
                           Jeden z nejaktivnějších klubů výsadkových veteránů bilancoval 

 

 

V České a Slovenské republice působí v současné době na čtyřiadvacet klubů výsadkových veteránů, 

v nichž se scházejí lidé, kteří se stále cítí být paragány. Tedy elitou každé armády, zvláštním druhem 

vojska v tom, že slovo kamarádství či přátelství má zde mnohem silnější význam. 

Hrdost na příslušnost k červenému baretu je patrná ještě dávno potom, kdy výsadkoví veteráni svlékli 

uniformu aktivního vojáka. K jedněm z nejaktivnějších klubů výsadkových veteránů patří ten, který 

působí v perle jižních Čech - Jindřichově Hradci při 44. lehkém motorizovaném praporu od 27. května 

2010. Jeho předsedou je podplukovník Petr Čejka, kterému nikdo. a to  nejen z výsadkářů, neřekne 

jinak než Čejen. Lze říci, že je duší výsadkářské organizace, neúnavný organizátor, který kolem sebe 

dokázal semknout  kolegy,  kteří nevědí, co je to zahálka. Ostatně o tom byla také nedávná výroční 

schůze jindřichohradeckého klubu. 

Ta se konala v pátek 16. prosince 2011 v podvečer a předsednictvo klubu mohlo konstatovat, že 

členskou základnu v klubu tvoří více než padesátka bývalých výsadkářů nejen z Jindřichohradecka. 

Ostatně mnozí z nich dojíždějí z Brněnska, Havlíčkobrodska, Dobříše či Prahy. Hlásí se i další. Jen 

proto, aby se aspoň jednou v měsíci setkali s kamarády a zavzpomínali nejen na doby, kdy ještě 

sloužili, ale podělili se i současné radosti a strasti. Výčet činnosti klubu je velmi pestrý. Vždyť splnit 

dvacet jedna akcí, které si veteráni naplánovali je úctyhodným počinem,vezmeme-li do úvahy, že ne 

všichni už jsou v důchodu, ale že ještě aktivně pracují. Členové klubu jsou vidět na veřejnosti nejen 

při pietních a vzpomínkových akcích, ale třeba i při střeleckých soutěžích. 

Ačkoli klub nehospodaří se závratnými sumami, daří se jeho členům dostát slovům svého předsedy, 

který prohlásil:  "Co si na členských příspěvcích vybereme, to si také utratíme." Tím měl na mysli 

fakt, že každou položku, kterou klub vydá pečlivě zvažuje. 

Členové klubu se scházejí každou první středu v měsíci také díky pochopení současného velitele 

jindřichohradeckého praporu podplukovníka Romana Náhončíka, který veteránům vyšel vstříc i s 

prostory ke scházení se v kasárnách a sám se schůzí také pravidelně zúčastňuje. Na výroční schůzi 

veterány informoval o účinkování svém i svých podřízených v Afghánistánu, odkud se nedávno vrátil 

a také o současném výcviku praporu. Hovořil i o skutečnostech, o nichž se veřejnost zpravidla nedozví 

a přitom jsou denním chlebem vojáků v afghánských operacích. 

V závěru schůze mohli členové klubu konstatovat, že mají kredit fungujícího klubu a jak uvedl 

podplukovník Petr Čejka, patří ke čtyřem nejaktivnějším klubům výsadkových veteránů, o nichž je na 

veřejnosti u nás slyšet. Veliteli útvaru, který jim poskytuje skvělé zázemí veteráni nabídli aktivní účast 

na besedách se současnými vojáky."Můžeme porovnávat, jak jsme k jednotlivým částem výcviku 

přistupovali my a jak to děláte dnes vy," upřesnil podplukovník Čejka. 


