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DĚDEČKU VYPRÁVĚJ 

 

Vzpomínky na 22. VB v Prešově. 

Působil jsem tam jako voják základní vojenské služby v letech 

1952 - 54. Měl jsem tam pracovat jako mazák u mjr. Čermáka na 

politickém oddělení štábu brigády. Mým úkolem bylo organizovat 

mládežnická hnutí brigády. Vysloužil jsem si to zřejmě za aktivitu 

v Radě vojskového tělesa v poddůstojnické škole VB v Košicích.  

Tam jsem byl vybrán jako snad tehdy úspěšný organizátor tzv. 

„Organizovaného volna vojáka“. Velení  totiž maximálně 

omezovalo propouštění vojáků na opušťák, drželo nás spíše 

v kasárnách, abychom se „vzdělávali“. I obyvatelstvo nám jako 

novému živlu východu Slovenska moc nepřálo. To se rázem 

změnilo, když jsme se vydatně zasloužili o zvládání velkého 

zatopení města. Potom nás přijali do rodin a někteří vojáci se nám 

vraceli až za 14 dní. 

Podařilo se mně vojáky dostat mimo kasárna, do „družby“ 

s mládežníky tehdy progresivního baletu košického národního 

divadla. A na to se nezapomínalo. Proto ten výběr pro politické 

oddělení. Ale byl tu zádrhel v podobě mé údajné kádrové 

nespolehlivosti signalizované z politického oddělení přijímače       

u  nově  zřízeného  172.  mechanizovaného    výsadkového   prapo-

ru v Košicích. Takže jsem byl rychle odmítnut. V mé 
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nouzi nezařazeného  poddůstojníka se mě ujal náčelník 

operačního oddělení mjr. Melichárek. A byl jsem ve svém živlu.  

Měl jsem určité zkušenosti s organizováním parašutismu v civilu a 

s výsadkovým výcvikem.  

Byl jsem jakýmsi benjamínkem oddělení, ale motal jsem se celý 

rok kolem výsadků, jejich přípravy, provádění a dokumentování. 

Velmi dobře jsem si rozuměl s mým nadřízeným asp. Slávou 

Kubiasem, který je aktivní v libereckém KVV. 

Ubytován mimo službu jsem byl u velitelské roty. Zde se starali o 

moje potřeby. Rota se nacházela přímo v areálu velitelství brigády 

naproti nádraží. Šlo o jednopatrovou budovu. V prvním patře 

proti schodům stála stráž u zástavy VB. Původní zástava se 

ztratila v horách při ústupu čs. parajednotky z SSSR. Za nádvo-

řím stál dlouhý montovaný dřevěný barák naší ubytovny. Zde byl 

umístěn pomocný personál brigády, poddůstojníci, aspiranti 

různého zaměření: zdravotníci, štábní řidiči, chemici, 

z administrativy, zásobovači, kuchaři, atd. Zde bylo stále veselo. 

Kovové postele s khaki stolkem na osobní potřeby. Vždy přes 

víkend plný řízků, kostek tučného sýru, hlavně špeku, čalamády    

a jiných pochoutek. Vždyť mezi nás patřili štábní kuchaři.               
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A L-norma, letecká, byla neošizená.  Bylo to v dobách 

poválečného lístkového systému. Na nás se nešetřilo. 

Byli jsme mladí a bujní. Jediným, kdo nás zde kontroloval,  

důsledně a s pověstným křikem: „Nástup a behom“ byl tehdy por. 

Blažej. Maratonec, poctivý výsadkář, zakladatel vojska z Ralska, 

tělocvikář. Zemřel na železničním přejezdu v Bulharsku s naší 

výsadkářskou elitou. Často na něho vzpomínám a i na každodenní 

 indiánské běhy z Košické kadetky do 5 km vzdáleného Črmelu 

v bagančatech a po betonu. 

Před lyžařským výcvikem nám přidělil německé kořistní  bílé lyže 

s kandahárským potrhaným vázáním. A my, většinou nelyžaři, 

 jsme na světnici s dřevěnou podlahou se pokoušeli  pohybovat a 

plužit. Podlahu jsme potom nemuseli vůbec čistit, byla jako 

ohoblovaná.  

Na světnici ve večerním klidu nám jeden rozpustilý kamarád 

poutavě líčil, jak s oblibou randil s prešovskou děvou na 

náhrobním kamenu místního hřbitova, zde se prý nikdy nebála. A 

podobných zkazek bylo více. Někdy nás to vyprovokovalo vylézt 

na kasárenskou zeď směrem k textilní továrně nabité švadlenkami 

a předvádět parádemarš v čepičkovských dlouhých nočních 

košilích. To nesměl být poblíž dozorčí. Tento rok na vojně uběhl 

rychle. Cítil jsem se svěží, výkonný, hrdý na odznak, s váhou        

78 kg, ke které se z 86 kg blížím, ale za cenu hrozivého úbytku 

svalstva. Kdeže ty svaly jsou.                Zavzpomínal pprap. v. v. ing Mráček 

 

 

KONCERTY PKO 

 

 

Kolegové a kolegyně, vzrušení i pohodu můžete také zažít při 

živém poslechu hudby. Prostřednictvím výboru a kol. Krejzy je 

nabízeno nám i rodinám pravidelné kulturní vyžití. Můžeme se 

bez problémů zúčastňovat koncertů Pražského komorního 

orchestru.  

Konají se většinou v kostele sv. Šimona a Judy nebo v Rudolfinu.  
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Chci vám tyto akce přiblížit. Stačí se 

jednoduše na vybraný koncert v 

určité době přihlásit o počet lístků. 

Příjem přihlášky se vám včas 

potvrdí. Pak u příjemných 

"hostesek" si na místě vyzvednete 

na své jméno obálku se vkusnými 

vstupenkami. A jste řádně 

odbaveni. Kostel je upraven do 

podoby koncertního vytápěného 

sálu.  

O Rudolfinu pak již není potřeba 

říkat vůbec nic. V krásném 

prostředí se můžete uvolnit od 

všedních starostí a zaposlouchat se 

do hudby, kterou provozují kvalitní, 

ve světě protřelí hudebníci, dirigenti 

a sólisti.  

Naposledy se nás zúčastnilo 7 (dne 23. 1. 2019) a byli jsme moc 

spokojeni. Hrála se výhradně Mozartova hudba se známými 
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melodiemi. Vrcholem pak byl koncert pro lesní roh a orchestr. 

Nádherná halali by našim průzkumníkům v lese vytvářela  lepší 

pohodu než krutý výsadkářský boj. I v zimě byste cítili             

lesní vůni a vnímali jiný souboj - souboj s přírodou...                   

Již se těšíme na pozvání  do Rudolfina, kdy na programu budou 

přitažlivá díla Mozartova, Beethovena a Haydna. Koncert se bude 

se konat v úterý 19. března. Povzneseme se tak nad běžný život 

proložený často starostmi a malými bolístkami.                  M. Mráček 

 

NOVÝ ZPŮSOB DISTRIBUCE VSTUPENEK NA     

KONCERTY PKO 

 

Jak již mnozí z nás zaznamenali, tak od března se změnil způsob 

distribuce vstupenek. Vyzvednutí je možné pouze v dostatečném 

předstihu v kanceláři PKO v Petrské ulici v Praze. Níže uvádíme i 

upravený text se zdůvodněním:  

Vážené dámy, vážení pánové,  

srdečně vás zveme na další koncert PKO - Pražského komorního 

orchestru, který se koná ve Dvořákově síni Rudolfina v úterý 19. 

března. Od tohoto koncertu měníme způsob distribuce vstupenek: 

vstupenky pro veteránské spolky budou v dostatečném předstihu 

k osobnímu vyzvednutí v kanceláři PKO, společně s programy na 

daný koncert (Rudolfinum 30,- Kč / ks, Šimon a Juda 10,- Kč / 

ks). K této změně dochází i proto, že v minulosti nám na 

vstupenky pro vojenské veterány přispívala společnost 

LomTrade, v současné době podporujeme veterány jen my. 

Věříme, že vám tato malá změna bude vyhovovat a těšíme se na 

setkání s vámi v naší orchestrální kanceláři.  

Jiří Krob & Ladislav Lojda 

produkce 

PKO – Pražský komorní orchestr  

Petrská 1168/29 

110 00 Praha 1 

Tel.: 274 772 697, 222 809 301 
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ČLENY 

 
  

 

Ladislav Báča      

Je mi 77 let, jsem ženatý a mám dva 

syny. Na vojnu jsem narukoval v roce 

1960 k výsadkářům  do Holešova.  

Poddůstojnickou školu jsem absolvoval v 

roce 1960 - 1961 v Prostějově. V letech 

1962 - 1964 jsem sloužil v Praze jako 

voják v činné službě. Od roku 1968 až do 

mého odchodu do důchodu jsem sloužil 

jako voják z povolání v Praze. V době základní vojenské služby 

jsem absolvoval cca 40 seskoků. Během služby u útvaru jsem ve 

svém volném čase trénoval fotbalové žáky Dukly Praha spolu s 

legendárními Frantou Šafránkem, Jirkou Čadkem a Ivo 

Novákem. Po utvoření sportovních tříd kopané jsem je vedl na 

Základní škole Petřiny - sever. 

 

SLEMÄ 2018 

 

Již po čtyřiadvacáté zorganizoval KVV Žilina ve dnech 12. a 13. 

října 2018 vzpomínkový akt „Výstup na Slemä“. V říjnu roku 

1944 zde po zásahu německou stíhačkou zahynulo 13 

československých a 6 sovětských vojáků i tříčlenná posádka. Této 

vzpomínkové akce jsem se zúčastnila s kolegyní z našeho klubu již 

v roce 2016, kdy jsme za nepříznivého počasí vystoupali na vrchol 

památníku. Tentokrát jsem jela sama, noční vlak mě přivezl brzo 

ráno do Žiliny. V 8.00 hodin jsme se sešli s ostatními účastníky ze 

Slovenska i  Čech u kasáren 7. pluku speciálního určení, tam jsme 

nastoupili do autobusu a vydali se na cestu. Za Liptovským 

Mikulášem jsme vyjeli na vrch Háj Nicovô, kde je vojenský 

hřbitov. Po položení věnců u památníku a proslovech 

představitele města a zástupců klubů výsadkových veteránů jsme 

vzdali poctu všem padlým. Po obou stranách památníku se 

nacházejí hroby 1386 českých a slovenských vojáků, kteří bojovali 
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v jednotkách 1. československého armádního sboru. Odpočívají 

zde také čeští parašutisté a ruská posádka letadla, které se v roce 

1944 zřítilo na vrchol Slemä.  

Od roku 1985 tu má svůj 

hrob také armádní generál 

Martin Dzúr, který se 

narodil v roce 1919 v Ploštíně 

u Liptovského Mikuláše, na 

druhé straně Váhu. Autobu-

sem jsme dále pokračovali 

v cestě k  Michalovské doli-

ně. Tam čekalo nákladní 

auto na ty zdatnější, kteří se 

chystali k výstupu na Slemä. 

Autem dojeli do sedla a dál 

šli pěšky na vrchol k památ-

níku a troskám letadla. My 

ostatní jsme pokračovali 

autobusem přes Čertovici a 
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Mýto pod Ďumbierem do Bystré, kde jsme se ubytovali na chatě 

Limba. Počasí nám letos přálo, a tak jsme si prohlédli Bystrou, 

proběhli místní obchody a prošli se po okolí. K večeru přivezl 

autobus skupinu těch, co vystoupali na Slemä. Opekli jsme si 

klobásky, a pak v jídelně poseděli s kamarády. V sobotu ráno 

jsme si po bohaté snídani všichni sbalili rance a odjeli autobusem 

do osady Krpáčovo. K opravenému památníku 2. paradesantní 

brigády byl položen věnec a promluvil starosta obce Dlouhé 

Lehoty. Po obědě jsme pokračovali do Německé k památníku, kde 

slovenští gardisté zavraždili účastníky SNP, partyzány i ty, kdo je 

podporovali.  

Žilinským veteránům patří poděkování a uznání za akci, která je 

v dnešní době plné pochybných a překroucených informací o naší 

minulosti zvláště důležitá a záslužná.                                Milena Černá 

 

 
 

ZÁKLADNÍ VÝCVIK - M. VOLF 

 

 

Stalo se to začátkem roku 1972. Učil jsem se tehdy třetím rokem 

zámečníkem ve vozovém depu na Hlavním nádraží v Praze. Sen o 

létání se mi rozplynul v důsledku vrozené oční vady poruchy 

barvocitu. Ale přesto lze mluvit o nalezeném štěstí. i když už 

vlastně ani nevím, jak jsem přišel na cestu nalezení štěstí ve 

výcviku u parašutistů. Vzpomínám si jen, že jsem někdy začátkem 

roku 1972 poprvé navštívil s teplákovou soupravou a keckami 

budovu školy v Praze Nuslích, kam jsem pak pravidelně docházel 

každý pátek na parašutistický kroužek, který byl rozdělen do 

několika skupin. Dívky vedla zasloužilá mistryně sportu Zdena 

Zárybnická, na jméno vedoucího mladších chlapců si již 

nevzpomínám a mě, spolu s dalšími branci, vedl Láďa Skalník. 

Tehdy jsem se přihlásil k brancům z toho důvodu, že jsem chtěl 

na vojnu k výsadkářům. Mezi branci nebyl žádný rozdíl ve 

výcviku v tělocvičně a tak jsme všichni dostávali pořádně zabrat. 

Kromě cvičení, jsme také ke konci balili  padáky. Když přišlo léto, 
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tak jsme vyměnili tělocvičnu za plochu letiště v aeroklubu Praha 

Letňany. Zde jsem zažil opravdovou sílu trenažéru, houpaček i 

jiných "opičin". Nakonec přišla doba přezkoušení z toho, co jsme 

se za celou dobu výcviku naučili. Od počátku, kdy kurz začal, tak 

naše řady prořídly. Někdo zkrátka nevydržel. Na první seskoky 

jsme se samozřejmě těšili natolik, že jsme pak i ve špatném počasí 

navštěvovali letiště v domnění, že se odpoledne vyčasí. Nakonec 

jsme se přece jen dočkali.  

Byl to myslím srpen nebo září. Seřadili jsme se před hangárem a 

parašutistický instruktor Bořek Vejvara přečetl rozkaz k 

seskokům. Tento den jsem ale neskákal. Teď, s odstupem času,  si 

mohu přiznat, že když 

jsem viděl, jak z 

Anduly vyskakují moji 

kolegové, tak jsem měl 

opravdu strach. Na 

letišti jsem byl celý den, 

až do skončení provozu. 

Každý udělal jeden 

seskok, kromě mě a 

několika dalších, kteří 

se nedostavili. Pomáhal 

jsem balit padák jednomu z kamarádů, který ovšem skočil. 

Vyprávěl, jak je to krásné, ale můj strach byl přece jen silnější. 

Večer, když jsem přijel domů, tak jsem si hned šel lehnout. 

Nemohl jsem však usnout a stále přemýšlel, proč jsem ten výcvik 

vlastně dělal. Ráno jsem se ale vzbudil s tím, že  dnes už to musím 

zkusit za každou cenu. Byl jsem pevně rozhodnutý. Odpoledne 

jsem byl opět na letišti. Ustrojil jsem se a nechal se napsat do 

knihy. V tu chvíli narolovala Andula OK-NYA. Zazněl povel k 

nastoupení. Já v domnění, že půjdu do letadla první, stoupl jsem 

si na začátek. K mému nemilému překvapení došlo hned, jak 

vedoucí zavelel vpravo bok. Šel jsem do letadla jako poslední. Sedl 

jsem si vedle dveří. Po celou dobu startu i letu byly dveře 

otevřené, tak jsem měl krásný výhled na matičku Zemi. Pak to 

přišlo. Vysazovač Bořek Vejvara ukázal na prstech ruky, aby se 

dva připravili. První jsem byl já, a kdo byl druhý, to už nevím. 
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Stále jsem sledoval barevnou fléru mizející pod letounem. 

"Vpřed!" ozvalo se. Naučeným pohybem jsem rázně vyskočil do 

prázdna a začal hlasitě počítat. "121, 122, 123". Pak jsem jen 

zkontroloval otevřený padák. "Dokázal jsem to". Vychutnával 

jsem si celý sestup s pocitem uspokojení. Bylo to nádherné opojení 

z toho krásného, pro člověka nepopsatelného okamžiku. Dopadl 

jsem na letištní plochu spolu s ostatními. Ten večer jsem se domů 

vracel úplně spokojený. Zvítězil jsem sám nad sebou a konečně se 

mi splnil sen o létání. Bylo mi tenkrát něco přes 17 let.   

Další dva seskoky jsem provedl hned druhý den. Pamatuji si, že 

zrovna ten týden kdy se skákalo, bylo pěkné a teplé počasí. 

Všechny tři seskoky jsem zdárně dokončil. Po uskutečnění mého 

dětského snu jsem dostal ještě 

větší chuť se tomuto sportu 

věnovat. Vzhledem k mé oční 

vadě jsem byl navrhnut ještě s 

několika kamarády do tzv. 

udržovacího kroužku, ale i 

tato alternativa se však brzy 

rozpadla, ne však naší vinou.  

Na letiště jsem chodil dále, 

dělal brigády na MŠ v 

Letňanech, ale k seskokům 

jsem se však již nedostal, 

ačkoliv jsem po nich tolik 

toužil. Pomalu se blížila vojna, 

na kterou jsem se dobrovolně 

přihlásil dříve, abych mohl jít 

k výsadkářům. Ale opět to 

dopadlo zcela jinak. Touha po 

seskocích mě však neopustila. Od té chvíle mi nějaká 

nadpřirozená síla vnukla potřebu dobývat vzdušný prostor za 

každou cenu. Láska k blankytnému nebi se mi tehdy stala 

potřebou k rozvíjení mé osobnosti a osudem další činnosti v mém 

sportování...                                                                                M. Volf 
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PŘÍBĚH JOHNA STEELEA 

 

 

Když jsem jako kluk hltal knížky o 2. světové válce, tak jsem také 

otevřel jednu, která se jmenovala Nejdelší den. Již v té době - bylo 

mi asi 8 let, jsem věděl, že byl jakýsi den D. Však až tato kniha od 

Cornelia Ryana mi otevřela oči a navždy mi v paměti uvízl příběh 

Johna Steelea, který se dne 6. června zachytil svým padákem na 

věži kostela v Sainte-Mère-Église. Vzhledem k tomu, že jsem letos 

po pěti letech opět navštívil Normandii, tak jsem se rozhodl 

tomuto příběhu více věnovat a také se o něj podělit.  

Tak jak to tenkrát vlastně bylo... 

John Steele se narodil 29. listopadu 

v Metropolisu ve státu Illinois 

v USA.  

V průběhu druhé světové války 

vstoupil do armády k 82. výsadkové 

divizi, rotě F, 505. výsadkového 

pluku. Svůj první křest ohněm zažil 

v severní Africe, a po několika 

týdnech seskočil se svým plukem na 

Sicílii, kde si v červenci 1943 zlomil 

levou nohu a byl přesunut do 

nemocnice v Tunisu. Do Itálie se 

vrátil v září 1943, kde bojoval od 

Salerna až do Neapole.  

To se ale už blížila invaze do 

Normandie. 

Cílem plánovačů při operaci Overlord bylo vysazení 101. a 82. 

výsadkové divize, celkem asi 13 000 výsadkářů, jejichž cílem bylo 

zabezpečit čtyři východy z Pláže Utah při vylodění. 82. divize měla 

za úkol zajistit západní břeh řeky Merderet a držet předmostí, 

zničit dva mosty a dobýt město Sainte-Mère-Église, druhý den  

měla být posílena kluzákovými výsadky.  
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První Dakoty s výsadkáři odstartovaly 5. června ve 22.15 hodin 

z letišť v jižní Anglii. Všechny americké letouny se přibližovaly od 

západu, asi v 00.15 shodily značkovače, poté i parašutisty. Situace 

na místě vysazení však byla nepřehledná. Piloti unikající před 

protiletadlovou palbou nedodrželi předepsanou výšku ani kurz. 

Mnohé jednotky tak byly nesprávně vysazeny, mezi nimi i John 

Steele, který se po vysazení snášel přímo na náměstí Sainte-Mère-

Église, které bylo ozářeno požárem po bombardování. Viděl, jak 

jeho kamarádi jsou 

zasaženi palbou ještě na 

padácích, nebo při 

pokusu vyprostit se 

z popruhů při uvíznutí 

na stromě.  Jeho padák 

se zachytil o věžičku 

zvonice a on zůstal viset 

v několikametrové výšce 

nad zemí. Pozoroval 

boj, který se ode-

hrával v ulicích města, 

při pokusu o zapojení 

se do boje byl však 

zraněn střelou na noze 

a předstíral mrtvého. 

V domnění, že John je 

již mrtev, Němci ve 

střelbě nepokračovali.  

Po více, než dvou 

hodinách, Johna z věže sundali dva Němečtí vojáci, jménem 

Alfons Jackl a Rudolf May. John byl vzat do zajetí, ze kterého ale 

po několika hodinách utekl, nakonec se dostal k vlastním 

jednotkám a byl přepraven do nemocnice v Anglii. 

Díky chybám ve vysazení a značným ztrátám, zaútočilo dle plánu 

na Sainte-Mère-Église pouze asi 360 vojáků, kterým se podařilo 



13 

 

s využitím rychlosti a noční tmy proniknout do města kolem 04.30 

hodin. V 09.30 hodin už bylo pod kontrolou Američanů. 

John se po uzdravení opět zapojil do bojů, seskočil v Holadsku, 

kde se zúčastnil osvobození města Nijmegen a dále se v prosinci 

1944 zúčastnil bitvy v Ardenách, poté v Německu. 

Po skončení druhé světové války 

ho odvezla loď z Marseille do USA 

a v září 1945 odešel John do civilu. 

Za svou vojenskou kariéru obdržel 

několik vyznamenání, mezi nimi i  

Bronzovou hvězdu a Purpurové 

srdce. 

John po válce několikrát město 

Sainte-Mère-Église navštívil, účast-

nil se zde také natáčení filmu „The 

Longest Day“.  

Zemřel na rakovinu dne  16. května 1969 v Lafayetteville 

v Severní Karolíně. 

V současné době najdete v  Sainte-Mère-Église spoustu míst, která 

Johna připomínají, ať už je to blízká hospůdka, a nebo muzeum. 
                                                                                                       M.K. 

  

LIPSKÝ PARAVELETRH 1966 
 

Sportovní parašutismus se do žádné haly nevejde, větru, dešti 

neporučíš, a účastníkům VII. Mistrovství světa v seskoku 

padákem tedy nezbývá, než čekat, dokud svatý Petr nedostane 

nezbedné živly zase pod kontrolu. 

Sto jedenáct nadupaných borců se nudí – co dělat? No, přece 

„čenžovat“ odznaky, nášivky, vlajky, čepice a trička – cokoliv, na 

čem je padák! A tak se stany družstev mění v orientální bazar, 

bleší trh nižší společenské úrovně, či snobskou burzu s 

exkluzivním zbožím. Odevšad se ozývá změť jazyků jako při 

stavbě věže babylonské, kdo ovládá jen „domorodý dialekt“, svíjí 

se v „posunčině“ jako bajadéra, smlouvá se a kšeftuje, a je v tom 

snad ještě větší porce adrenalinu než během soutěžních disciplín... 
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„Modrým mauritiem“ byl nádherný velký číslovaný odznak 

kanadských parašutistů: z ušlechtilého kovu, s nepřehlé-

dnutelným padákem, bojovně rozepjatými křídly, s jednoznačným 

červeným javorovým listem a „na šroubek“ (což byl ceněný 

bezpečnostní prvek)! Kanaďané byli zkušení obchodníci, kteří si 

cenu tohoto skvostu ověřili na četných soutěžích a 

parašutistických boogies, pořádaných na kontinentech, které jsme 

tenkrát znali jen z knih Hanzelky a Zikmunda. Měnili by je jedině 

za naše první velké vojenské odznaky, což jsme zase my 

považovali za korunovační klenoty, se kterými se nikdy 

nekšeftuje. 

A pak se jeden z nich objevil v našem stanu, nabízel ten jejich 

„svatý grál“, ale jen za náš partyzánský odznak!!! Prý ho měla při 

zahájení jedna z našich girls na svém kostýmu. Snažili jsme se ho 

přesvědčit, že všechny naše girls byly za války ještě na houbách 

nebo batolata, ale jen vrtěl hlavou a trval na svém. Byl prý „little“ 

- tak jeden „inch“, a byly na něm „three red legs“! 

„Tři červený nohy???“ „Yes, red – byli to přece komunisti, ne?“ 

„Ne sice všichni, ale určitě žádnej neměl tři nohy!“ 

„Já ho mám, já ho mám!“ a Marienka Mikušková se hrabe v 

padákové brašně, vyloví krabičku se svými úlovky a z ní vybírá – 

na špendlíku štítek jak nehet palce, na štítku tři červené nohy 

tvořící trojcípou hvězdu a nad tím nápis: PARTIZÁNSKE! 

Drobná písmenka potvrzují, že je to pravý odznak ševců z 

bývalých Baťovan, které ti bývalí partyzáni v roce 1949 

přejmenovali, protože se jaksi nehodilo, aby původní název 

připomínal novým generacím, kdo kdysi založil jejich město, dal 

jejich předkům práci, podporoval před druhou světovou 

československé letectví a jeho odchovanci v letech 1947 – 1950 i 

začátky slovenského sportovního parašutismu. 

„Beautiful! Really beautiful!“ Okouzlený Kanaďan přebírá tu 

vzácnost, honem předává Marience její kořist, aby si to náhodou 

nerozmyslela, a žene se zpátky, aby těm svým hokynářům ukázal, 

co dokáže skutečný byznysmen. 

Mám takový dojem, že těch partyzánských odznaků měla víc, 

protože se stala nejobletovanější členkou našeho družstva. 
                                                                                                                              Bořek Vejvara 
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Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ 

 

 

22. června ve 13 hodin:  Vzpomínkový akt u příležitosti 74. výročí 

ukončení 2. světové války a uctění památky padlých hrdinů  

Místo konání: Zámek Police 

 

29. června: Pochod "Po stopách 22. výsadkové brigády" 

Místo konání: Hamry 

 
 

29. června: Slavnostní otevření muzea RAF v Polici 

Místo konání: Zámek Police  

 

19. července: Střelecká soutěž v Holešově 

Místo konání: Holešov 

 

29. - 30. srpna: XV. ročník zakladatelů VV a XI. ročník 

memoriálu    Š. Baniče 

Místo konání: Chrudim 

 

31. srpna: Setkání veteránů 

Místo konání: Chrudim 

 

10. – 12. září: Sportovní setkání výsadkových veteránů ČR a SR - 

VIII. ročník 

Místo konání:  letiště v Prostějově.  

 

září: Akce Ještěd 2019 

Místo konání: Hrádek nad Nisou 

 

24. října: Členská schůze 

Místo konání: Klubovna ČsOL ve 4. patře hotelu Legie 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

 

 

Dne 20. 6. 2019 při příležitosti životního jubilea výbor KVVV 

Praha z. s. udělil: 

 

Blahopřejný diplom: 50 let - kol. Marek Nový  

      

Blahopřejný diplom + PM KVVV Praha (bronzovou): 

     75 let - kol. Zdeněk Vácha 

     75 let - kol. Jan Čejka 

 

Blahopřejný diplom + PM KVVV Praha (zlatou): 

     70 let - kol. Pavel Břeský  

      

Všem oceněným srdečně blahopřejeme 

 

 

Z OBSAHU PŘIPRAVOVANÉHO ŘÍJNOVÉHO         

PADÁČKU Č. 35 

 

 

1. Akce Brdy 2019 

2. Dědečku vyprávěj 

3. Představujeme nové členy 

4. Přečetli jsme za vás 

5. Informace k webovým stránkám KVVV Praha 

6. Společenská rubrika 

 

 

 

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

(ke každé členské schůzi). Od čísla 31 rediguje Milan Krejza, e-mail: kvvvpraha@seznam.cz. 

Technické zpracování Pavel Břeský, e-mail: breskyp@volny.cz. Redakční uzávěrka: 25.5. 

2019. Neprošlo jazykovou úpravou. Další číslo vyjde v říjnu 2019. Uveřejněno na webové 

stránce: kvvvpraha.cz 


