TRILOGIE 2013- HRDINOVÉ STUDENÉ VÁLKY
PROLOG:
Slunečné odpoledne roku 2013. Srpen. Den dvacátý druhý. Vysoko nad Zámkem Holešov
v obloze z blankytu stojí štáb 7.výsadkového pluku zvl. určení. Trochu zasmušilý plk.v.v.
Miroslav Šedina se obrací na pplk. V. Košana - zvládnou to? Někde z povzdálí se ozve
důstojník plk.Jedinák.. radisté? ANO..
Hluboko dole prap.v.v. V.Ryšavý přivádí náčelníka štábu plk.v.v. Jiřího Dufka. Čupřina
bílých vlasů. Vzpřímený voják - důstojník štábu. Břeskné hlášení a uvítací výbor..Starosta
města Holešova. Vernisáž výstavy 7.výsadkového pluku zvl. určení. Ještě TORZO..
ale..projevy, uznání, konečně je zde, tak jak byl 7.výsadkový pluk zvláštního určení.
Osm tisíc MUŽŮ..osm tisíc odhodlaných chlapů... plk. Miroslav Šedina suše konstatuje..
mají „TO „ v rukách...
Večer v klubu BACCARDI je nezbytnou přípravou velení na druhý den..

BOJ!
Kolem 08.00 dne 23.08.2013 přijíždí prvý štáb TV..Jirka Müller v maskáčích roku 1968
statuje v porostu..ředitel Vyšší a Střední policejní školy se svým suchým humorem
deprimuje organizátory- ALE- SMÍ se do objektu školy..VETERÁNI.. opět smíme na místo
naší CTI!!
10.30 - přijíždí Vojenská hudba Praha. Nejprve desítky, později stovky veteránů v baretech
s označením Klubů.. objímají se, pláčou.. tu a tam KALÍŠEK..šediví? MLADÍ!! Svým
nadšením, svojí VĚRNOSTÍ.. svojí příslušností k 7. VP ZU.. NADŠENÍ vrcholí, pochoduje
replika ZÁSTAVY 7.výsadkového pluku zvl. určení, klubový prapor Klubu výsadkových
veteránů Holešov. Poté, co čest, klubový prapor našich bojových bratří.. PRAPOR
SLOVÁKŮ!! HYMNY- prvá – HYMNA SLOVENSKÉ REPUBLIKY.. Hymna ČESKÁ..
projevy hostů – starosty posádkového města Holešov pana Pavla Svobody, poté zdravice
ředitele Vyšší a Střední policejní školy v Holešově plk. Dr. Josefa Dvořáka, projev
HEJTMANA Zlínského kraje pplk.v zál. MVDr. Stanislava MIŠÁKA. Chlapa rovného,
čistého a nebojácného Valacha.
Následuje věcný, stručný projev náčelníka štábu plk.v.v. Ing. Jiřího Dufka. Co bylo, co je.
CO BUDE! Nic neskončilo. JSME. Jsme veteránskou GARDOU. Bez poskrvny. Se CTÍ..
Závěrem promluvil kdysi velitel logistů pluku, dnes PRESIDENT Klubů vojenských
výsadkových veteránů Slovenské republiky. Potomek hrdinů slovenských hor. V roce 1968
obstál. Proto i jeho hruď ozdobila MEDAILE plk.IM Josefa VALČÍKA. Hrdiny, který svůj
mladý paradesatní život ukončil v pražské kryptě..
Závěrečná melodie, poslední nápor větru do Zástav.. přesouváme se Internátu Policejní
školy. VIP hosté si podávají ruce.. bylo jich nemnoho - jen tací, kteří na SETKÁNÍ nesměli
chybět. Mimo představitele Zl. Kraje pana Dr. St. Mišáka všichni z tribuny- ředitel
Krajského vojenského velitelství Zl. kraje plk.gen.št. Ing. Radek HENNER, starosta
Holešova s představiteli města, starosta města Val. Klobouk, rodiště plk. IM Josefa Valčíka
- mjr. v zál. Dalibor Maniš, vojenští velitelé AČR z Prostějova ( vel. 601.sk spec. sil plk.gen
št. Ing. Řehka a vel.102.pzp. pplk. René Sabela), president Klubů vojenských
výsadkových veteránů ČR pplk. Ing. J. Čtverák, místopředseda KVV Prostějov mjr. Fr.
Lejsek, představitelé Okresních výborů Českých svazů bojovníků za svobodu pánové Jan
Štokman a Vjačeslav Procházka, tvůrci naší výstavy na Zámku v Holešově - Mgr. Ondřej

Machálek se sličnou architektkou.. snad chyběl jen Mgr.Pavel Chmelík, ředitel MKS
Holešov - organizátor, Bohém..
Mezi námi.
Část třetí pod velením místopředsedy KVV Holešov kpt. v zál. Ladislava Hrubého byla
tečkou za Setkáním. Něco hudby, videozáznam z předchozích akcí. Poté vystoupení pana
plk. v.v. Jiřího Dufka. Emotivní. Vysvětlující. Závěrečné.
A zase. VOJÁCI. Břeskný povel. VEČERKA. Na paměť všem, kteří nemohli být přítomni
pro službu v jednotce X. Poddůstojníku - trubači- veteránu Bohatcovi díky.. a ROZKAZ
předsedy Klubu výsadkových veteránů Holešov.
Veteránům. Kteří dosud občas spí v lese. Hází nožem, ctí TRADICE. Sjednocují veterány
v rotě. Marku ČÍKOVI - Slovačiskovi - rovnému CHLAPOVI. Pavlu Kolaříkovi. Trampovi.
Jirkovi Čepelkovi - Východní Čechy. Za týden další, už 171. seskok z Anduly. V kolika
letech?? Desátníku v zál. veteránu Škvarkovi. Tomu, který nás učil prolézat kanalizací.. I
za to díky.. Veteránu Viliamu Holičkovi - radistovi. Ten byl nadějí průzkumné skupiny. Při
ztrátě spojení ztratila skupina matku. Byla by sirotkem...
Po povelu k rozchodu se seřadil nekonečný zástup k podpisu knihy VÚ 7374 "TOP
SECRET". Napsal ji náčelník štábu 7. VP - Jako FAKTA. S obálkou v první chvíli
vzbuzující rozpaky.
Zpupná silueta PERSHINGU, rudý baret, lebka v brýlích s útočným nožem. PROČ?

EPILOG:
Pravda po letech.
Po seskoku do týlu bylo nutno splnit ÚKOL. Pokořit zpupný PERSHING. Pokořit ZBRAŇ
HROMADNÉHO NIČENÍ. Pro dívky, které jsme milovali. Pro statisíce žen, které rodily
nové pokolení. Pro civilisty, jimž jsme byli zavázáni PŘÍSAHOU na nádvoří holešovských
kasáren.
Z těch, kteří by vyskočili na šňůrách padáků hluboko za frontou, by se nevrátil NIKDO. Po
splnění úkolu NEBYLO NÁVRATU. Ti kluci, vojáci a dnes veteráni to věděli. PŘESTO by
vyskočili, splnili ÚKOL. Pro statisíce žen, které rodily nové pokolení.. Ví to TI, kteří dneska
jdou bez povšimnutí ve chvíli, kdy zní česká HYMNA?? Ví to Ti, kteří na symbol ČESKÉ
STÁTNOSTI beztrestně malují jakési přídomky??
MY, příslušníci 7. výsadkového pluku zvláštního určení jsme věrnost prokázali!
PŘÍSAHALI JSME. JSME VĚRNI PŘÍSAZE. VĚRNI ČESKO-SLOVENSKÉ REPUBLICE.
VĚRNI DO POSLEDNÍHO DECHU!!
Za veterány 7. výsadkového pluku Pavel Chmelík

