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OOMMLLUUVVAA  
    Redakční rada se omlouvá všem 
odběratelům Zpravodaje za mírné zpoždění 
distribuce. Rada připravuje novou 
platformu vydávání zpravodaje a hledá 
efektivnější redakční systém. Jsme na 
dobré cestě a rádi bychom do konce tohoto 
roku zkvalitnili vydávání zpravodaje i po 
obsahové stránce. Prosím, mějte strpení. 
Veškerou kritiku beru do té doby na sebe. 
Děkujeme za pochopení. 

kol. Michal Mucha 

SSKKOOKKAANN  LLOOJJZZAA  
    Je asi tak rok 1974, zase jsme na 
soustředění rot hloubkového průzkumu na 
letišti v Chrudimi, kde probíhal intenzivní 
výcvik v pozemní přípravě a balení padáků 
na upoutaný vak k prvním seskokům, které 
se prováděly z letounu AN-2. Celý život se 
odehrává v prostoru letiště, ubytování pod 
stany, vybudovaná polní latrína a 
umyvárny, ale kuchyň a jídelnu máme 
královskou, vypůjčenou od místního 
aeroklubu, který byl provozovatelem 
letištní budovy. Kuchyně byla plně 
vybavena a té nyní „kraloval“ praporčík 
Alois Kopečný, zvaný Lojza, jenž byl 
výkonným praporčíkem ŠDZ u 3. 
průzkumného praporu a věkově byl v té 
době tak kolem padesátky, pro nás stařec, 
jeho koníčkem bylo vaření, takže tam byl 
šéfem kuchyně a vařil s partou kuchařů 
skutečně výborně. Jak se tak Lojza 
pohyboval kolem kuchyně a po letištním  

 

 

 

 

 

 

baráku, potkával místní sportovní paragány 
a hlavně sportovní parašutistky, které se 
mu líbily. 

     Lojza samozřejmě chodil v baretu, 
naparoval se jako starý kocour a machroval 
před nimi. Nebyl na výsadkové funkci, 
nikdy neskákal a tradovalo se o něm, že 
občas prudil žáky ŠDZ, kteří se mu pomstili 
tím, že mu jeho autíčko, jednalo se o Fiata 
600 vynesli do prvního patra a dali mu ho 
napříč přede dveře jeho kanceláře a všichni 
„zmizeli“. Co to udělalo s Lojzou, není 
potřeba říkat, když otevřel dveře a narazil 
do svého auta, které stálo napříč jeho 
dveří. 

     To tak jen na okraj o něm, ale 
v Chrudimi se choval jako starý mazák 
mezi výsadkáři, takže když potkával jednu 
z parašutistek, mluvil, jak dělá para výcvik 
a podobně se vytahoval, až z toho všeho 
vyšlo, že když vyskočí z letadla, tak 
dostane pusu. Ovšem to netušil, že narazil 
na mistryni sportu s nějakou tisícovkou 
seskoků. Lojza přiletěl za námi, že mu 
musíme pomoct. Tak se to tehdy dohodlo 
s místním paraklubem, Lojza se stal během 
chvilky jeho členem, včetně pojištění a 
zahájili jsme s ním výcvik. Byly červencové 
dny, vedro, přes den se nedalo po letišti 
vůbec pohybovat, ovšem Lojza nastoupil 
v maskáčích a přilbě na pozemní přípravu, 
šel na můstky, kde jsme mu vysvětlili co a 
jak, ale měl měkká kolena, která se mu 
podlamovala, prošel padákovými 
houpačkami a pak šel na trenažér, ale to si 
odskočil pro další vrstvy oblečení pod 
maskáče, protože to znal, že to trhá, a tak 
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to chtěl utlumit ještě teplákovou 
soupravou. Než vylezl na trenažér, tak byl 
mokrý jako hastroš, tam ho oblékli do 
postroje, poučili ho jak vyskočit, Lojza si 
stoupl do „dveří“ něco mumlal pro sebe, ale 
nevyskočil, tak ho vystrčili ven, vypadl jak 
pytel brambor a zrovna tak přistál. Ale 
všechna ta naše příkoří sice protrpěl, ale 
vydržel. Před jeho očima jsme mu zabalili 
padák OVP-68 včetně záložního padáku, 
aby měl jistotu a tak precizně a poctivě 
zabalené padáky už dlouho nebyly. 

    Přišel navečer dne „D“, počasí jak 
vystřižené, absolutně bezvětří, tráva na 
ploše stála v pozoru a Lojza šel na to. 
Domluveno bylo se sportovkyní (byla 
známá, ale neuvedu jméno), že až bude 
Andula pomalu rolovat na start, doběhne 
s padáky do mašiny, kde bude Lojza 
připravený na seskok. A tak se i stalo. 
Lojzu jsme ustrojili do padáků, poučili, co 
má dělat, Andula šla kvůli němu na jeden 
zálet počasí do výšky 600 metrů, Lojza 
tedy nasedl, přiběhla sportovkyně s padáky 
v náručí, strojila se v mašině a šlo se 
nahoru. Dveře otevřené, Lojza seděl až u 
pilotní kabiny, mlčel a vyplašeně se díval ke 
dveřím. Ukotvil jsem ho, šel na upoutaný 
vak, pomalu jsme stoupali do výšky a 
středu letiště, přitom jsem pomalu sunul 
Lojzu ke dveřím, nebránil se, ale asi ani 
nevnímal okolí, ani to, že je parašutistka 
oblečená v padácích, stojí vedle mě a 
kouká ven ze dveří. Šli jsme do náletu, 
ukazuji Lojzovi, aby se připravil, tak se 
připravil, že si sedl-klekl na podlahu u 
dveří, jak se mu podlomila kolena, neměl 
sílu postavit se na nohy, byla zelená, Lojza 
taky, tak jsem ho chytil za spodek hlavního 
padáku a vyhodil ho ven zase jak ten pytel 
brambor. Když se jeho neovladatelné t 
s výkřikem propadlo dolů k zemi, 
sportovkyně vyskočila za ním a otvírala 
svůj padák na jeho úrovni. Padák se mu 
v pořádku otevřel, piloti to nabrali okamžitě 
čumákem dolů, nechtěli přijít o ten zážitek 
na zemi, takže jsme během pár minut už 

rolovali po ploše na stojánku, vypnuli motor 
a honem ven. 

    Lojza visel v postroji a pomalu se snášel 
k zemi, sportovní PTCH kroužil kolem něho, 
šli na přistání mezi kupky sena na pokraji 
letiště. Lojza přistál, ona u něho a nic. 
Nevstával. Honem sanitku a gazika a jelo 
se za ním. Lojza ležel, seděl na zemi, obsah 
žaludku vyhozený na záložním padáku a 
pod ním na maskáčích, sportovkyně stála 
kousek od něho, štítila se ho dotknout. 
Ptáme se Lojzy jestli ho něco bolí, prý nic, 
ale dožadoval se slíbené pusy, což byla 
rána. Tak jsme ho naložili do sanity T-805, 
tak jak byl, i s padáky a ustrojeného jsme 
ho odvezli k hangáru, kde byl hydrant 
s hadicí, milého Lojzu jsme postavili a jak 
byl oblečený, ostříkali jsme z něho ten jeho 
odpad a tím vyprali i padáky. I tuto koupel 
Lojza vydržel, ale stále se dožadoval pusy, 
o kterou se „vsadil“. Nakonec ji dostal. 
Lojza zmizel na ubikaci a večer pořádal 
jako šéf kuchyně druhou večeři pro nás 
aktéry jeho životního skoku. Osobně nás 
obsluhoval s červeným baretem na hlavě a 
asi šel v něm tehdy i spát. Druhý den na 
nástupu byl dekorován pamětní 
paraplackou, školáci mu dali hobla a od té 
chvíle Lojza i v těch největších vedrech 
jezdil pro proviant do města v blůze, aby se 
mohl chlubit přišpendlenou paraplackou a 
hlavně s červeným baretem na hlavě. Do 
konce soustředění s ním nebylo k vydržení, 
jak neustále vykládal o svém životním 
zážitku. Lojzo, promiň, ale musel jsem to 
napsat, pokud to budeš číst, je to událost, 
která se stává jen jednou za život. 

    Když tak o tom po létech uvažuji, měli 
jsme přeci jenom větší prostor, co jsme si 
mohli dovolit a hlavně jsme měli volnější 
ruku v těchto našich „lumpárnách“ při 
kterých stálo u nás víc štěstí jak rozumu, 
že se nic špatného nestalo, ale o tom byl 
náš výsadkářský život. 

kol. Jaroslav Foršt  
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VVÝÝSSAADDKKOOVVÁÁ  
ZZAABBÍÍJJAAČČKKAA  

 

    Již po několikáté uspořádal KVV 
Prostějov oblíbenou a navštěvovanou akci 
„Výsadková zabíjačka“. Letos proběhla opět 
ve známých prostorách restaurace „U Tří 
bříz“. Že je o tento typ akce vysoký zájem, 
svědčí i počet účastníků tohoto večera. Na 
zabíjačkových pochoutkách si pochutnávalo 
první únorový páteční večer okolo 80 
příslušníků KVV Prostějov. Atmosféru 
tradičně doplnil svou hrou na harmoniku 
kol. Sommer.  

 

    Prostějovští veteráni se takhle scházejí 
pravidelně i na takových akcích jako je 
„Výsadkové vinobraní“ nebo „oslavy MDŽ“. 
Ve většině případů přicházejí na setkání se 
svými partnery, kteří jsou rovněž 
dlouholetými členy klubu a tak akcím dávají 
vynikající přátelskou, až rodinnou 

atmosféru. Prostě to množství let společně 
prožitých nelze vymazat ani zapomenout. 

kol. Michal Mucha 

 

VVÝÝSSAADDKKOOVVÍÍ  
VVEETTEERRÁÁNNII  MMAAJJÍÍ  

SSTTÁÁLLEE  DDOOBBRRÝÝ  ZZRRAAKK  
AA  PPEEVVNNOOUU  RRUUKKUU  

 

    V pátek 18.5. uspořádal Klub 
výsadkových veteránů Prostějov střeleckou 
soutěž pro svoje kluby a pozvané hosty. 
Mohly se tak mezi sebou utkat nejen 
členové klubů, ale i aktivně sloužící 
příslušníci Armády ČR, Policie ČR, Městské 
policie či Celního úřadu Prostějov. Pozvání 
přijali i sponzoři, kteří rovněž postavili svá 
družstva. Soutěž nesla název po veliteli, 
který do Prostějova přivedl výsadkáře 
v roce 1960. „Memoriál plukovníka 
Františka Mansfelda“ zahájila symbolickým 
výstřelem jeho manželka Věra. Zájem o 
střelbu a účast byla vysoká. Záštitu nad 
soutěží převzala 601.skss.  107 mužů a 19 
žen se utkalo na střelnici PČR ve 
Vrahovicích. Celkem bylo postaveno 27 
tříčlenných družstev. Střílelo se ze 
zapůjčených pistolí Glock 19 deset ran. 
Před střelbou na ostro měli soutěžící 
možnost nástřelu 3 ran. „Že je tato zbraň 
přesná a dobrá, a že mají veteráni stále 
pevnou ruku a dobré oči, o tom svědčí i 
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výsledky,“ poznamenal moderátor soutěže 
Michal Mucha. Dvacet pět mužů a jedna 
žena nastříleli 90 a více bodů. 

 

        V kategorii mužů zvítězil Tomáš 
Smečka (98 b.), který reprezentoval 
UNITOP Prostějov. O druhé a třetí místo se 
podělili střelci ze 102. pzpr a 601.skss. 
Nejlepším střelcem z výsadkových veteránů 
byl František Chudý (1947) – 94 b. z KVV 
Prostějov. Dále Vladimír Stuchlík (1933) – 
93 b. z KVV Olomouc a Jaroslav Ondrejčák 
(1946) – 93 b. rovněž z KVV Prostějov. 
V kategorii žen velmi překvapila členka 
pořádajícího KVV Jana Zapletalová (1935), 
která zvítězila počtem bodů 92 a sklidila od 
závodníků veliký potlesk. Stříbrnou medaili 
si vystřílela střelkyně ZO Areál Prostějov 
Eva Frýbortová – 89 b. Třetí místo obsadila 
Soňa Holíková rovněž z KVV Prostějov 
s počtem bodů 69. Ve družstvech zvítězili 
střelci z 601.skss, stříbrnou medaili si 
odvezlo družstvo, které se poskládalo až na 
místě při prezenci a bylo organizátory 
nazváno „Pozdní sběr“. Bylo složeno ze 
zástupců AČR a PČR. Bronz si odváží střelci 
ze 102.pzpr. 

    Soutěž probíhala v přátelské atmosféře. 
Přijely kluby z Liberce, Brna, Zlína, 
Holešova, Olomouce a Luštěnic. Akci se 
podařilo uskutečnit i díky finančnímu 
přispění statutárního města Prostějov. 

kol. Michal Mucha 

 

 

JJAAKK  NNÁÁSS  UUBBYYTTOOVVAALL  
VVEELLIITTEELL  

MMJJRR..  TTAALLÁÁŠŠEEKK  
 

    Při jedné kontrole zjistili, jak jsou 
ubytovaní voj. z povolání, jmenovitě rtn. 
Pospíšil, čet. Babický, čet. Blažej a čet. 
Kvinta. Kpt. Černota to vzal velmi 
jednoduše a to podle našeho zařazení a 
funkcí. Rtn. Pospíšil měl své lůžko ve 
skladu, kde byl uložen ženijní materiál a 
trhaviny. Babický přenocovával v garážích, 
bez světla ve skladu. Čet. Blažej jako 
výkonný praporčík spal v rotním skladu 
s výstrojí. Čet Kvinta rovněž ve skladu, 
jako Blažej u rotního skladu. Po uvážení 
našich velitelů se rozhodli, abychom se 
nastěhovali do jedné místnosti v dřevěném 
baráku. S tímto jsme si polepšili hlavně to, 
že jsme si tam mohli zatopit a měli 
dokonce i elektrické osvětlení. Velitelem 
světnice byl určen rtn. Pospíšíl a já jeho 
zástupcem. To proto, že jsem byl po 
Pospíšilovi jen o půl roku déle z povolání 
než oba ostatní. Velitelé byli spokojeni, že 
nás mají lépe pod kontrolou a že máme 
důstojné ubytování. Podle našich velitelů 
naše ubytování doposud bylo mnohem 
horší než u vojáků základní služby. Ve 
vytápění jsme se dohodli, že se budeme 
střídat. To nebyl žádný problém. Přivezl 
někdo z nás mladších celé kolečko uhlí a 
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mohlo se topit. Potíže byly jen s Pospíšilem, 
ten se vždy po skončení zaměstnání 
vypařil, jezdil na motorce mimo objekt, 
často se vracel až k ránu a hned nám 
udělal budíček, a to proto, abychom jak 
říkal, byli v kondici. 

    Ostatní vojáci z povolání, kteří byli 
ženatí, tak již bydleli ve stráži pod Ralskem 
nebo v Hamru nad Jez. Vzhledem k tomu, 
že Pospíšil se nepodílel na topení, tak jsme 
se dohodli, že ho patřičně vytrestáme. Jeho 
zvykem bylo, že se po příjezdu svlíknul do 
naha a uložil se bez přikrytí a tvrdě usnul. 
Toho jsme využili a potichu vysadili okna i 
dveře a opustili světnici. Když se probudil, 
tak se ozýval jeho hlas a pořádně a sprostě 
nám nadával. (nelze to komentovat). A tak 
jsme prožívali zbytek našeho bydlení do té 
doby, než jsme se postupně oženili. 

kol. Josef Babický 

 

SSEESSKKOOKKYY  ZZAA  SSAALLÁÁMM  
    V roce 1953 na konci léta se schylovalo 
k rozloučení s vojáky základní služby. 
Velitel B.V.Š. (Brigádní výsadková škola) 
npor. Jan Porubčan chtěl ještě provést 
poslední seskoky odcházejícího ročníku. 
Došla řada i na četu řidičů, kteří od 
posledního seskoku to měli za pár a snažili 
se dalšího seskoku nezúčastnit. Jeden 
z řidičů měl ještě přivést proviant, včetně 
masa a uzenin z Prešova. Tento řidič při 
složení nákladu, včetně uzenin, ukryl 
několik štanglí suchého salámu pod své 
sedadlo. Při příjezdu do autoparku, který 
byl mimo hlavní budovu (kadetky) zřejmě 
došlo k porcování. K večeru, když jsem se 
vrátil z letiště, tak mi také nabídli pěknou 
porci velmi dobře vyuzeného salámu. 
Netušil jsem, že ho vlastně řidič odebral a 
schoval pod sedadlo svého auta. 

    Druhý den si velitel zavolal všechny do 
autoparku a celou věc již s proviantním 

náčelníkem konzultoval, a tak jsem byl 
také pozván na kobereček. Když jsem se 
dostavil, tak velitel za účasti proviantního 
náčelníka a npor. Jirouška (náč. štábu), 
vznesl na moji osobu dotaz, zda li o tom 
něco nevím. Přímo jsem o tom zatím nic 
nevěděl, byl jsem dotázán, zda jsem dostal 
také porci salámu. Jelikož jsem byl vlastně 
první u hlášení, tak jsem oznámil, že jsem 
také dostal patřičný podíl. Velitel a 
proviantní náčelník začali na stole měřit 
délku porce a dotaz byl, co jsem měl, 
patičku nebo prostředek salámu. Ohlásil 
jsem, že jsem měl prostředek. Všichni řidiči 
svorně prohlašovali, že každý měl 
prostředek mimo dvou, to jsem jim vlastně 
dal radu já. Proviantní náčelník došel 
k závěru, že po sečtení dílů salámu mu 
vycházelo, že délka celého salámu byla 
něco přes jeden metr. Velitel rozhodl, že 
škoda, která vznikla, musí být nahrazena. 
Poradil jsem se se všemi řidiči, že škodu 
mohou uhradit za příplatky za poslední 
seskok.  

     Druhý den jsem přišel za velitelem a 
oznámil mu, že všichni řidiči jsou ochotní 
provést seskok., což před tím odmítali. Ten 
jen pokrčil rameny a divil se i celý štáb, jak 
jsem je dovedl přesvědčit. Na druhý den 
jsem se se všemi řidiči dostavil na letiště, 
ustrojili se do padáků, já jako výsadkový 
průvodce, nasedli do letadla Li-2, bylo celé 
zaplněno. Po dosažení patřičné výšky přišel 
povel k seskoku. Všichni pak společně, 
jeden po druhém, ve dveřích provolávali: 
„Za salám“. Po tomto velmi vydařené 
seskoku si někteří (kdo měli hodinky) 
udělali na ciferníku namalované 2 zkřížené 
salámy. Ještě po mnoha letech, při setkání, 
se znovu probíralo, jak dopadl poslední 
seskok na letišti v Košicích. 

kol. Josef Babický 
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NNAADD  HHOOLLEEŠŠOOVVEEMM  
LLÍÍTTAALLYY  KKUULLKKYY  ZZEE  

ZZBBRRAANNÍÍ  
VVÝÝSSAADDKKOOVVÝÝCCHH  

VVEETTEERRÁÁNNŮŮ  
    V pátek 15.6. bylo slyšet po celý den 
v holešovských lesích střelbu. Místní jsou 
možná zvyklí, ale lidé projíždějící krajem 
nemohli tušit, o co jde. Klub výsadkových 
veteránů Holešov totiž uspořádal na tento 
den pro své veterány a pozvané střeleckou 
soutěž.  

    Dnes je tam policejní střelnice, ale do 
roku 1969 zde cvičili v lesích Holešova 
chlapi ze 7. výsadkového pluku zvláštního 
určení. Tito protřelí muži ovšem nyní 
neměli nějaké vojenské cvičení, nýbrž měli 
za úkol připravit střelecký trojboj. Bez 
pomoci policie ČR by to ale určitě nezvládli. 
Střílelo ze tří druhů zbraní. Samopalu vz. 
58, pistole vz. 82 a malorážky. Přijelo více 
jak 7 desítek mužů a žen. 

 

    V organizaci a celém průběhu soutěže 
byl vidět nejen vojenský duch a opravdová 
hrdost příslušnosti k výsadkovému vojsku, 
ale i neustálý smysl veteránů pro časovou 
přesnost, poslušnost a úctu k určitým 
hodnotám.  

    Prostějovští výsadkáři opět ukázali, že 
pokud mohou držet jakoukoli zbraň, mají ji 
stále pevně ve svých rukou. V kategorii 
družstev mužů obsadili 2. místo. Střelecké 
partě ve složení Jaroslav Ondrejčák, 
Antonín Křivánek a Vladislav Holík chyběly 
pouze 2 body od vítězství. V ženách 
zvítězila s přehledem Soňa Holíková. 
V jedincích si odvezl stříbrnou medaili 
v absolutním hodnocení Rudolf Zapletal, 
rovněž mu chyběly jen 2 body od 
naprostého prvenství. 

    Velké poděkování patří organizátorům 
této soutěže, ale i statutárnímu městu 
Prostějov, které akce Klubu výsadkových 
veteránů Prostějov finančně podporuje.  

 

kol. Michal Mucha 

 

POKRAČOVÁNÍM 
„PEREL“ V 

NÁHRDELNÍKU 
STŘELECKÝCH 

SOUTĚŽÍ  
   Klubů výsadkových veteránů byla 
bezesporu střelecká soutěž dne 15.06.2012 
na střelnici  Vyšší a Střední policejní školy v 
Holešově. Vedená byla ředitelem soutěže, 
doajenem veteránem dr. Jozefem T ó t h e 
m, pod záštitou ředitele Policejní školy plk. 
Ing.Josefa Dvořáka, zastoupeného  pplk. 
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Ing. Andrejem Rohálem. Doplněna počasím 
jako ze žurnálu, přinesla nejen dobré 
výsledky, ale především kamarádskou 
pohodu lidí sloužících u vrchlíku. I těch, 
kteří mají k vůni střelného prachu blízko. 
Výsledky lze přečíst na portálu KVV 
Prostějov, spolu s tradičně profesionální 
fotogalerií neúnavného prostějovského 
kolegy Michala Muchy. V této báječné 
atmosféře samopalových výstřelů a 
výtečných „fašírek“ připravených na roštu 
(manželé Maňákovi- KVV Holešov), zaznělo 
z úst více jak 15-ti účastníků i ono 
rozechvívající: „sloužím vlasti“. Střelecká 
soutěž byla zakončena jak množstvím 
pohárů a věcných cen, ale i vyhlášením 
Rozkazu předsedy KVV Holešov. Jím byly 
uděleny další pamětní medaile VÚ 7374 
Sabinov, Prešov, Holešov.  

 

Díky všem za vysokou kázeň. 
Organizátorům, příslušníkům 
102.pzp.Prostějov (absolutní vítězství - 
PROFÍCI !!) jeho veliteli pplk. Ing. René 
Sabelovi za účast a organizační pomoc.  
Družstvu rozhodčích VaS Policejní školy 
MV. Dvaceti třem družstvům Klubů 
výsadkových veteránů ze Slovenské 
republiky i Čech, Městu Holešov a civilním 
závodníkům. Střeleckému klubu Zlín za 
technickou pomoc spolu s blahopřáním jeho 
zbrojíři k absolutnímu vítězství ve střelbě 
ze samopalu.  

    Nakonec postesk. Koncovka rozhoduje. 
Příště by to chtělo počítač a tiskárnu. 

KVV Holešov 

 

KKVVVV  HHOOLLEEŠŠOOVV  NNAA  
JJAAŘŘEE....  

    Každé posádkové město mělo, má a 
vždy bude mít své mystické místo. Tam 
jeho vojáci prožívají milé okamžiky jinak 
tvrdé služby. V Holešově -  Žopy. Okrajová 
část, kde zanechalo své srdce několik 
holešovských paragánů. Sem se také vrátili 
organizátoři NÁSTUPU 2011 – setkání 
výsadkových veteránů VÚ 7374 Sabinov, 
Prešov, Holešov. Ne sice k práci, ale 
obyčejnému chlapskému poklábosení se 
žbrdolem slivovoce a opékanou klobáskou. 

    Z hlediska racionální výživy- nezdravé. 
Vojácky: dobré. Díky i přítomným ženám, 
zejména paním Hricové, Maňákové a 
Lejskové, za ručku kuchařinky. 

A organizátorům NÁSTUPU poslední díky. 

 

AA  JJAAKK  SSKKOONNČČIILL  
AANNTTRROOPPOOIIDD  PPRROO  

HHOOLLEEŠŠOOVVÁÁKKYY??  
    a účast holešovských veteránů na akci 
Antropoid se stal tečkou za prvním 
pololetím. V něm patří mimořádné 
poděkování velitelstvím 102 pzp. A 601. 
skss Prostějov za logistickou podporu. 
Našemu kolegovi mjr.v.v. Františku 
Lejskovi za spolupráci v zajištění dopravy. 
Panu kolegovi Jaroslavu Vondrovi (syn býv. 
náčelníka štábu VÚ 8280 Prostějov) za jeho 
materiální příspěvek. Přístup kolegy J. 
Vondry k veteránům všech Klubů VV Čech, 
Moravy a Slovenska je dlouhodobě vážen. 
Věříme, že v nejbližší době s ním najdeme 
čas posedět a vrátit se ke vzpomínkám, 
nadevše nám milým. 
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    Závěr: celkem 14 červených baretů KVV 
Holešov vzdalo v Praze poctu těm, kteří 
odevzdali v dobách pro národ nejtěžších 
své životy a neposkvrnili vojáckou čest. 

KVV Holešov 

 

SSTTOOPPYY  „„BBAARRIIAA““  SSEE  
NNEEZZTTRRÁÁCCEEJJÍÍ  

    Hradecká skupina Klubu výsadkových 
veteránů má nyní 21 členů. Scházíme se 
každé úterý dopoledne v restauraci „Na 
růžku“ společně s bývalými letci a tak je 
stále o čem besedovat. Půjčujeme si i 
různé knížky a publikace, porovnáváme je 
s vlastními zkušenostmi. Trvale sledujeme i 
vývoj současné armády. 

    V ročním plánu činnosti máme zejména 
návštěvy akcí, spojené s historií para-
skupiny „Barium“. Počínaje seskokem 
v prostoru u Vysoké nad Labem v noci ze 
dne 3. Na 4. Dubna 194. Scházíme se u 
pamětní desky na místním hřbitově. 
Nechybí delegáti z armády, mezi nimi jsou i 
veteráni z Chrudimské skupiny KVV a také 
zástupci z Českého svazu bojovníků za 
svobodu. U desky se jmény npor. Josefa 
Šandery, čet. Tomáše Býčka a čet. asp. 
Josefa Žizky stojí čestná stráž a kladou se 
květiny…  

    Dalším místem vzpomínek je obec 
Slemeno na Rychnovsku. Odtud vysílačkou 
dne 19. dubna 1944 bylo poprvé navázáno 
spojení s Vojenskou rozhlasovou ústřednou 
v Londýně. Setkání příznivců vojenské 
historie se koná ve velkém počtu i v osadě 
Polsko (dnes součást města Žamberk), kde 
„Barium“ v hospodářství „U Žabků“ mělo 
hlavní základnu. Tam se shromažďujeme i 
dne 16. ledna, klademe opět květiny. Zde 
gestapo v roce 1945 poté co bývalý velitel 
skupiny „Glucinium“ npor. Vítězslav Lepařík 
po nátlaku sídlo „Baria“ prozradil, přemohlo 

přítomné parašutisty. Říkalo se jim „Velký 
Josef a Malý Josef“…. 

    Publikace „Západní paraskupiny a 
domácí odboj“ oceňuje rozsáhlou 
organizační a informační činnost „Baria“. 
Získala prokazatelně 380 spolupracovníků 
ve východních Čechách. Z nich za 2. 
Světové války přišlo 38 o život. 

    OV Českého svazu bojovníků připravuje 
odhalení další pamětní desky „Baria“ 
v Hradci Králové. Na výstavách v muzeu 
v Žamberku i v Muzeu východních Čech se 
podařilo umístit mnoho poučných 
dokumentů a fotografií o spolupráci 
vojenského i domácího odboje. 

kol. Jaromír Mucha 

 

JJUUMMPP  TTAANNDDEEMM  
PPRROOSSTTĚĚJJOOVV  

    Vážení přátelé modrého nebe a šelestu 
větru v padákových šňůrách. Dovolím si 
publikovat několik informací, které jistě 
budou pro Vás zajímavé. V sezóně 2012 
chystá Dropzone Prostějov celou řadu 
zajímavých a společensky velmi přitažlivých 
akcí. Všechny tyto akce budou koncipovány 
na evropské a světové úrovni. Touto cestou 
propagace sportovního parašutismu, 
předávání a získávání nových zkušeností 
jsme se rozhodli dále pokračovat, zejména 
po pozitivních ohlasech v roce 2011. 

    Velkolepé mezinárodní akce jako Vector 
festival a Cypres boome o tomto svědčí. 
Kladné ohlasy a poděkování světových 
celebrit, které se samy zúčastnily, zaměřily 
v hledáčku zejména kvalitní organizaci 
včetně možnosti ubytování, kvalitního 
stravování a v neposlední řadě především 
pečlivost při zabezpečení bezpečnosti 
všech. Jediným nepřítelem se projevila 
pouze nepřízeň počasí. Špatné 
meteopodmínky přijdou líto, zejména když 
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na letišti skáče více jak čtyřista parašutistů 
a kolem se pohybuje ještě jednou tolik 
diváků a příznivců. Náročnost zabezpečení 
je ještě o to větší, když například létaly tři 
letouny, jeden vrtulník, každý stroj 
s odlišnou stoupavostí a třeba i od jiného 
provozovatele. 

    V roce 2012 máme naplánovanou celou 
řadu sportovních podniků, nejvýznamnější 
jsou opět Vector festival, který proběhl 
v termínu 19. – 24.6. a Cypres CUP,dále 
máme pořadatelství Mistrovství Evropy ve 
všech akrobatických disciplínách a otevřené 
Mistrovství ČR ve skupinové akrobacii 
čtyřčlenných družstev. Samozřejmé je, že 
po úspěšné sportovně- společenské akci 
bude opět zařazen sportovní den pro členy 
KVV v prostorách Dropzone. Termíny těchto 
stěžejních akcí specifikuji níže. Nad 
veškerou organizací a průběhem bdí 
duchovní otec Martin Dlouhý. 
V organizačním štábu se již osvědčili bývalí 
příslušníci Dukly Jirka Blaška a Ctibor Vach, 
zejména pro letitou praxi v řízení a 
organizaci seskoků, jazykovou výbavu a 
v neposlední řadě v letitém sepětí 
s Armádou ČR. Všichni, kdo to máte v krvi, 
jistě víte, že chlap patří na letiště. Tímto si 
dovoluji na Vás všechny přenést tyto 
informace a přijďte se podívat. 

    Závěrem ještě jedna malá informace. 
V roce 2011 bylo na Dropzoně Jump 
Tandem provedeno dle počítačové statistiky 
18 800 seskoků. To je bezesporu český 
rekord v počtu provedených seskoků 
v jednom kalendářním roce na jednom 
letišti. A to v celé historii českého a 
československého parašutismu. 

Termínovka: 

 Cypres CUP   18. – 22.7. 
 MČR skup. akrobacie 17. – 19.8. 
 Mistrovství Evropy  26.8. – 2.9. 

 
kol. Ctibor Vach 

 

  

ZZAAJJÍÍŽŽDDĚĚNNÍÍ  NNOOVVÝÝCCHH  
MMOOTTOOCCYYKKLLŮŮ  JJAAWWAA  

225500  ((PPÉÉRRÁÁKK}}  
    Po dodávce nových motocyklů, jsem 
dostal od velitele za úkol vybrat 10 řidičů, 
se kterými provedu delší cestu zajíždění. 
Št. kpt. J. Černota doporučil cestu do Brna, 
tak jsem dostal rozkaz, aby každý z řidičů 
měl jako zbraň pistoli 7,65 Cz a k tomu dva 
plné zásobníky. Odjíždět se mělo v sobotu 
odpoledne, proved|jsem patřičné poučení 
všech řidičů a určil pořadí a rozestupy. Jako 
posledního motocyklistu jsem určil řidiče, 
který byl z výrobního závodu JAWA (Brodce 
nad Sázavou). Měl za úkol sledovat jízdu a 
chování všech zúčastněných. Jel jsem jako 
první, a tak udával rychlost celé kolony. Po 
krátkých zastávkách a občerstvení, které 
nám připravil proviantní náčelník por. 
Cerva, jsme dorazili do Brna. Ubytování 
jsme dostali v kasárnách, která byla skoro 
prázdná. Útvar byl na cvičení na Libavě. 

    Strážní jednotka, která střežila objekt, 
nás velice obdivovala, měla možnost si 
povídat s výsadkáři. Přidělili nám jednu 
místnost a chystali jsme se na vycházku do 
města. Dal jsem pokyn na uložení zbraní do 
jejich zbrojního skladu. Při manipulaci z 
jedné pistole došlo k výstřelu a voj. 
Ondrášek si prostřelil levou ruku (dlaň). Byl 
jsem v těsné blízkosti postřeleného a kulka, 
která vyšla z pisto|e mně těsně minula. 
Zraněný voják si vlastně svojí neopatrností 
způsobil průstřel ruky, podíval se na mě a 
řekl: „Ona byla nabitá“. Kravatou jsem mu 
utáhl nad průstřelem ruku a zajistil odvoz 
do nemocnice. Ošetřující lékař mi oznámil, 
že zraněný voják musí zůstat v nemocnici 
několik dní. 

    Po přespání v kasárnách mě nastal 
problém, co s jeho motocyklem? V pondělí 
jsem šel veliteli oznámit, co se přihodilo. 
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Jelikož zranění bylo jen velmi lehké, 
požádal jsem velitele, abych mohl vyslat 
vlakem do Brna vojáka, který by motocykl 
dovezl. Vybral jsem vojáka, který byl přímo 
z Brna, aby za dva dny přivezl motocykl 
zpět. Zraněný voják přijel vlakem zpět do 
posádky a krátce po pobyt na ošetřovně se 
vrátil k jednotce. Velitel již žádné 
vyšetřování dále neprováděl, a tak celá 
událost byla patřičně odložena. 

kol. Josef Babický 

 

DDOOVVOOLLEENNKKAA  DDOO  
PPRRAAHHYY  ==  MMAALLÉÉRR  

    Po ukončení XI. všesokolského sletu v 
roce 1948 jsme se vrátili z Prahy do Stráže 
pod Ralskem. Postupně jsme se vystřídali 
na dovolené, jako za úspěšné vystoupení, 
které bylo provedeno na závěr. 

    Já, jako novopečený desátník jsem 
dostal mimořádnou a krátkou dovolenou, 
kterou jsem využil k návštěvě rodičů a 
hlavně ke svému děvčeti. Tuto dovolenou 
jsme trávili procházkou Prahou a návštěvou 
památných míst. Procházkou jsme došli na 
Pražský hrad a prošli hlavní branou.  V tom 
jsem byl vyzván velitelem hradní stráže: 
„Pane desátníku, pojďte sem“. Řádně jsem 
se představil, a tak si mne vzal do 
strážnice. Tam na mne spustil velmi ostrý 
proslov za to, že jsem opomněl pozdravit 
čestnou stráž. Snažil jsem se vysvětlit, že 
jsem čestnou stráž přehlédl, ale to veliteli 
čestné stráže nestačilo (snad mu vadil i 
můj červený baret). Vytkl mi, že je 
povinností každého vojáka všech hodností, 
včetně generálů, pozdravit stojícího vojáka 
na stráži. 

    Vyšel jsem ze strážnice jako zpráskaný 
pes. Ještěže to byl poslední den mé 
dovolenky. Mohl jsem rychle utéci, ale kvůli 
mému děvčeti to nešlo, přece bych ji tam 
nemohl samotnou nechat. 

    Druhý den jsem již vyhlížel velitele roty 
kpt. J. Černotu u brány. Ten poznal, že se 
něco přihodilo. Celou situaci jsem mu 
podrobně vylíčil a čekal jsem, co mi na to 
odpoví. Velitel se zeptal, zda se mnou 
velitel stráže sepsal nějaký záznam. 
Odpověděl jsem, že si jen zapsal hodnost, 
jméno a posádku. Počkám, zda přijde na 
mne nějaké hlášení a pak rozhodne o mém 
potrestání. Na to mi, jak bylo jeho zvykem, 
zasadil pěknou ránu na solar a považoval 
zatím celou věc za vyřízenou. 

    Celý týden se chodil ptát, zda nepřišlo 
nějaké hlášení. Nic však nepřišlo. Nikdo z 
příslušníků úderné roty tyto eventuální 
přestupky nezatajoval, a tak jsme všichni 
našeho velitele proto měli velmi rádi. 

kol. Josef Babický 

 

VVOOJJEENNSSKKOO  ––  
PPOOZZNNÁÁVVAACCÍÍ  
EEXXPPEEDDIICCEE  

SSTTÁÁLLAA  ZZAA  TTOO 
 

    KVV Písek si zorganizoval /resp. kolega 
Jan Ďurica/ velkou vojensko-poznávací 
expedici. Ve dnech 10.-11.5.2012 20 členů 
/z toho 2 z KVV Tábor/, za účasti našeho 
čestného člena Čestmíra Hrbka. Navštívili 
jsme řadu památek největšího vojenského 
významu. Všude nás provázeli hlavní 
představitelé a po celý prvý den pracovník 
VHÚ plk. Beneš. Náš začátek byl v objektu 
posádkového velitelství Praha v Čínské 
ulici.  

    Akci nám garantoval velitel posádky plk. 
Pavel Kantor. Připravili pro nás nádhernou 
ukázku cvičení družstva čestné stráže 
armády ČR s puškami. Pro nás, kteří jsme z 
vojenské služby znali asi jen pět cviků 
s puškou, to byl ohromný zážitek. Tuto 
ukázku předvádí jen zahraničním 
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delegacím. Velmi nás zaujala ukázka 
salvového kanonu čestné stráže, ze kterého 
se střílí salvy jen při nejvýznamnějších 
akcích ČR. Naše představa byla, je to 
kanon-nábojka-odpálení. Je to úplně jiné. 
Kanon je upravený. Má 11 detonačních 
komor, odpalují se výbušky, vše řídí 
elektronika s přesností na setinu sekundy. 
Štáb posádkového velitelství nám předal 
jako upomínku skvělou publikaci 
"Reprezentujeme armádu, Prahu i svou 
vlast." 

 

    Druhou zastávkou naší expedice byl 
kostel svatého Cyrila a Metoděje v Resslově 
ulici, kde padli organizátoři atentátu na 
Heydricha. Průvodcem nám byl Dr. Marek z 
VHÚ a místní pravoslavný farář. Dr. Marek 
znal nejen dokonale historii akce, ale měl a 
využil vynikající znalosti o vojenských 
výsadkářích AČR ale i hlavních armád 
světa. Zde jsme položili svůj první věnec. 

 

    Pokračovali jsme na národní památník 
Vítkov. Pro nás byla prohlídka celého areálu 
velmi zajímavá. Položili jsme věnec k hrobu 

neznámého vojína. Posledním místem v 
Praze bylo letecké muzeum ve Kbelích. 
Provázel nás p. Khol celým areálem muzea 
v jeho novelizované podobě. Bylo pro nás 
docela příjemné si po letech sáhnout na 
letoun IL-14 T, ze kterého každý z nás 
provedl nejvíce seskoků.  

    Trochu unaveni jsme přijeli do 
Komorního hrádku, kde se nás hned ujal 
náčelník tohoto školícího a vzdělávacího 
střediska plk. Pavel Vobůrka, který se nám 
plně věnoval i následující den. Večer nám 
zpříjemnil kolega Hrbek - suverénně a s 
vervou nám zarecitoval báseň o králi Karlu 
a Bušku z Velhartic. Shodli jsme se na tom, 
že jsme se nikdy nesetkali s velitelem 
kasáren, který by podrobně znal jejich 
historii za posledních 500 let. Poutavě o ni 
vyprávěl, znal všechny exponáty zámku, 
architekturu a popis všeho vystavovaného. 
Tento zámek je unikátní. AČR snad nemá 
jiný zámek s tak bohatými exponáty z 
historie vojenství a české šlechty. 
Jedinečná je výstava loveckých trofejí 
z celého světa. 

    Poslední naší akcí byla prohlídka celého 
areálu památníku Lidice. Provést nás přijel 
náčelník VHÚ plk. Knížek. Prohlídka na nás 
udělala hluboký dojem. Na závěr jsme 
položili věnec k památníku a udělali si 
společný snímek u sousoší 82 lidických 
dětí, které fašisté usmrtili plynem. 

    Tento výlet byl pro všechny velkým a 
dojemným zážitkem. Za všechny to vyjádřil 
náš kolega Čestmír Hrbek slovy: „Ještě 
nikdy v životě jsem za dva dny nezískal 
tolik zajímavých, dojemných a příjemných 
poznatků, jako u tohoto zájezdu KVV 
Písek." 

kol. Eduard Vanderka 
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PPRRVVNNÍÍ  SSEESSKKOOKKYY  PPOO  
PPŘŘEESSTTĚĚHHOOVVÁÁNNÍÍ  DDOO  

KKOOŠŠIICC  
    Krátce po přestěhování ze Stráže pod 
Ralskem jsme se pomalu zabydlovali. 
Náčelníkem výsadkové služby byl 
ustanoven npor. Jaroslav Pospíšil. Ten 
musel zajistit novou balírnu a sušení 
padáků. Jako objekt dostal přidělenou 
Židovskou Synagogu, která byla 
nevyhovující a ještě k tomu ve středu 
města. Společně jsme se museli ještě 
postarat o vytýčení doskokové plochy na 
letišti a vybrat vhodné místo pro ukotvení 
balonu. Letiště bylo současně v provozu pro 
civilní leteckou přepravu. 

    Přišel také čas na zápočet z výsadkové 
přípravy. K tomuto úkolu nám byla 
přidělena dvě letadla. Dakota a Li-2. Jako 
první seskok v novém prostředí z letadla 
jsem dostal za úkol vyskočit a nechat se 
unášet větrem kam dopadnu (nesměl jsem 
řídit padák). Nevím, jak k tomu došlo, ale 
můj seskok skončil asi tři kilometry za 
letištěm. Nezbývalo, než se dát cestou 
necestou s padákem zpět na letiště pěšky. 
Po zabalení padáku do brašny společně se 
záložním padákem jsem svázal oba padáky 
k sobě, přehodil přes rameno a vydal se 
směrem k letišti. Ještě po dopadu nade 
mnou zakroužilo letadlo a tak jsem mohl 
pěstí pohrozit na jeho posádku. Zjistili, že 
jsem v pořádku a tak mohli nerušeně 
přistát. Posádka se velmi omlouvala za 
nezdařený výsadek. Já jsem prošel celou 
trasu bez závad, ale mohl jsem se podívat 
na rozsáhlou výstavbu železáren (HUKO). 
Podrobně jsme tuto chybnou záležitost 
probrali s posádkami obou letadel a s 
náčelníkem výsadkové služby npor. 
Pospíšilem. Další seskoky byly provedeny 
bez závad. A započaly i seskoky z balonu. 

kol. Josef Babický 

  

TTŘŘII  PPRROOTTII  JJEEDDNNOOMMUU  
TTAANNKKUU  

    Velitel úderné roty kpt. Černota nás 
rozdělil do malých skupin za účelem 
narušovat seskupení cvičících jednotek. 
Jako velitel tříčlenné skupiny jsem dostal za 
úkol zmocnit se jednoho tanku, který bude 
projíždět po lesní cestě na střelnici. 
Tankisté se pravidelně přesunovali z jejich 
dočasné posádky přes Kuřivody do prostoru 
střelnice. Měli jsme dost času zjistit, v 
jakých intervalech provádějí přesun. Proto 
jsme si prohlédli celou trasu jejich přesunu. 

    Tankisté vůbec neměli zdání, Že se na 
ně chystáme, a tak nebyli na nějaký přepad 
připraveni (jejich velitel byl však s naším 
plánem seznámen), a proto s tímto 
přepadem souhlasil. Sám se chtěl 
přesvědčit, jak jsou jeho jednotky 
připraveny, a proto svým jednotkám nic 
neoznámil. Ostatní družstva úderné roty 
měly na různých místech prostoru 
narušovat činnost cvičících jednotek. 
Bedlivě jsme sledovali činnost námi 
vyhlédnuté jednotky, a tak jsme byli 
připraveni zahájit svůj plán. Na tento 
přepad jsme si zajistili materiál, jako dvě 
láhve naplněné vápnem, dvě jednokilové 
dýmovnice, které byly spojeny asi jedním 
metrem provázku. Dopředu jsme si vyhlédli 
malý prostor v hustém zalesnění, kde byly 
jen menší borovice a čekali jsme tam na 
příjezd tanku. Počasí pro nás bylo velmi 
příznivé, nemuseli jsme se nijak zvlášť 
maskovat, protože nás velmi dobře kryl 
borovicový porost. Již z dálky byl slyšet 
hukot motoru tanku, a tak jsme očekávali, 
až se k nám přiblíží. Předem jsme si 
naplánovali, jak to přepadení provedeme. 

    Jeden z nás hodí na průzory řidiče a 
střelce z kulometu láhve naplněné vápnem, 
tím zamezí řidiči výhled. Druhý hodí obě 
svázané dýmovnice přes hlaveň děla, aby si 
sami znemožnili řádně sledovat trasu. To 
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všechno se nám velmi dobře podařilo, a tak 
tank byl nucen zastavit, obsluha děla se tak 
sama při manipulaci s dělem 
zadýmovávala. Hbitě jsme naskočili na 
zadní část tanku a čekali, co se bude dít 
dál. Obsluha tanku, asi velitel, pootevřel 
víko ve věži a já jsem tam rychle vrazil 
samopal, aby se nemohli znovu zavřít. Tím 
pro nás celá akce skončila. Velitel roty po 
dosažení úspěchu zavelel odchod a tak celé 
cvičení mohlo být ukončeno. 

kol. Josef Babický 

 

ZZIIMMNNÍÍ  VVÝÝCCVVIIKK  NNAA  
OOVVČČÁÁRRNNĚĚ  

V roce 1949 se polovina útvaru (výs. 
učiliště) ze Stráže pod Ralskem přesunula 
po železnici na zimní výcvik. Velitel mjr. 
Talášek nás rozdělil do skupin podle toho, 
jak zjistil naše umění a odbornosti 
v lyžařských dovednostech. Družstva byla 
přidělena zkušeným instruktorům a tak 
začal náš výcvik. Naším instruktorem byl 
ppor. Hýbner. Velmi dobrý kamarád. Snažil 
se, abychom dosáhli dobrých výsledků. 
V družstvu jsme byli samí vojáci z povolání. 
Jmenovitě rotný Ivan Lukášek, četaři Josef 
Babický, Stanislav Blažej, Jan Hruška a 
ještě další tři četaři (jména jsem již 
zapomněl). Výcvik probíhal za každého 
počasí (sněhové vánice), dlouhé pochody 
se sněžnými čluny, ve kterých jsme 
převáželi kulomet, ženijní materiál ke 
stavbě sněhových zemljanek. Lyže a 
ostatní materiál byl trofejního původu, lyže 
velmi těžké – jasan, vázání z velmi tvrdé 
kůže. Pochody velmi dlouhé 20-ti 
kilometrové, v tahání sněžného člunu jsme 
se střídali a tak jsme se vraceli večer 
značně unaveni. V jeden pozdní večer jsme 
byli vyrušeni boucháním na dveře našeho 
objektu. Službu konající nám přivedl 
mladou ženu a ta nám oznámila, že na 
cestě z Karlovy Studánky na chatu 

Barborka zanechala manžela a dvě děti. 
Malé děti a její manžel měli strávit na chatě 
Barborka dovolenou. Velitel mjr. Talášek 
určil rtn. Lukáška jako velitele družstva, 
které bude hledat ztracené děti a manžela. 
Do sněžného člunu jsme naložili spací pytle 
a přikrývky a tak jsme se v prudké sněhové 
bouři dali na cestu směrem ke Karlové 
studánce. Ve velkém mrazu jsme si 
nemohli zakrýt uši, abychom mohli slyšet 
volání ztracených osob. Asi po hodině 
hledání jsme našli děti a otce, kteří byli 
schovaní pod stromem a téměř zapadlí 
sněhem. Všichni tři byli hodně promrzlí a 
vysíleni. Děti jsme naložili do sněžného 
člunu, dobře je zakryli a já jsem začal 
táhnout člun. Otec dětí se za podpory 
ostatních kolegů snažil udržet krok na 
lyžích s námi. Do chaty Barborka jsme tak 
dopravili všechny osoby, mezi tím, než 
jsme se tam dostali, dopravili matku dětí 
ostatní kolegové. Pán a jeho manželka nás 
velmi pohostili. Byl to hlavní inženýr firmy 
Sigma Lutín. Když skončila mohutná 
oslava, tak jsme se dali na zpáteční cestu 
(nebylo to daleko). Lukášek byl tak silně 
posilněn alkoholem, že nebyl schopen se 
udržet na lyžích. Tak jsme ho naložili do 
člunu a dali se na zpáteční cestu. Cestou 
začal zvracet (červené víno). Nejdříve jsme 
si mysleli, že krvácí, ale já jsem rozpoznal, 
že červená stopa není krev, ale červené 
víno. Všichni značně unaveni po hledání 
osob a silně posilněni alkoholem jsme se 
dostali do našeho ubytovacího prostoru.   

    Brzo ráno však nastal normální výcvik a 
tak jsme byli vděčni za to, že nás instruktor 
zatáhl hlouběji do lesa, abychom nebyli pod 
dohledem velitele mjr. Taláška (říkali jsme 
mu (Olda Studený). Druhý den nás čekal 
velmi náročný pochod po hřebenech. Cesta 
byla do Karlovy studánky zapadaná 
sněhem. Velitel mě určil, abych zajistil 
přísun chleba a dostal jsem na přepravu 
vojáky základní služby, kteří byli také na 
výcviku. Na dopravu chleba byli vybráni 
vojáci, kteří byli méně zdatní, vyřazeni 
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z dlouhého pochodu. Všichni jsme dorazili 
pro chleba, naložili do ruksaků, a že 
vyrazíme zpět. Nechal jsem se ukecat, že si 
zajdeme na nějaké jedno pivo. Nebylo to 
však jen jedno pivo. Vojáci byli rádi, že se 
nemuseli zúčastnit dlouhého pochodu, tak 
jsem vydal rozkaz k návratu. Lyže jsme 
měli před restaurací a začalo nasazování do 
vázání. Sehnal jsem v restauraci kus 
provazu a jedno vázání jsem dal vojákovi. 
Sám jsem si proto uvázal lyži provazem 
jako náhradu. Cestou zpět nás zastihla 
silná sněhová bouře a musel jsem chtě 
nechtě pokračovat. Někteří byli vyčerpaní a 
hlavně částečně posilněni pivem, a tak 
jsem musel náklad chleba rozdělit mezi 
ostatní. Sám jsem si val jeden ruksak a dal 
jsem si ho na prsa. Všichni jsme byli 
značně unaveni a tak jsem si vzpomněl, že 
by bylo pro mě snadnější a mnohem lehčí 
se zúčastnit tohoto dlouhého pochodu 

kol. Josef Babický 

 

SSTTRRÁÁŽŽ  PPOODD  RRAALLSSKKEEMM  
––  KKOOŠŠIICCEE  11995522  

    Koncem léta přišla pro nás zdrcující 
zpráva a to, že se musíme přesunout 
z našeho milovaného místa do Košic. Tuto 
zprávu jsme přijali s velkým odporem. A 
proto někteří příslušníci z řad vojáků 
z povolání raději požádali o přeložení, aby 
se nemuseli vzdát našeho opičího ráje. 

    Přišel den, kdy jsme se začali stěhovat. 
Nebylo to celkem jednoduché. Na nádraží 
Brniště byla již přistavena řada nákladních 
vagónů pro automobily a ostatní materiál. 
Dostal jsem rozkazem, že budu zodpovídat 
za přesun automobilů a ostatního 
materiálu, který bylo nutno naložit. Velitel 
mjr. Viliam Svoboda nechal na mně, jak 
celou akci provedu. Jako první vozidlo jsem 
určil nákladní automobil Moris Com 1 ½ t 
s velitelem vozu čet. z povolání Václavem 

Kohoutem a přípojný čtyřkolový vlek 
určený k používání při výcviku pro seskoky 
z balónu. Vzhledem k tomu, že přívěs byl 
značně těžký, vydal jsem rozkaz veliteli 
vozidla a řidiči, aby maximálně dodržovali 
bezpečnost po celé trase. Mezitím mjr. 
Svoboda vydal rozkaz, aby všichni řidiči a 
obsluhující posádky vozidel měly v rámci 
utajení, měli jen lehkou obuv a ne kanady.  

    Toto se ale podepsalo na dalším přesunu 
při projíždění městem Stráž pod Ralskem. 
Na náměstí z mírného svahu se snažil 
jeden voják – Janík, přibrzdit těžký přívěs, 
zklouzl tak nešťastně, že se dostal pod kola 
přívěsu a ten ho na místě usmrtil. Tato 
nešťastná událost nás všechny velmi 
zaskočila, ale přesto jsme museli dále 
pokračovat v přesunu. Samotné 
vagónování pokračovalo bez větších 
problémů. Automobily byly řádně ukotveny 
k podlaze a už nám zbývala pouze polní 
kuchyně, jejíž obsluhu tvořili hlavní kuchař 
rtn. Jan Hruška a jeho kuchaři. Cesta 
proběhla celkem bez problémů, ale museli 
jsme zastavit pro poruchu jednoho vagonu 
poblíž Doks. Porouchaný vagón (došlo 
k zablokování brzd) byl odstaven i 
automobilem – sanitka. Řidiči sanitky vydal 
hlavní kuchař patřičné potraviny s tím, že 
budou přeloženi na náhradní vagón. O 
ubytování řidiče bylo postaráno v sanitce. 
Cesta dál již pokračovala bez závad. 
Výkonní praporčíci rot jako rtn. Kudlička, 
Černoch a další si krátili cestu na plošině 
vagónu u polní kuchyně a hráli karty. 

    Druhý den jsme s celým transportem 
dorazili do Košic. Na nádraží jsme začali 
vykládat automobily a ostatní materiál. 
Jeden z řidičů jel před námi včetně 
ostatních automobilů, které byly bez 
nákladu. Zavedl nás do automobilního 
parku (ten byl asi ve středu města). 
Samotné garáže (asi deset) měly vrata, 
tam jsem nechal zaparkovat nákladní auta 
Praga RN určená jako nedotknutelná 
záloha. Ostatní garáže byly bez vrat (dříve 
koňské stáje). Celkový pohled byl velmi 
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žalostný. Alespoň tam byl jeden vodovodní 
kohoutek. Ze tří stran objektu byla 
zástavba obytných domů a uprostřed 
objektu stál dvoupatrový sklad vojenské 
nemocnice. Místo pro zabezpečení ochrany 
parku byla chatrná bouda, která stála u 
vjezdu do objektu a která sloužila jako 
místo pro dozorčího parku. Rádi jsme 
společně vzpomínali na náš autopark, který 
se nám podařilo postavit ve Stráži pod 
Ralskem. 

kol. Josef Babický 

 

VVÝÝSSAADDKKOOVVÍÍ  
VVEETTEERRÁÁNNII  
VV  DDIIVVAADDLLEE  

    Klub výsadkových veteránů Prostějov 
pořádá pravidelně pro své členy zájezdy na 
divadelní představení. Dne 20.6.2012 
navštívili členové Klubu výsadkových 
veteránů divadelní představení v Mahenově 
divadle v Brně. Shlédli slavnou komedii 
z roku 1662 francouzského mistra Jeana 
Baptiste Moliera „ŠKOLA ŽEN“.  Rozverná 
a rozkošná komedie měla u všech 
účastníků velký úspěch. Všichni byli 
spokojeni, poučili se z ní jak muži, tak i 
ženy. Vždyť pan Moliere přece nikdy 
nezklame. Děkujeme Magistrátu města 
Prostějova, za jehož finanční podpory se 
mohl zájezd uskutečnit. 

    Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat 
za bezpečnou a spolehlivou jízdu paní 
řidičce autobusu pí. Marcele Podsedníkové. 
Žena za volantem autobusu je dnes zatím 
výjimka a ta tentokrát byla velice příjemná. 

kol. František Lejsek 

Omluva redakční rady: V minulém čísle 
Zpravodaje 55 došlo k tomu, že v části“ 
Opustili naše řady“ při tisku vypadlo jméno 
Karla Perutky, dlouholetého člena KVV Zlín 

Dále v čísle 54 v článku „Opustili naše 
řady“ bylo uvedeno, že dne 1.října 2011 
zemřel dlouholetý člen KVV Brno kol. Milan 
Šedivý. Krátký nekrolog ve znění: kol. 
Milan Šedivý pplk. v.v. /77/ bývalý 
příslušník 71.výsadkového praporu, od roku 
1969 NVS 4.pz.praporu V Jindřichově 
Hradci, postupně zpravodajský důstojník na 
Zpravodajské správě VZVO v Táboře a od 
roku 1987 do roku 1990 náčelník 
organizačně plánovacího a výcvikového 
oddělení KVS v Brně, byl dodán až později. 

To co se již do výše zmíněného čísla 
nedostalo, bylo další úmrtí, dne 10.10.2011 
zemřel brněnský kolega Ing. Milan Terem 
plk.v.v., který zemřel ve věku 72 let. Byl to 
bývalý spojovací náčelník 71. výsadkového 
praporu, od roku 1973 spojovací náčelník 
4.td v Havl. Brodě, od roku 1974 velitel 
spojovacího praporu 3.msd v Kroměříži, a 
od roku 1984 do roku 2003 příslušník 
Vojenské akademie Brno, kde vystřídal 
několik vedoucích funkcí na jednotlivých 
katedrách. 

Omluva redakční rady spočívá v tom, že i 
když bylo slíbeno, že tyto krátké nekrology 
vyjdou v čísle 55, což se nestalo, 
uveřejňujeme je až nyní. 

 

PPRROOSSBBAA  
Redakční rada žádá všechny 
přispěvovatele, aby zasílali své příspěvky 
pokud možno v elektronické podobě ve 
formátu doc. nebo txt. Tedy ve formě 
zapisovatelné. Formát jpg a pdf nelze 
kopírovat ani upravovat bez speciálních 
programů. Příspěvky, prosím, zasílejte na 
email musak68@gmail.com. Prosím rovněž 
o zasílání fotografií. Časopis bude 
zajímavější a pestřejší. 

kol. Michal Mucha 
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NNEEJJBBLLIIŽŽŠŠÍÍ  AAKKCCEE    

KKVVVV  PPRROOSSTTĚĚJJOOVV  
Dovolujeme si upozornit členy KVV 
Prostějov, že v nejbližším období nás čekají 
tyto akce: 

 11.7. – 13.7. Setkání Žilina 

 Srpen (termín bude upřesněn na 
webových stránkách) – zájezd na 
raftech – řeka Morava 

 19.9. – 21.9. – Sportovní setkání KVV – 
letiště Prostějov 

 5.10. Výsadkové vinobraní – Dětkovice 

 24.11. Výroční shromáždění – Národní 
dům Prostějov 

Věříme, že účast bude jako vždy vysoká.  

kol. Michal Mucha 
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Ing. Jindřich ČTVERÁK – předseda 
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