľbe z pištole 

Glock v Prostějove – Vrahovicích. Medzi 136 strelcami (i 22 žien) sa 

nestratilo ani družstvo KVVV Praha, tento rok v zložení: P. Břeský, P. 

Korb, M. Krejza, nestrieľajúci kapitán M. Vašek. Spomedzi 27 družstiev 

obsadilo 5. miesto s nástrelom 224, víťazné KVV Luštěnice 270 bodov. 

Medzi jednotlivými obsadil P. Břeský celkovo 13 miesto – nástrel 91 

bodov, víťaz – S. Veselý (KVV Luštěnice) 96 bodov.   

 

 

( Poradie družstiev – I. - KVV Luštěnice, II. - KVV Liberec, III. - KVV 

Prostějov) 

KRÁTKE INFORMÁCIE 

Členovia klubu boli v máji k videniu na ďalších pietnych akciach 

spojených hlavne s koncom II. svetovej vojny a oslobodením Prahy: 2.5. 

– Vokovický cintorín, Praha 6, 2.5. – pomnik maršála Koneva, Praha 6, 

3.5. – Modřany, Praha 12, 4.5. – hrob arm. gen. L. Svobodu – Kroměříž, 

5.5. – Čs. rozhlas, Vinohradská ul., 6.5. – Kobyliská strelnica, 7.5. – 

Olšanské cintoríny,  8.5. – pietny akt Praha – Vítkov, 9.5. – Ruské 



 

 6 

stredisko vedy a kultúry, Praha 6 – Na Zátorce 16, Z väčšiny akcií sa 

objavili i krátke šoty v ČT-1, prípadne priame prenosy ČT – 24 

(Vítkov). 

13.5. – Vestec. Tradičná akcia KVV Praha – západ a ICOCRIM Česká 

republika pri príležitosti 72. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Účasť 

radu klubov z ČR (Chrudim, Liberec, Prostějov, Zlín, Holešov, 

Olomouc, Plzeň, Písek, Brno,…) a SR (Bratislava, Žilina). Za KVVV 

Praha účasť viac ako 10 členov, ocenení boli kol. P. Gavlas, V. Gajdoš. 

Za zaznamenanie stojí účasť voj. a leteckého pridelenca ZSSR v ČR plk. 

Igora V. Schepina a jeho zástupcov, čs. odbojárov, čs. generality a radu 

hostí. Absentovala prítomnosť pridelenca obrany SR a pridelencov 

víťazných mocností v II. svet. vojne. Stretnutím sa niesla otázka ruského 

vojenského pridelenca: „ Kde je vaša mladá generácia?“. 

21.4. – Pietny akt pri pamätnej doske genmjr. in mem Josefa Balabána 

(1894 – 1941) v Studentskej ul., Praha 6. Účasť za KVVV: kol. J. 

Kořízek,  M. Semorád, D. Tvrz, O. Visingr. 

 

5.5. – pietny akt Mč Praha 7, most Barikádníků 
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(zleva J. Lajpold, J. Čejka, J. Kořízek, D. Tvrz, M. Matoušek) 

 

27.5. – 23. ročníku behu J. Gabčíka (Žilana – Poluvsie) sa zúčastnila 

rekordná účasť 302 bežcov. Tradičný organizátor MUDr. Ján Hanák 

(KVV SR) a 5. p ŠU Žilina. 

28.5. – 26. ročník – O zlomenou poloosu 2017, Rešice, akcia Veteran car 

clubu Třebíč. Výstava vojenských a užitkových historických terenných 

vozidiel vyrobených do roku 1965. Z klubu boli prítomní J. Kořízek, D. 

Tvrz, J. Tvrzová, P. Korb a A. Štrajt. (Pozn. Rešice  -  ⃰ 1915 – rodisko A. 

Opálku - OUT DISTANCE). 

 

BRDY 2017 - STUDENÝ VRCH 
 

 Dne 14. června 2017 zdolala expedice KVVV Praha kopec Studený 

vrch ve východní části Brd, v oblasti Hřebeny. Výstup byl proveden 

alpským stylem bez využití nosičů a Šerpů. Vrcholu dosáhli za krásného, 

předmonzunového počasí všichni členové expedice, včetně našich 

dorostenek. Po krátkém pobytu ve výšce 660 m n.m. a pořízení 

vrcholových fotografií,  se všichni vrátili do základního tábora bez 

zranění a omrzlin. Nezbláznil jsem se, jenom chci vyjádřit, že za 
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určitých podmínek může být i „nějakej blbej Studenej vrch“, něco jako 

Everest. Prostě povedlo se to, co jsem ještě loni považoval za 

neproveditelné „Vážení účastníci zájezdu, klobouk dolů“. Tak a teď od 

začátku. Akci Brdy 2017 (po stopách výsadkářů z východu) jsme 

uskutečnili v podobném rozsahu jako loni. Proč ne, když se to líbilo. 

Sešli jsme se 14. června na návsi (náměstí) v Pičíně, požádali jsme 

kolemjdoucí mladou dámu o společné, téměř školní foto a odjeli jsme na 

brokařskou střelnici. A první překvapení bylo tady. Když loni někdo z 

nás trefil jednoduchý terč, byl to důvod k jásotu. Letos jsme ty odlétající 

holoubky trefovali, jako když to opravdu umíme. A tak došlo na potvory, 

které létaly šikmo proti střelci a pozor, neměly to jednoduché a často 

končily bez peří. Jo a polévka po boji byla opět výborná. Ze střelnice 

jsme odjeli do Holšin a po krátké, improvizované pietě u pomníku 

jednoho ze zemřelých sovětských parašutistů jsme pokračovali přes 

Dobříš k Hostomicím a šup za závoru, do lesů pod Studený vrch. Tím 

jsme si pomohli a zaparkovali jsme v prostoru Baba a na vrchol k 

rozhledně to  už nebylo tak daleko. Po žebřících, stlučených z místních 

klacků, vylezli všichni bez ohledu na hodnost, věk a pohlaví na vrchol 

vyhlídkové věže a bylo vidět opravdu daleko a široko. Na Studeném 

vrchu jsme si přečetli úryvek ze vzpomínek Jozefa Kopce, jednoho z 

parašutistů vysazeného se skupinou Grom v březnu 1945 do prostoru 

Buková. Když jsme po příjemném odpočinku sešli k autům, pokračovali 

jsme lesáckými cestami do prostoru Kuchyňka, kde jsme se krátce 

zastavili u odbojářského pomníku, který je umístěn v lese, kde koncem 

války zahynulo několik partyzánů v boji s Němci. My jsme tam, na 

rozdíl od nich, položili jenom kytku. Z lesů jsme se vynořili u Malé 

Bukové a následoval test řidičů a tlumičů při jízdě po něčem, co kdysi 

byla asfaltová cesta. Zvládli jsme to bez defektu a Pičín byl na dohled. 

Večeře, zvěřinová trojkombinace, v pičínské hospodě byla výborná až 

velevýborná. Předali jsme klubové ocenění místní paní starostce za 

pomoc při organizování našich akcí v Brdech a dárek zbyl i pro 

překvapeného tvůrce těch úžasných kulinářských zázraků. Následoval 

přesun na letiště v Hořovicích, ubytování v „baráku“ místního 

aeroklubu a táborák a buřtování a pivo v „hylzně“ a pivo v petkách a 

hlavně povídání a zpívání, tentokrát bez kapely. Pěvecký repertoár šéfa 

aeroklubu je opravdu nepřeberný. Když došlo pivo a dřevo pro oheň, 

usínalo na palandách v hořovickém baráku 18 účastníků letošní akce 

Brdy. Tím to ale nekončilo. Dopoledne následujícího dne jsme strávili na 

letišti takovým pohodovým způsobem, nikdo nikam nespěchal. Byla 
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uskutečněna řada vyhlídkových letů, řidiči aut si mohli vyzkoušet 

praktické řešení jednoduchých krizových situací a v provozu byla také 

velmi drahá a velmi dokonalá vzduchová puška. Před hangárem bylo 

možno uzobávat z dobrůtek servírovaných formou švédského stolu, tedy 

on to byl stolek. Když bylo dolétáno, sbalili jsme fidlátka na letišti a 

přesunuli se na oběd do nedalekého motorestu Bouchalka, který je u 

silnice mezi Cerhovicemi a Zbirohem, v prostoru, kde měl podle plánu 

přistát válečný výsadek Anthropoid. Tak jsme tedy toulky po stopách 

výsadkářů z východu spojili i s těmi západními. Obědem na Bouchalce 

jsme akci Brdy 2017 ukončili, ale někteří si přidali ještě prohlídku 

zámku ve Zbirohu, který dopoledne mohli vidět z letadla. V závěru 

povídání o Akci Brdy 2017 musím hlasitě poděkovat našim brďákům, 

pánové Bálek a Filla se totiž zásadním způsobem podíleli na přípravě a 

realizaci celé akce. Tak a ještě jedna záhada. Já nevím, jak je možné 

pořád mluvit a při tom za pochodu a v polních podmínkách počítat, 

kombinovat a ohlídat naše finance. Karmelo, díky. 

 Těším se na Brdy 2018.                                                  Pavel Břeský 

  

 

STRETNUTIE VETERÁNOV – ŽILINA 5. – 7.7.2017 

 

Po 5 (a 10) rokoch privítala Žilina opäť výsadkových veteránov zo 

Slovenska a ČR. KVVV Praha reprezentovali: K. Štrajtová, A. Štrajt, 

M. Černá, M. Vašek + 1, J. Veselý, L. Vlček a V. Gajdoš. Okrem oficialít 

– slávnostný nástup (bez pochodu), prebehli i akcie – návšteva 

drotárského múzea v Budatíne (zámok prestavaný z hradu), vojenský 

cintorín L. Mikuláš, večerné posedenie s hudbou a opekaním – Stráňavy 

- Polom, kladenie vencov a kytíc k buste J. Gabčíka pred kasárňami 5. p  

  ŠU, atď. Čo prekvapilo:  

- stretnutie s prísl. 2. čs. pdb – brig. gen. v.v. Jánom Iľanovským (95 r.) 

- nižšia účasť – cca ubytovaných 180 účastníkov    

- 8 klubových zástav, asi 15 druhov baretových odznakov  

- najpočetnejšie zastúpený KVV Prostějov 

- vojenský autobus z Prostějova (bral i členov KVV z Holešova,  

  Chrudimi a Olomouce) 

- jednotné klubové tričká niektorých klubov 

- rychlé tempo budovania diaľníc na Slovensku – zmeny za 5 rokov,  
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  (16.7. došlo k úplnému uzavretiu cesty I/18 pod Strečnom – spojnica –  

  Žilina –  Vysoké Tatry na 2 týždne), my sme to 6.7. ešte stihli,…  

- kniha „Pozor, skáču veteráni!“ je už v knižnici 5. p ŠU  

- prítomnosť autora busty J. Gabčíka –  ak. sochára Š. Pelikána (82 r.) 

 

 

 

(Busta Jozefa Gabčíka před kasárňami 5. p  ŠU v Žiline, komentuje F. 

Glatter – KVV Žilina,  autor busty ak. sochár Š. Pelikán, rok 2002) 

 

- koľajnicový systém na ministužky ponúkaný SMPARAPRESENT je  

  určený hlavne pre stužky PČR, je širší (9mm) 

- na klubových stránkách prevládajú fotografie pred textom o stretnutí 

- poblíž busty J. Gabčíka sa nachádzajú ďalšie 2 pomníky, ktoré  

  symbolizujú miestá zberných táborov – židovského a rómského  

Ďalšie „veľké“ stretnutie veteránov sa uskutoční v roku 2020 v ČR 

(vladgaj). 
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IX. ROČNÍK STRELECKÉHO TROJBOJA (DOBROTICE) 

Uskutočnil sa v Dobroticích u Holešova 14.7.2017 za účasti 58 strelcov a 

strelkýň. Nestratilo sa ani družstvo KVVV Praha v zložení : S. Lacina, 

P. Břeský, A. Štrajt, ktoré obsadilo v družstvách  8. miesto.  Celkovým 

víťazom sa stal S. Lacina (obsadil i 2. miesto v streľbe z Pi a 3. miesto 

/po rozstrele/ v malorážke. M. Vašek (štartujúci za KVV Prostějov) bol 

člen strieborného družstva.   

 

 

 

VAK 

Mnozí z vás to nezažili. Šlo o seskok jako za II. sv. války po anglickém 

způsobu s nožním vakem. Aby byl parašutista při bojovém seskoku 

odlehčen při přistání, měl část svojí výzbroje a výstroj, zásoby uloženy 

do specielního vaku. Mělo to být minimálně asi 40 kg váhy. Při nástupu 

do letadla a při výskoku jej měl výsadkář připoutaný k noze. Vak byl 

dlouhý od boku po kotník. Umísťoval se při pravé noze na zvláštní 

poutka. Ta byla jištěna posuvnou jehlou. Na vrchu byla kapsička 

s naskládaným 6 metrovým lanem. S plným připnutým vakem se špatně 
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pohybovalo a také lezlo do letadla po schůdcích, ale po dopadu 

parašutisty na zem byl pak jeho obsah vítaným pomocníkem. 

V instruktorském kurzu jsme s ním skákali. Naplnili jsme jej 

fingovanou zátěží a obtíženi s ním a dvěma padáky se uložili do 

kovových podélných sedaček Dakoty. Při pohybu ke dveřím, při 

výskoku, jsme jej nadnášeli rukou. Vyvalili jsme se ven. Při vytahování 

padáku výtažným lanem ukotveným v letadle nám jeho váha trochu 

protáhla kostru a pak jsme hned uchopili začátek lana v kapsičce a 

opatrně vytáhli jehlovou pojistku. Nesmělo se to naopak, pak by se vak 

najednou uvolnil a padal. Nánožník se uvolnil a pomalu jsme jej 

spouštěli na laně dolů. Poněkud více stabilizoval kývání padáku, ale 

hlavně, jeho dopad na zem dobře signalizoval moment přistání. 

                                                                              M. Mráček  

JAKO POKUSNÝ KRÁLIK 

Při instruktorských seskocích v Hradčanech jsme zažili překvapivě 

různé věci. Například medici z Brna, kteří byli mnozí také mezi 

skákajícími, plnili údajně nějaký výzkumný úkol, jak vypjatě pracují 

orgány těla těsně před výskokem z letadla. Když organismus reaguje na 

podvědomý strach. 

A tak aniž bych cokoli tušil ve dveřích při vysazení se objevil z ocasního 

prostoru medik, rychle mně změřil tlak, ale co víc musel jsem rozepnout 

kalhoty a vymočit se do zkumavky. 

Jestli to přineslo nějaké významné výsledky jsem se nedozvěděl. 

Mohla to být i nějaká prča. 

                                                                                                    M. Mráček 

 

PREČÍTALI SME ZA VÁS 

V máji sa objavil SPRAVODAJCA O KVV Banská Bytrica 2/2017, 

ktorý priniesol dokončenie spomienok A. Múdreho na službu u 7. 

výsadkového pluku ZÚ v Holešove. Mihne sa tu i fotka futbalového 

mužstva štábu pluku z 1966/67. Na prvý diel článku reagoval J. Krajčír 

(O KVV Trenčín) spomienkami na službu v SHPs u 14. pspr v Prešove. 

Krátky článok sa venuje účasti členov  O KVV B. Bystrica na VČS O 

KVV Bratislava 11.3.2017. Článok je venovaný i priekopníkovi 

zoskokov voľným pádom v Československu od roku 1947  – Vladimírovi 

Hlôškovi (1924 – 1996). Prakticky ide o malé rozšírenie a doplnenie 
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článku, ktorý už vyšiel v Spravodacovi O KVV Banská Bystrica č. 

1/2012. Nasleduje oznam pripravovaných akcií a spoločenská rubrika.   

 

ZPRAVODAJ KVV PROSTĚJOV č. 72 informuje o krste Zlatého 

odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov (31.1.2017). Obsiahlo 

informuje o oslavách 70. výročia vzniku výsadkových jednotiek (15.4.), 

prináša správy o klubových akciách – Vepřové hody (17.2.), MDŽ 

(10.3.), divadlo „Bacha na Šporcla“ (3.4.), VI. ročník Memoriálu plk. Fr. 

Mansfelda (19.5.). Nasleduje info o účasti na cudzích akciách – Pietny 

akt pri hrobe gen. K. Palečka v Plzni (KVVV Plzeň – 9.3.), VČS KVV 

Bratislava (11.3.). Do časopisu prispeli i KVV Olomouc – predseda 

klubu J. Havlíček informuje o činnosti klubu, KVV Brno – 2 výstavy 

v Komunitnom centre v Brne, KVV Praha – západ – slávnostné 

zhromaždenie na počesť 72. výročia oslobodenia Československa (13.5. – 

Praha – Vestec). O výsadkoch STAS a PAVEL fundovane píše V. 

Kameník, KVV J. Hradec informuje o prípravách k odhaleniu 

pamätníku výsadku BARIUM v H. Králové. Spoločenskej rubrike 

dominuje oslava 80. narodenín J. Starého st. spojená 13.5. s AFF 

zoskokom zo 4000 m. 

 

ČERVENÉ BARETY č. 2/2017 prinášajú klubové pohľady na 23. ročník 

Behu J. Gabčíka (27.5.2017), 5. ročník prostějovského Pochodu po 

stopách 22. výsadkovej brigády (24.6.2017), nástup výsadkových 

veteránov v Prahe – Vestci pri príležitosti 72. výročia oslobodenia 

Československa (13.5.2017). Bojovej operácii proti R. Heydrichovi je 

venovaný článok Anthropoid – 75 rokov po,.. . Plánované zoskoky – 

Baničov pohár (16.-18.6.2017 Boleráz) boli kvôli silnému nárazovému 

vetru zrušené. Návšteve veľtrhu IDET 2017 v Brne dominoval 

z výsadkárského hľadiska výcvikový výsadkový simulátor SOKOLTM. 

Na svoje parašutistické začiatky (1958) zaspomínala Marta Vráblová – 

Zemánková. Blok slovenských vojnových parašutistov pokračuje 

doplnkami 29, 30 (prakticky ide o doplnky už vydaných kníh, autor je 

dnes pri doplnku 33). V spoločenskom bloku sú predstavené oslavy 90. 

narodenín bývalého západoslovenského krajského inšpektora para – 

Ivana Nemčeka v Modre. Nasleduje bibliografická kniha venovaná 75. 

narodeninám J. Rezníka – „S hlbokou vierou v človeka“. Je predstavený 

konštruktér pištolí firmy Grand Power – Jaroslav Kuracina, úspešný 
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výrobca pištolí K-100 a STRIBOG SP9 A1. Medailón pripomína úmrtie 

plk. v.v. Doc. Ing.  Milana Vaigla CSc († 2.6.2017).   

 

PLK. V.V. ING. VLADIMÍR GAJDOŠ - 10 ROKOV V KVVV PRAHA 

 

Ako som avizoval už v Padáčku 28, nastal čas rozlúčiť sa s KVVV Praha 

a posunúť sa ďalej. Nevyhnem sa krátkej rekapitulácii. Pražský klub 

(ešte ako KVV) ma „prijal do náručia“ v roku 2008, po tom, ako som sa 

presťahoval z Bratislavy do K. Varov. Prešiel som rôznymi miestami 

schôdzok „zdravého jadra klubu“ (U Kazdů, U Klokočníka, vináreň na 

Dejvickej ul.), až potlachy zakotvili v krčme U Parašutistů na Resslovej 

ulici. Zažil som príchody nových členov, žiaľbohu odchodov do 

výsadkového neba bolo viac. Jeseň života (2008 – 2012) som si predĺžil 

zoskokmi s pražskými kolegami – skokanmi, s ktorými som dral sedačky 

v lietadlách už na Slovensku ( J. Kubík, J. Urban, D. Tvrz, O. Visingr, 

L. Dvořáček, A. Štrajt). Neskôr pribudli i ďalší (J. Veselý, Q. Quiqerez, 

S. Lacina, P. Břeský, E. Křížek, J. Hendrych, atď.). Nesmiem zabudnúť 

na Jindru Kubíka, dokázal nafotiť na letiskách ešte lepšie fotky ako ja. 

Zoznámil som sa s asi 10 českými letiskami, do záznamníku pribudli  

zoskoky na OVP-80, exotické lietadlá SC-7 Skyvan či PAC 750XL. 

Prevažovali zoskoky na padáku VTP – 100 (na Slovensku 

nepoužívanom) a letisko Erpužice. Skočil som si vodu, balón, prelet, 

počet zoskokov sa zastavil na čísle 115. Aby som nezabudol, stihol som 

„vyskúšať funkčnosť“ novodobého KAPu-3.  Prístroj Vigil, nastavený 

v režime STUDENT, bezpečne otvoril záložný padák vo výške 317 m (a 

tak si môžete dnes prečítať i tento príspevok).  Doplnil som si historické 

vedomosti osobnými návštevami miest, kadiaľ prechádzala vojenská 

história (Dunkerque, Venlo) ale i vojenská parašutistická história 

(Stendal, Arnhem). Niekedy v budúcnosti znovu, snáď už ako účastník 

zájazdu KVV ČR/SR. Niekedy v budúcnosti snáď dodám na webové 

stránky elektronické spracovanie svojej druhej knihy „Pozor, skáču 

veteráni!“. Knihu (2017) som napísal počas pôsobenia v pražskom klube 

a počítačová verzia bude už bez preklepov a gramatických chýb. Medzi 

množstvom vyznamenaní pribudla i PM KVVV Praha – bronzová. 

Nostalgické, príjemné spomienky,…  
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(Rakúska poštová známka /37x31mm/ Európského združenia vojenských 

parašutistov - EMPA v hodnote 55 centov, predávaná na burzách za 6€). 

 

Z PRIPRAVOVANÝCH AKCIÍ 

 

16. 9. – Snem KVV SR – Žilina 

20.-22. 9. - XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkových vojsk – 

Prostějov 

26.-27. 9. – akcia JEŠTĚD ( Jablonné v Podještědí - KVVV Praha) 

30. 9. – Po stopách zakladatelů výsadkového vojska – pochod. (4 trasy 

od 10,7 do 51 km, organizuje KVH 8280 a muzeum výsadkářů 8280, 

bližšie na www.pochod71.cz) 

 5. – 8. 10. – zoskoky Klatovy - letisko Chaloupky (akcia EMPA) 

14. 10. - výstup Slemä (KVV SR) 

14. – 15. 10. – zoskoky veteránov Gera (Nemecko - akcia IG FJ) 

11. 11. – Svetový deň veteránov (Technická ul., Praha 6) 
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7. 12. – Vianočné posedenie 

Každý tretí štvrtok v mesiaci (21.9., 18.10.,16.11.) – potlach členov 

KVVV Praha v krčme U parašutistů, Praha 2, Resslova ul. č 7  

 

POZOR!   VČS KVVV PRAHA BUDE UŽ V SOBOTU 25.11.2017!!! 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

 

KVVV Praha měl k 1.9.2017 celkem 71 + 5 čestných členů. 

11.6.2017 zemřel nejstarší člen KVVV Praha plk. v. v. Ing. Miloň 

REZLER (93). Čest jeho památce! 

13.7.2017 zemřel nečekaně člen výboru KVVV Praha Petr KORB (73). 

Čest jeho památce! 

 

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

 

Blahopřejný diplom: 

VEIS František – 85 let 

KOHOUT Vojtěch – 75 let 

KUBÍK Jindřich – 65 let 

ZIKL Martin – 40 let 

 

Blahopřejný diplom a PM KVVV Praha: 

LACINA Stanislav – 75 let (stříbrná) 

GAVLAS Pavel – 75 let (zlatá) 

 

Všem oceněným srdečně blahopřejeme! 

 
Z obsahu Padáčku č. 30: ČS KVVV Praha z.s. 14.9.2017, Kladení venců 18.6.2017 – Praha,  Resslova 

ul., XIII. ročník Zakladatelů výsadkového vojska 20.-22.9.2017 Prostějov, Akce JEŠTĚD 26.-

27.9.2017, Prečítali sme za Vás, Plán činnosti KVVV Praha na rok 2018,… 

 

 

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 1.9.2017. Neprošlo 

jazykovou úpravou. Uveřejněn na webové stránce KVVV Praha www.kvvvpraha.cz  

 


