Projev na setkání veteránů dne 23.8.2013, kasárna Holešov

Vážení hosté, občané a veteráni.
Lidé této země přivítali rok 1968 s velkým očekáváním změn ke svobodě a demokracii.
Velení 7. Výsadkového pluku a pluk jako celek od počátku stál na straně těchto změn. Pak
však přišla noc z 20. Na 21. srpen
Na tento den a následující. před 45 léty, máme každý svoje ne příliš dobré vzpomínky a
zážitky.
V jednom jsme však zajedno, šlo o násilné přepadení republiky a počátek okupace naší
republiky o konec nadějím na proces za demokratizaci poměrů o spravedlivé řešení
závažných společenských a ekonomických problémů včetně spravedlivého řešení problémů
národnostních .
Velení pluku nezákonný vstup vojsk zhodnotilo od samého počátku jako okupaci a tak se
také zachovalo. Nedalo jsme se ničím a nikým vyprovokovat. Okupační armáda v síle několika
set mužů a desítek tanků a obrněné techniky bez jakékoliv pomoci odtáhla od těchto kasáren
s nepořízenou.
Bylo v důsledku jednotného a disciplinovaného postoje všech vojáků pluku a podpory
obyvatel Holešova.
Bylo to naš morální vítězství nad okupanty.
Postavení 7. Výsadkového pluku bylo výjimečné v tom, že tento ozbrojený a specielně
vycvičený pluk se jednoznačně postavil proti bývalým spojencům a k tomu se u pluku
uskutečnily příslušné dnes obecně známé akce: průzkum pohybu okupantů, příprava
pohotovostní jednotky k akci, střežení důležitých objektů,hlídkování, radiové vysílání a další.
To vše k velké nelibosti a navzdory protestům velitele okupační jednotky.
7. výsadkový pluk byl po roce za svoje postoje ohodnocen takto
„U pluku se projevily v průběhu roku 1968 a 1969 značné oportunistické tendence, které
vedly k netřídnímu a nacionalistickému posuzování situace a k antisovětismu.“ (Viz zpráva
komise gen. Širůčka).
To bylo hodnocení, které rozhodlo o dalším nebytí.

Chtěl bych připomenout to, co nastalo v dalších měsících, v polovině roku 1969.

Šlo to jako se stromem 100 let roste a za pár minut je poražen. Specielně vycvičený plukvojenský útvar 7374 za dobu 12 rokú od roku 1957 do roku 1969, byl během 14 dnů
zlikvidován.
V polovině července 1969 byli přemístění absolventi ŠDZ do Chrudimi a Luštěnic, aby se po té
opět setkali v Prostějově jako součást 22. Výsadového pluku.
Dne 22. Července byla odebrána pluku zástava a odevzdána do VHÚ.
Na to byli vojáci 2. Ročníku specialisté na zpravodajsko diversní činnost a radiové spojení
přemístěni k provádění kopáčských a pomocných prací pod velení velitelů v mnohém
připomínající t.zv velitele z filmu Tankový prapor.
Vojáci 1. Ročníku a začínající ŠDZ a část nižších velitelů- důstojníků byli přemístěni do
Prostějova do nevyhovujících ubytovacích a hygienických podmínek a k nim se přifařily
armádní roty ZU a tak se vytvořil 22. Výsadkový pluk, o kterém dnes mnozí říkají je
základem specielních sil AČR.
Důstojníky a praporčíky kádrovaiy inkviziční komise s okupační mocí v zádech.
Ti z části zůstali v posádce u ŽTU, neboť zde měli byty, část z armády byla propuštěna a
ostatní byli rozmístěni k útvarům po celé republice. V budoucnu však na nich zůstalo
kainovo znamení 7. Výsadkového pluku a mnozí s tímto měli personální i existenční
problémy.
Tak byl pod rouškou redislokace a reorganizace zlikvidován špičkový specielní útvar.
Začátkem srpna 1969 zůstal v těchto kasárnách ve skladech jen materiál.
Právem je možno se domnívat, že si mnozí na západ i východ od Šumavy oddechli .
Jedni proto, že byl zlikvidován velice nepříjemný protivník a druzí, že byl zlikvidován pluk,
který se mohl postavit na stranu oponentů stávajících vládců, jak se to konec konců před 45
léty ukázalo.
Význam pluku není dodnes plně doceněn. Dík za prosazování pravdivé historie patří městu,
zlínskému kraji a samozřejmě klubu výsadkových veteránů.
Pravidelně se setkáváme, můžeme si zavzpomínat i po 45 létech na léta strávená u jednotek
ZU. Nebyla to léta promarněná. Každému z nás mnoho dobrého a užitečného přinesla.
Je na škodu historie , že se 7. výsadkovému pluku na oficielních místech AČR nevěnuje
taková pozornost, jakou si zaslouží.
Přeji Vám hodně zdraví a optimistický pohled do budoucna.

