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15. výročie Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej 

republiky 

 
V dňoch, kedy sme si pripomínali 65. výročie Slovenského národného povstania, pripomenuli sme si i 15. výročie vzniku Klubu 

vojenských výsadkárov Slovenskej republiky. Klub vznikol 29. augusta 1994, ako občianske stavovské nepolitické zdruţenie výsadkárov, 

ktorí prešli vojenskou sluţbou u výsadkového vojska, športových parašutistov a sympatizantov. Tak sa stretli v klube výsadkári, príslušníci 

odboja v 2. svetovej vojne, Československej ľudovej armády, Armády Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

a športoví parašutisti. 

Je potešiteľné, ţe dôstojníci, práporčíci i vojaci základnej sluţby sa dobrovoľne stretli v klube, ktorý prešiel 15. ročným vývojom 

a stal sa reprezentantom slovenských vojenských výsadkárov doma i v zahraničí. Jeho programovým cieľom je oboznamovať širokú 

občiansku verejnosť so vznikom a históriou slovenských výsadkárov, s ich účasťou na bojiskách druhej svetovej vojny, v SNP, pribliţovať 

vznik výsadkových jednotiek v Druhej svetovej vojne a podieľať sa na propagácii a prezentácii výsadkárov Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky. Súbeţne viesť výsadkárov a širokú verejnosť k hrdosti na tradície slovenských výsadkárov. 

V širokej klubovej činnosti sa upevňujú priateľstvá medzi klubmi, rodinami i jednotlivcami. Dobrá a trvalá je spolupráca medzi 

Klubmi vojenských výsadkárov Slovenskej republiky a Klubmi výsadkových veteránov Českej republiky. Spoločné stretnutia sa stávajú 

sviatkom stoviek výsadkárov oboch republík. Priateľstvo klubov a jednotlivcov umocňujú i akcie klubov organizované pre výsadkárov 

a priaznivcov oboch republík. Svojou činnosťou kluby výsadkárov získavajú do svojich radov i mladú generáciu a vedú ju 

k parašutistickému športu, či do radov vojenských výsadkárov. 

Pätnásťročná činnosť potvrdila, ţe naplňovanie týchto cieľov sa darí. Do budúcnosti teda bude moţné hľadieť optimistický a veriť, 

ţe Klub vojenských výsadkárov SR bude vo svojej práci úspešne pokračovať. Tak nech to vydrţí a ako povedali francúzski výsadkári: „Čo 

bolo moţné sme vykonali a čo nie je moţné, to ešte vykonáme!“ 

 

Ako to vlastne začalo? 
15 rokov úspešnej činnosti Klubu je dosť dlhá doba na to, aby bolo 

čo hodnotiť a hlavne, keď sa udialo toľko veci, ktoré si vyţadujú, aby boli 

vsunuté do histórie, ktoré by oboznamovali našich následníkov, ako to 

vlastne bolo. Čo sa vlastne za tých 15 rokov udialo, zaslúţi si pozornosť 

širokej čitateľskej verejnosti, ale samozrejme samotných aktérov v Kluboch 

vojenských výsadkárov.  

Podnetom pre zaloţenie Klubu vojenských veteránov 

v Československej republike bola  Smernica námestníka MO ČSR pre 

prácu s vojenskými dôchodcami. Nezastupiteľnú úlohu tu zohral veliteľ VÚ 

8280 plk. Ing. Jiří Hudský, ktorý podnietil plk. PhDr. Váňu, aby zvolal  

prostějovských dôchodcov a zaloţil klub pod patronátom vojenského výsadkového útvaru. Stretnutia sa zúčastnilo 39 osôb a dohodli sa, ţe 

zaloţia Klub výsadkových dôchodcov. 

So zahájením klubu bolo vytýčené: 

- Upevňovať vzájomné kamarátstvo, priateľstvo a spoluprácu 

- Obohacovať spoločenské, kultúrne a športové vyţitie členov klubu a ich rodinných  

príslušníkov 

- S vyuţitím dobrých skúseností klubu, trvale zabezpečovať vnútorný ţivot klubu 

Na výročnej schôdzi klubu 19. 11. 1993 došlo k rozhodnutiu, ţe namiesto predsedu, bude   zvolený prezident klubu. Prvým 

prezidentom  sa stal p. Hrachovec a rozhodli sa tieţ, aby hymnou klubu bola prvá z výsadkových piesní „Duní stroje vzduchem“, (pieseň 

zloţil poručík výsadkového vojska, Jaroslav Mladý v roku 1947). 

Významné bolo premenovanie klubu na Klub výsadkových veteránov. Ďalšou zmenou bolo oslovovanie, na 

„kolega“. Na výročnej členskej schôdzi 17. 9. 1994 bolo konštatované, ţe klub sa rozšíril z pôvodných 32 členov na 

149 z ČR a SR. Ďalším prezidentom sa stal p. Opletal. Klub pravidelne korešpondoval uţ s 12 výsadkovými 

skupinami v rôznych mestách. Významným pokrokom v informovaní členov klubu bolo rozhodnutie o vydávaní 

„Spravodaja“. Uţ v roku 1992 vyšli prvé čísla. V roku 1997 sa stal prezidentom klubu plk. v. v. Miroslav Řepka. 

Činnosť klubu v Prostějove podnietila zaloţenie klubov i v ďalších mestách ČR, ako napr. v Prahe, Plzni, Chrudimi, 

Hradci Králové, Liberci a Zlíne. Dnes majú zaregistrovaných v ČR 15 klubov. Činnosť týchto klubov je veľmi 

bohatá na kultúrnu, spoločenskú a športovú činnosť. Bohatá je i na rôzne stretnutia. Stretnutia najlepšie 

charakterizujú verše básne 

 Všem veteránům výsadkového vojska ČSĽA 

Co od té doby o sebe nevíme, 

to všechno po letech si povíme. 

Ať získal jsi titul – ba i pocty, 

      neb zůstal jsi český delník prostý. 

                                   Já Tebe, Ty zas mně, spatríš jistě rád. 

                                   Zveme všechny paragány tam, 

                                  kde ţilo Tvé mládí a čeká Tvůj kamarád. 

V roku 1998 rozhodol výbor KVV o zriadení „Zlatého odznaku KVV“. Odznakom môţe byť vyznamenaný klub, osoba, ktorá spĺňa  

stanovené podmienky. Napr. aktívna práca v činnosti KVV a pod. Svoju činnosť dokumentujú na videozáznamoch. V Almanachu, ktorý bol 

vydaný k 10. výročiu klubu sa hovorí, ţe do klubov sa prihlásilo 482 osôb a stále sa hlásia ďalší a ďalší veteráni, tí ktorých činnosť 

Gen. h.c. Mansfeld  
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v kluboch priťahuje. K 31. 12. 2009 by to malo byť takmer 800 členov.  Po Miroslavovi 

Řepkovi sa stal prezidentom KVV ČR plk. v. v. Ing. Jindřich Starý, ktorý je v tejto funkcii 

dodnes. 

 

 

Vznik klubu vojenských výsadkárov Slovenskej      

republiky 
Samotnému aktu tohto klubu predchádzali udalosti, ktoré sú spojené so vznikom 

Slovenskej republiky a jej armády. Na základe delenia armády ČR a SR vznikol v Ţiline 5. 

pluk špeciálneho určenia, ktorého veliteľom sa stal plk. Ing. Jozef Tuček, CSc. Klub vojenských výsadkárov 

Slovenskej republiky vznikol pri príleţitosti 50. výročia Slovenského národného povstania, na zakladajúcom sneme 

29. augusta 1994. Snem schválil základné dokumenty potrebné na registráciu klubu podľa platného zákona – stanovy, zvolenie 

predsedníctva . Na prípravu stanov boli vyuţité podklady Klubu vojenských veteránov Českej republiky. Na tvorbe týchto materiálov sa 

veľmi aktívne podieľali Janko Repaský, František Stavný, Michal Černák, Jozef Tuček, (ktorý bol v tom čase veliteľom 5. pluku špeciálneho 

určenia v Ţiline), Peter Švrlo, Pavol Bučka, Anton Múdry, František Glatter, Ján 

Kopecký a ďalší. Prvým predsedom KVV SR bol zvolený Pavol Bučka. 

Ustanovujúceho snemu sa v rámci osláv 50. výročia SNP zúčastnila delegácia 

Klubu výsadkových veteránov ČR, čím sa začala písať nová história vzájomných 

vzťahov. Protagonisti klubu si ako programový cieľ vytýčili oboznamovať 

členov, príslušníkov ozbrojených síl a verejnosť so vznikom, históriou 

a pôsobením slovenských vojenských výsadkárov, s ich účasťou na svetových 

bojiskách, pribliţovať históriu vzniku výsadkových jednotiek po 2. svetovej vojne 

a podieľať sa na prezentácii týchto jednotiek ozbrojených síl na verejnosti. Uţ 

v novembri toho istého roku bol klub ako nezávislé občianske zdruţenie 

prezentovaný na Ministerstve vnútra SR a krátko na to sa stal zmluvným partnerom Ministerstva obrany SR. Prvú 

dohodu o spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR a Klubom vojenských výsadkárov SR za prítomnosti zástupcov 

KVV pp. Múdrého a Tučeka podpísal minister Obrany SR Jozef Stank. Od začiatku činnosti KVV SR bolo 

zdôrazňované, ţe základ činnosti by mal byť v kluboch regiónov a tak začali vznikať Kluby vojenských výsadkárov v Prešove, Ţiline, 

Bratislave, Trenčíne a v Banskej Bystrici, ktoré potom počas pätnásťročnej činnosti preukázali bohatú činnosť. Ich aktivity zamerané na 

udrţiavanie výsadkových tradícií, rozvíjanie spolupráce so zahraničnými partnermi, najmä z Českej republiky, Francúzska, Anglicka, 

poznávanie a propagovanie tradícií národného odboja a ďalšie, sú nemalým prínosom. Za mnohé príklady je moţné uviesť kaţdoročne 

organizovaný Memoriál Jozefa Gabčíka a vojensko-odbornú súťaţ – Výsadkový viacboj Anthropoid, symbolický výstup na Slemä 

v Nízkych Tatrách k pomníku príslušníkov jednotky 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR, zahynuvších na tomto mieste 

v troskách lietadla Li-2, vojensko-historickú cestu po stopách paradesantnej brigády a ďalšie. Oblastné kluby sa angaţujú v inštalovaní 

pamätných dosiek a pamätníkov k významným udalostiam a osobnostiam viaţucich sa na túto oblasť 

činnosti a jej rozvoj. Tak bol napríklad v Ţiline inštalovaný pamätník Jozefovi Gabčíkovi – veliteľovi 

operácie Anthropoid, pri ktorej bol odstránený nacistický pohlavár R. Heydrich, poloţený základný 

kameň pripomínajúci prvý hromadný zoskok slovenských padákových strelcov v Ţiline na Hájiku. 

V Prešove bola odhalená pamätná doska na mieste pôsobenia štábu a veliteľstva výsadkovej brigády. Oblastný 

KVV v Bratislave pri príleţitosti 90. výročia udelenia patentu za konštrukciu leteckého padáka Štefanovi 

Baničovi postavil pomník v rodných Smoleniciach, tento klub inštaloval i pamätnú dosku Viliamovi 

Hrnčiarovi, zakladateľovi parašutizmu v Trnave na budove letiska v Bolerázi. Je moţné uviesť mnohé ďalšie 

aktivity, o ktorých však bude hovorené o činnosti jednotlivých klubov. V roku 2001 pripravil KVV SR 

zavedenie rovnošaty pre členov - tmavé sako, červený baret s odznakom, kravatu so sponou a odznakom, malý 

a veľký členský odznak výsadkára. Zároveň bolo schválené vydanie členského preukazu pre celú členskú základňu. V roku 2001 začínajú 

jednotlivé oblastné kluby organizovať zoskoky veteránov, ako napr. KVV Bratislava na letisku vo Vajnoroch, Ţiline na letisku v Dolnom 

Hričove, Banskej Bystrici, na letisku v Boľkovciach. 

Všetky tieto a mnohé ďalšie aktivity si členovia klubov pripomenuli na slávnostnom stretnutí vykonanom pri príleţitosti 90. výročia 

narodenia J. Gabčíka, ako i 60. výročia atentátu na Heydricha. V Ţiline, dňa 24. - 25.mája 2002 sa uskutočnilo stretnutie veteránov 

výsadkového vojska SR a ČR. Tohto stretnutia sa zúčastnilo vyše dvesto veteránov. Medzi hosťami boli prítomní predseda vlády SR Ivan 

Mikloš, minister spravodlivosti J. Čarnogurský, náčelník kancelárie prezidenta genmjr. Mojmír Hergovič, náčelník gen. štábu ASR genmjr. 

Ján Čmilanský a primátor Ţiliny Ján Slota. Program tohto stretnutia bol veľmi bohatý. Na 

nádvorí 5. pluku špeciálneho určenia pod vedením pplk. Ing. Ľubomíra Šebu nastúpili za 

doprovodu posádkovej hudby a čestnej jednotky s bojovou zástavou pluku prítomní veteráni 

výsadkového vojska SR a ČR. Po tomto slávnostnom nástupe, príhovoroch hostí a predsedu 

KVV SR plk. v. v. Antona Múdrého, sa účastníci presunuli, na priestranstvo pred posádkou, 

kde bol slávnostne odhalený pomník s pamätnou bustou Jozefovi Gabčíkovi In memoriam, 

ktorej autorom je člen KVV Ţilina, akademický sochár Štefan Pelikán. Na úvod odhalenia 

predniesol prejav plk. v. v. Ing. Jozef Tuček, ktorý bol veliteľom posádky, po jej dislokácii 

z Prostějova do Ţiliny. Druhý deň sa uskutočnil pietny akt v dedinke Poluvsie, pri ktorom 

bol poloţený veniec k pamätnej doske na dome, v ktorom sa narodil Jozef Gabčík. Po ňom 

nasledoval štart 8. ročníka Memoriálu Š. Gabčíka – beh na 12 km, s cieľom na štadióne 5. 

pluku, kde sa počas behu uskutočňoval bohatý program. 

Na deň 17. - 18. 6. 2002 bol KVV SR pri príleţitosti 60. výročia atentátu na 

Heydricha skupinou Anthropoid pozvaný na stretnutie do Prahy. Delegácia pod vedením 

predsedu KVV SR A. Múdrého (Švrlo, Bučka, Hanák, Tuček, Franík, Georgievský, 

    Jindřich Starý  

       Pavol Bučka  

            Rodný dom Jozefa Gabčíka  
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Méhes, Šťastný) sa zúčastnila pietneho aktu kladenia vencov nad oknom krypty chrámu Cyrila a Metoda na Resslovej ulici a kladenia 

vencov k Pomníku Čs. legionárov na Teslovej ulici. Po tomto akte sa delegácia zúčastnila seminára k 60. výročiu vyvrcholenia boja skupiny 

Anthropoid v konferenčnej sále na Valech, za účasti niekoľkých zahraničných delegácií. Pri tejto príleţitosti boli členom delegácie KVV SR 

odovzdané pamätné odznaky. Súčasťou seminára bola i návšteva Vojenského historického múzea. 

17. 5. 2003 sa uskutočnil Snem KVV SR, ktorý potvrdil i na ďalšie obdobie vo funkcii predsedu KVV SR 

plk. A. Múdreho. 

21. 9. 2003 športovci ASD Dukla Prostějov pripravili spomienku na tragédiu čs. športových parašutistov, 

ktorá sa stala dňa 21.9.1972 v Bulharsku a zahynulo pri nej 11 členov Dukly Prostějov. Pietny akt sa uskutočnil pri 

pamätníku v kasárňach prostějovského útvaru. So spomienkou na túto tragédiu vystúpil Ivan Hoššo, ktorý tragédiu 

preţil. Pietny akt pokračoval na cintoríne pri hroboch obetí tejto tragédie. Tohto aktu sa zúčastnila takmer 20 členná 

delegácia KVV SR. 

Dňa 27. 8. 2004 sa pri príleţitosti 60. výročia SR koná oslava 10. výročia zaloţenia Klubu vojenských 

výsadkárov SR opäť na pôde ţilinského pluku Jozefa Gabčíka. Slávnostný nástup sa uskutočnil na ploche pluku za 

účasti vojenských jednotiek posádok z Martina, Ţiliny a jednotlivých útvarov KVV SR a ČR. Nastúpené jednotky 

sprevádzali klubové zástavy jednotlivých klubov a 5. pluku špeciálneho určenia. Ako hosť bol na slávnostnej tribúne 

pplk. Ing. Ľubomír Šebo, plk. v. v. Ing. J. Starý, zástupcovia MO SR a ďalší. Slávnostný príhovor k všetkým 

účastníkom predniesol predseda klubu plk. v. v. Anton Múdry. Po jeho prejave nasledovalo, vyznamenanie zaslúţilých členov jednotlivých 

oblastných klubov. Deväť členov dostalo Pamätnú medailu Štefana Baniča, ktorú za rozvoj parašutizmu udeľuje americko-slovenská 

nadácia Štefana Baniča Parachute Poundation so sídlom v americkom Texase. Ďalší dostali Medailu k 60. výročiu SNP, Medaily Jozefa 

Gabčíka, Pamätný diplom MO SR. Za zvukov posádkovej hudby nasledovalo slávnostné defilé všetkých nastúpených pod bojovými 

zástavami a odchod na obed. Po obede sa uskutočnil v Posádkovom klube historický seminár „Vojenskí výsadkári na Slovensku 1942-

2004“, na ktorom s hlavným referátom vystúpil plk. v. v. PhDr. Peter Švrlo, PhD. S tematickými referátmi zameranými na problematiku 

histórie a súčasnosti vzdušných výsadkových jednotiek rôzneho určenia Oldřich Vaněk, Ivan Gosiorovský, Igor Meško, Jozef Tuček. Kaţdý 

účastník dostal publikáciu Výsadkári na Slovensku 1942-2003, ako i Spravodaj 10. výročie Klubu vojenských výsadkárov SR. 

V roku 2005 sa hlavná pozornosť KVV SR zamerala na zabezpečenie účasti na „Setkání 2005“, ktoré sa uskutočnilo v Prostějove – 

Hamroch, v dňoch  24. - 26. 6. 2005. Po príchode do posádky v Prostějove si účastníci prezreli novovytvorenú Sieň bojových tradícií. 

Nasadli do pripravenej kolóny autobusov a odišli na miesto konania, do výcvikového strediska v Hamroch, ubytovanie vo vojenských 

zruboch a začína sa „kolotoč“ naplánovaných programov. Po ukončení programu na Hamroch bol presun do Prostějovského divadla. Po 

tomto programe sa uskutočnilo  vyznamenanie zaslúţilých veteránov Pamätnými medailami. Medzi nimi boli i členovia KVV SR  A. 

Múdry, J. Tuček, V. Timura, P. Švrlo, F. Glatter, J. Šťastný. Bolo to jedno z veľmi vydarených stretnutí, ktoré zanechalo u mnohých trvalé 

spomienky. Širšie bolo o tomto stretnutí písané v Červených baretoch č. 3 z 15. 8.  2005. 

26. 8. 2005 sa uskutočnil v Prešove 6. snem KVV SR. 35 delegátov jednotlivých oblastných KVV. Vo funkcii predsedu bol 

potvrdený i na ďalšie obdobie plk. v. v. Anton Múdry. Po oficiálnej časti Snemu bola v objekte bývalých kasární A. Zápotockého odhalená 

tabuľa 22. výsadkovej brigáde. Po Sneme sa uskutočnila  návšteva kasárni bývalého 14. pspr. 

V roku 2006 a to 9. 6. sa pozornosť sústredila na odhalenie pomníka vynálezcovi padáka v Smoleniciach za účasti KVV z SR a ČR. 

Podrobnejšie o tejto akcii v stati o činnosti KVV Bratislava. 

Od roku 2005 sa konajú Memoriály zakladateľov výsadkového vojska – športovo-brannej súťaţe Klubov výsadkových veteránov – 

v roku 2005 Praha, 2006 Prostějov, 2007 Chrudim, 2008 Liberec, 2009 Bratislava. 6. ročník tejto súťaţe by sa mal uskutočniť v Brne. Do 

tejto súťaţe sa v roku 2005 zapojili i Kluby vojenských výsadkárov SR. V roku 2006 KVV Bratislava a v nasledujúcich rokoch i ďalšie 

kluby SR. 

Dňa 27. 3. 2007 bola delegácia KVV SR (Múdry, Kopecký, Glatter, Tuček a Franík) prijatá ministrom obrany SR Františkom 

Kašickým. Na spoločnom rokovaní, za prítomnosti náčelníka generálneho štábu generála Bulíka, boli prerokované otázky činnosti Klubov 

vojenských výsadkárov SR, ale hlavne príprava „Stretnutia 2007“. František Kašický potvrdil prevzatie patronátu nad týmto podujatím 

a dohodli sa ďalšie otázky pomoci a spolupráce. 

V dňoch 29. 6. – 1. 7. 2007, pri príleţitosti 60. výročia vzniku výsadkových 

jednotiek ČSR sa uskutočnilo „Stretnutie 2007“ pod patronátom ministra obrany 

SR Františka Kašického. Takmer trojdňového stretnutia sa zúčastnilo vyše 300 

výsadkových veteránov a hostí. Medzi hosťami bol minister obrany SR František 

Kašický, Genmjr. Maxim, Genmjr Karol Schwarz, viceprimátor Prostějova 

a prezident KVV ČR plk. v. v. Ing. J. Starý, primátor Ţiliny Ivan Harma, ktorý 

prijal vo svojom úrade v prvý deň stretnutia zástupcov všetkých zúčastnených 

klubov. Nechýbal samozrejmé ani veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia, na ktorého 

pôde sa celé stretnutie konalo. Druhý deň bol slávnostný nástup všetkých 

zúčastnených klubov so svojimi klubovými zástavami na nádvorí posádky. 

„Stretnutie 2007“ zahájil predseda KVV SR plk. v. v. A. Múdry. Po ňom genmjr. v. v. Karol Schwarz, príslušník 2. 

čs. paradesantnej brigády, odovzdal do rúk A. Múdrého a čestnej stráţe repliku bojovej zástavy tejto brigády, ktorá 

sa počas bojov ku koncu 2. sv. vojny záhadne stratila. Príhovor mal 

minister obrany SR F. Kašický, po ktorom 

odmenil Medailou MO SR  J. Starého, A. 

Múdrého, J. Hanáka, J. Chromka, F. 

Pospíška, F. Chlupa, P. Švrlu, F. Lacka, M. 

Milasa, F. Glattera, Ľ. Šebestu. Po tomto 

akte nasledovalo za doprovodu 

vojenskej hudby slávnostné defilé 

nastúpených 

jednotiek so svojimi zástavami. Po návrate do východzieho postavenia, zaznela za doprovodu 

     Anton Múdry  

Gen. Pavlas  

  Jaroslav Chromek  
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hudby z hrdiel všetkých prítomných výsadkárska hymna „Dunia stroje vzduchom“. Po odchode jednotiek z nástupiska, preleteli nad 

nádvorím vojenské helikoptéry a z nich zoskočili na nádvorie kasárni parašutisti so zástavami. Po tomto akte 

pokračoval program v troch skupinách, ktoré zhliadli ukáţky bojových činností 5. pluku. Po obede 

nasledovalo divadelné predstavenie „Na skle maľované“. Po jeho ukončení sa nasadlo do 7 pripravených 

autobusov a účastníci sa presunuli do Vrátnej doliny, kde pokračoval program. Tí zdatnejší absolvovali výstup 

do Dolných Jánošíkových dier pod vedením plk. P. Švrlu a ostatní si pri chutnom guláši, táborovom ohni 

a opekaní slaniny a klobás zaspomínali na roky strávené u výsadkového vojska. Program dopĺňala Ľudová 

terchovská kapela. V nedeľu pokračoval program slávnostným zasadnutím veteránov výsadkového vojska, na 

ktorom boli ocenení mnohí jednotlivci viacerými vyznamenaniami. Všetci účastníci dostali Pamätný diplom 

a účastnícky odznak. 

Dňa 23. 5. 2005 sa uskutočnil v Ţiline 7. snem KVV SR. Podrobnú správu o činnosti predniesol plk. v. 

v. A. Múdry, ktorý bol potvrdený i na ďalšie obdobie vo funkcii predsedu. Predsedom revíznej skupiny bol zvolený 

Jozef Dupkala. Podrobne rozobral činnosť klubu a veľmi kladne sa vyjadril o činnosti jednotlivých oblastných klubov. 

Informoval o zaloţení prvej miestnej organizácie KVV J. Kriváňa v Šumiaci. V závere snemu prezident KVV ČR 

odovzdal členom J. Kopeckému a Ľ. Šebovi Zlatý odznak KVV ČR. Naše kluby s potešením prijali uţ po druhý raz 

pozvanie na branno-športovú súťaţ, ktorú organizuje KVV Prostějov v spolupráci s Aeroklubom Falcon Air. Toto 

športové zápolenie spojené s tandemovými zoskokmi sa teší veľkej popularite výsadkových veteránov svojím 

obsahom, priateľským ovzduším, športovými cenami za podané výkony. Je to jedna akcia, ktorá je vysoko oceňovaná 

veteránmi, ako Českej, tak i Slovenskej republiky. 

V závere roku 2009 bol KVV SR pozvaný na stretnutie k 60. výročiu zahájeniu športového parašutizmu 

v ČSR, vo vtedajšom Sokole a neskôr v Doslete. V delegácii bol A. Múdry a J. Méhes, Emil Tencer, Vlado Zámečník 

a Jirka Šťastný. Okrem nich boli zvlášť pozvaní Pavel Franík a pplk. v. v. Zdeněk Sigmund, ktorý bol v roku 1949 inštruktorom u 

výsadkového vojska, v Zákupoch, kde i pod jeho vedením absolvovali výcvik prví inštruktori pre sokolský parašutizmus. Bolo tu 

vyškolených na zoskok padákom i prvých 10 dievčat. Pavel Franík v  roku 1950-1952, s päticou 

slovenských učňov v ČKD Sokolovo absolvoval parašutistický výcvik v Sokole na Trojskom ostrove, 

prvé zoskoky, ako i inštruktorský kurz. Na stretnutí na letisku v Letňanoch sa stretlo takmer 150 bývalých 

výsadkárov z tohto obdobia. V programe stretnutia boli udelené Čestné uznania a  Pamätné diplomy. 

Pamätný diplom dostali aj Z. Sigmund, P. Franík a A. Múdry. 

Klub vojenských výsadkárov od počiatku svojej existencie nadväzuje na výsadkové tradície 

národného odboja. Udrţiava ich aktivitami, ako sú Memoriál Jozefa Gabčíka, krosový beh od rodného 

domu v Poluvsí pri Rajeckých Tepliciach do kasární Jozefa Gabčíka v Ţiline. Od jedenásteho ročníka sa 

trasa zmenila zo Ţiliny do Rajeckých Teplíc. Pätnásť ročníkov tohto memoriálu sa vyznačovalo širokou 

mediálnou podporou a získavalo si veľkú popularitu u výkonných športovcov, občanov i veteránov 

výsadkového vojska. Memoriál sa stal neodmysliteľnou tradíciou. Pri príleţitosti 60. výročia operácie 

Anthropoid a 90. výročia narodenia Jozefa Gabčíka, Klub vojenských výsadkárov SR, spolu so  Ţilinským 

5. plukom a predstaviteľmi mesta Ţilina, odhalil pred kasárňami pluku pamätnú bustu Jozefovi Gabčíkovi. 

Pri tomto diele akademického sochára Štefana Pelikána, kaţdoročne vzdávame hold výsadkárom 

západného odboja. KVV SR v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistického odboja navrhol na 

povýšenie Jozefa Gabčíka In memoriam do hodnosti plukovníka. Ministerstvo obrany SR tento návrh 

rešpektovalo a tento akt vykonalo pri príleţitosti 60. výročia SNP. Pätnásťročnú tradíciu má aj 

spomienkové stretnutie spojené s pietnym aktom príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR a letcov 

Sovietskej armády, ktorí pri lete na pomoc Slovenskému národnému povstaniu zahynuli na 1500 metrov 

vysokom vrchu Slemä, pri Liptovskom Hrádku. Kaţdoročný pietny akt za účasti vojakov 5. pluku 

špeciálneho určenia a najmä členov Klubov vojenských výsadkárov si získal podporu širokej občianskej 

a turistickej verejnosti na Liptove. Hrdinský boj čs. paradesantnej brigády na Dukle si KVV SR pripomína 

návštevou pamätných miest, pamätníkov a hrobov v poľských dedinkách Nowosielce a Zazryn. Druhá čs. 

paradesantná brigáda, v ktorej 70 % príslušníkov tvorili slovenskí vojaci v boji na Dukle a v Slovenskom 

národnom povstaní preukázala vysoký stupeň hrdinstva. KVV SR na je počesť zhotovil repliku zástavy 2. čs. pdb v ZSSR, ktorá sa vyuţíva 

pri všetkých oficiálnych klubových a štátnych aktoch, venovaných na počesť ich bojovej činnosti. Svojimi aktivitami sa KVV SR prihlásil 

k činnosti padákových strelcov a vojakov slovenskej armády v rokoch 1938-1944, ktorí sa v značnej miere zapojili do protifašistického 

odboja v SNP. Ich bojovú činnosť si pripomína na Vricku, Vyšehradnom či Jalne a u pamätnej tabule na letisku v Trenčíne. Na pamiatku 

padákových strelcov npor. J. Mešku si spomíname pri pamätnom kameni s tabuľou, ktorý bol osadený spolu s Mestským úradom na Hájiku, 

pri príleţitosti 60. výročia ich hromadného zoskoku 30.10.1943 na ţilinskom hradisku. (Dnes uţ z tejto skupiny ţije iba člen KVV Banská 

Bystrica 82 ročný Leo Kolník). Delegácie KVV SR dlhodobo udrţujú spoluprácu s Klubmi vojenských veteránov ČR. Napr. na pozvanie 

Náčelníka  Generálneho štábu Armády ČR a Klubu vojenských výsadkových veteránov z Prahy, sa delegácia KVV SR zúčastnila osláv 60. 

výročia vyvrcholenia boja skupiny Anthropoid. Pri tejto príleţitosti Klub vojenských výsadkárov SR bol náčelníkom GŠ Armády ČR 

vyznamenaný medailou „Přemysla Otakara – krále ţelezného a zlatého“  a „Pamětním listem“.  Pri tejto príleţitosti praţskí výsadkoví 

veteráni zabezpečili stretnutie delegácie KVV SR s druţkou Jozefa Gabčíka pani Lornou Elison Coombel, ktorej boli odovzdané srdečné 

pozdravy a spomienkové predmety z rodiska Jozefa Gabčíka. Za rozvoj spolupráce medzi KVV SR a KVVV Praha, bola členka KVV Ţilina 

Katka Tomašíková – praneter Jozefa Gabčíka pozvaná do Prahy na oslavu Anthropoidu v roku 2009 a prevzala tam Vojnový kríţ z roku 

1938-1945 pre Jozefa Gabčíka In memoriam. Spolupráca s francúzskymi odbojármi v SNP vyvrcholila v júli v roku 2002, kedy sa na 

pozvanie z Bretónska uskutočnil zájazd na oslavy Francúzskej republiky. Za pocty francúzskej armády odznela hymna Slovenskej republiky 

a na stoţiar stúpala zástava Slovenskej republiky. Delegácia KVV SR bola prijatá primátorom mesta Malestroid a odmenená odovzdaním 

symbolického kľúča mesta. Naša delegácia na oplátku venovala vojenskému múzeu v Sant Marcel pamätnú mramorovú tabuľu s bustou 

generála M. R. Štefánika, dielo akademického sochára Štefana Pelikána. Vojenskej akadémii francúzskej armády v Coetgidan obraz Gen. M. 

R. Štefánika od maliara Závadského. Recipročne sa klub kaţdoročne pri príleţitosti výročí SNP podieľa na privítaní delegácie francúzskych 

odbojárov na Strečne. Spoločne sa kladú vence vďaky k pamätníku francúzskych partizánov. Vo svojej činnosti KVV SR venuje pozornosť 

         Jan Havlíček  
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aj tradíciám povojnových výsadkárov – výsadkového vojska Československej 

armády. Generálovi Palečkovi, prvému veliteľovi Výsadkového vojska ČSĽA. 

Úcta sa vzdáva na stretnutiach v Plzni pri jeho pamätnej tabuli. Jeho prvý rozkaz, 

ktorým ukladal vojenským výsadkárom stať sa najlepšími vojakmi má trvalú 

platnosť. Vznik výsadkového vojska si pripomínajú naše kluby na spoločných 

stretnutiach u pamätných tabúľ 71. pešieho práporu čs. výsadkárov v Liberci 

a Zákupoch. V Starých Splavoch sa kaţdoročne uskutočňujú stretnutia veteránov 

71. výsadkového práporu. V dňoch 7. - 8. 5. 2008 sa uskutočnilo 11. Stretnutie. 

Za KVV SR za ho zúčastnili Hanák, Kopecký, Glatter,  Sigmund a Zrnek. Pri 

tejto príleţitosti náš člen KVV Ţilina MUDr. J. Hanák odovzdal bývalému 

veliteľovi výsadkového vojska plk. F. Mansfeldovi diplom čestného člena KVV 

SR a udelil mu symbolickú hodnosť Brigádneho generála – honoris causa, ako 

prejav uznania a úcty za zásluhy o vznik a rozvoj výsadkového vojska s dlhoročnou pôsobnosťou na Slovensku. V Prešove si spomíname na 

22. výsadkovú brigádu a na 7. výsadkový prápor v Holešove. Výsadkári oboch útvarov sa v roku 1968 postavili proti vstupu spojeneckých 

vojsk do Československa. Odvetné reorganizačné opatrenia mali za následok zníţenia 22. výsadkovej brigády na výsadkový pluk a 7. 

výsadkový pluk v Holešove na výstrahu vymazaný zo zostavy Československej armády. Spoločné pocty členovia našich klubov vzdávajú 

v Prahe pri pamätníku neznámeho výsadkára všetkým neznámym výsadkárom. Súčasným misijným výsadkárom sa vzdáva hold pri 

pamätníku výsadkára v Prostějove. 

KVV SR sa hrdo hlási k výsadkárom ozbrojených síl. Svoje kluby zakladal tam, kde boli v minulosti výsadkové jednotky. 

Spoločnými akciami s vojenskými výsadkármi ozbrojených síl SR  pribliţujeme verejnosti činnosť vojenských 

výsadkárov a objasňujeme ich potrebu a význam v súčasnom vojenstve. Sme hrdí na úspechy našich mladších 

kolegov, ktoré dosahujú na zahraničných misiách, vo vojenských školách, vojenských 

súťaţiach, či pri zabezpečovacích akciách pri preprave a ochrane ţivotov obyvateľov, 

munície, peňazí a pod. Dnes uţ 15. ročné spoločné aktivity  - Memoriál Jozefa Gabčíka, 

výstup na Slemä, Anthropoid, Michalské dni, zoskoky padákom veteránov, spoločná 

prezentácia Ozbrojených síl na verejnosti pri príleţitosti významných výročí, udeľovanie 

odznakov a diplomov za prvé zoskoky, besedy s mladými výsadkármi, vojenskými 

profesionálmi sú neoddeliteľnou súčasťou KVV SR. Našimi akciami sme získali uznanie od 

najvyšších predstaviteľov štátu i Ozbrojených síl SR. List KVV SR od vedúceho kancelárie 

prezidenta republiky, udelenie pamätných listov Ministerstva obrany SR sú prejavom 

uznania za našu prácu. Na základe týchto skutočností došlo k podpisu „Dohody o spolupráci“  medzi Ministerstvom 

obrany SR a KVV SR. Dohoda umoţňuje vzájomnú spoluprácu na vyššej úrovni. V roku 2007 bol KVV SR ocenený 

za zásluţnú prácu Ministerstvom obrany „Pamätnou medailou MO SR“. 8 našich členov a 4 členovia KVV ČR  dostalo „Pamätnú medailu 

k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR“. Miestna organizácia v obci Šumiac sa za dobrú prácu s mládeţou dostala sa do súťaţe MO SR 

„Vojenský čin roka 2008“. Vysoko si váţime takéto ocenenia našej práce a veríme, ţe aj v nasledujúcich rokoch potvrdíme ich oprávnenosť. 

Mnohé naše akcie by sa nemohli uskutočniť bez podpory nielen štátnych orgánov, ale i samosprávnych regionálnych orgánov a inštitúcií. 

Aktivity, ako sú Memoriál Jozefa Gabčíka, Memoriál Štefana Baniča, Michalské dni a pod., sú pozitívne hodnotené primátormi miest 

a starostami obcí. Pravidelne sa ich zúčastňujú. Veľmi dobrá spolupráca je s primátormi miest Ţilina, Jánom Slotom, teraz Ivanom Harmom, 

mesta Prešov - Kopčanom a Bencom, Rajeckých Teplíc, pánom Dobešom, predsedom TSK pánom Mikušom, ale i bývalou starostkou obce 

Smolenice paní Horňáčkovou a toho času starostom pánom Záreckým. Podobný stav je aj pri prezentácii KVV SR v zahraničí. Pravidelne 

nás prijímajú na radnici primátori Prostějova, páni Tesař a Pišťák, primátor Uherského Brodu, ale aj poslankyňa Olomouckého kraja, 

v Liberci, primátor i hejtman Libereckého kraja. Takéto ocenenie našich aktivít orgánmi verejnej správy si vysoko váţime. V činnosti klubu 

v nemalej miere venujeme pozornosť i publikačnej a dokumentačnej činnosti. Od jednoduchých informačných „Spravodajov“, ako sú 

prešovský Veterán, Spravodaj KVV Banská Bystrica, aţ po bratislavské Červené barety. Publikácie, ako sú Spomienky výsadkára, od plk. 

Mgr. Pavla Bučka, Dejiny výsadkárov ţilinského kraja, od Miroslava Pecku. Propagačné kalendáre 5. pluku špeciálneho určenia. Dvojdielne 

Dejiny parašutizmu na Slovensku, od Emila Tencera, alebo publikácie Vojenskí výsadkári na Slovensku v rokoch 1942-2003 a Slovenskí 

výsadkári v rokoch 1939-2004, od plk. v. v. Petra Švrlu, ktoré môţu byť i učebnicami histórie vojenských výsadkárov na Slovensku. 

Samozrejmé, ţe tieto periodiká sa vzájomne menia s 

klubmi v ČR. A tak koluje u nás na Slovensku i Spravodaj, 

ktorý vydáva KVV Prostějov, Padáček KVV Praha, alebo 

Spravodaj KVV Zlín. 

Aj pri dodrţaní primeranej dávky skromnosti, moţno 

konštatovať, ţe Klub vojenských výsadkárov SR svojimi 

cieľmi, aktivitami, publicitou, výkonmi na verejnosti 

preukázal svoju ţivotaschopnosť. Svojím spôsobom môţe 

byť povaţovaný aj za príklad pre iné druhy vojska, stavovské 

a občianske zdruţenia i inštitúcie zaoberajúce sa vojenskou 

históriou a formovaním stavu hrdosti, na históriu a tradície 

jednotlivých zloţiek. 

Nedá sa nespomenúť, ţe kluby KVV SR sa pravidelne 

zúčastňujú výročných schôdzí KVV v ČR a opačne, KVV 

ČR v SR, na ktorých sa utuţujú priateľské styky. 

Za úspešnú prácu v kluboch boli mnohí členovia 

KVV SR odmenení mnohými vojenskými i civilnými vyznamenaniami a právom si zaslúţia takúto poctu. 

Nás súčasných a aj budúcich členov spoločenstva vojenských výsadkárov nech motivuje výrok jednej z legiend tohto spoločenstva 

Jeana Marcela Bigearda, ktorý svojho času prehlásil: „Čo je moţné, to bolo vykonané, čo je nemoţné, to sa vykoná“. 

 

Gen. Schwarz  

                                                Replika zástavy 2. pdb v Ţiline  

  František Kašický 
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Pri výsledkoch KVV SR nemožno obísť i jednotlivé regionálne kluby, ktorých činnosť je veľmi bohatá. 

 

KVV Prešov 
Oblastný klub vojenských výsadkárov bol zaloţený 5. novembra 1994 vo vojenskom útvare 6158. Ustanovujúcej schôdze sa 

zúčastnilo 53 bývalých a sluţbu vykonávajúcich výsadkárov z Prešova, Sabinova, Košíc, Popradu a blízkeho okolia. Po schválení 

oficiálnych dokumentov bolo zaloţenie klubu jednomyseľne schválené. Za členov výboru boli zvolení: Zdeněk Bičan, Jozef Bodnárik, 

Branislav Fiačan, Václav Fiala, Ivo Horejší, František Jiras, Alojz Koţuch, Ján Michalko, Štefan Pčelár, Ladislav Platko, Miroslav Pšenica, 

Vladimír Sejk a Pavol Ţelezník. Za členov revíznej komisie Ján Vančík, Jaroslav Kráľ a Karol Pella. Za predsedu bol zvolený Branislav 

Fiačan, podpredsedu Ivo Horejší, tajomníka Zdeněk Bičan a hospodára Štefan Pčelár. Pri tejto príleţitosti je potrebné si pripomenúť, ţe 

o zaloţenie klubu sa veľkou mierou pričinili a trvalo i zaujímali Braňo Fiačan, Zdeněk Bičan, Ladislav Platko, František Jiras, Štefan 

Novisedlák a ďalší, ktorí však činnosť klubu pri napĺňaní ich diela uţ sledujú len z výsadkového neba. Česť a sláva Vám týmto  kolegom. 

V pätnásťročnej histórii klubu sa na jeho činnosti významnou mierou podieľali vo funkcii predsedu klubu: Branislav Fiačan v rokoch 1994-

1997, Ivo Horejší v rokoch 1997-2004, Michal Milas od roku 2004 dodnes. Nedá sa  zabudnúť ani na iniciatívnu a zásluţnú prácu Šagáta, 

Pella, Sejka, Krákorníka, Konaříka, Bachledu, Bodnárika, Jerguša, Mansfelda ml., Kýra, Slíţa, Maguru, Tomka, Ţelezníka a ďalších. 

Hlavným cieľom činnosti klubu bolo: Vytvárať a upevňovať priateľstvo vojenských výsadkárov v meste, okolitom regióne, či mestách 

u ľudí, ktorí mali vzťah k mestu výsadkárov. Prehlbovať spoluprácu a súdrţnosť príslušníkov výsadkových a prieskumných jednotiek a ich 

rodín. Rozvíjať a udrţiavať historické a novodobé tradície vojenských výsadkárov. Vychádzajúc z tohto zamerania, klub organizoval 

a zabezpečoval aktivity v rámci vlastnej klubovej činnosti a podielu na aktivitách iných klubov v SR i ČR. 

Je potrebné spomenúť aspoň niektoré, z tých významnejších: 

V roku 1997 klub zorganizoval a zabezpečil „Stretnutie 1997“. Podarilo sa ho pripraviť na veľmi dobrej úrovni. 

V roku 2005 bolo pripravené a zabezpečené odhalenie Pamätnej tabule 22. výsadkovej brigáde na budove bývalého veliteľstva, za 

účasti bývalých príslušníkov brigády a zabezpečená príprava na snem Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky. Od roku 2006 

bola pravidelne zabezpečovaná účasť členov, ale i členov ostatných KVV SR i ČR na oslavách dní obetí na Dukle a poľských Nowosielcach 

a v Zaryne, pri pamätníkoch padlých vojakov 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády. Tradíciou klubu sa stali Katarínske posedenia, 

strelecké súťaţe a stretnutia členov klubu s rodinami na bývalej strelnici Borkut a súčasnej Ruská Nová Ves. Stretnutia v peknom prostredí, 

mnohých výsadkárov v spomienkach vracajú o niekoľko desiatok rokov späť. Pravidelne, raz za mesiac sa konajú zasadnutia výboru, ktoré 

sú prístupné pre kaţdého člena s cieľom spresniť organizačné a materiálne zabezpečenie plánovaných akcií, informovať členov klubu 

o aktuálnych otázkach i aktivitách ostatných klubov. Samozrejmosťou sú neformálne priateľské stretnutia a posedenia, oslavy narodenín 

a menín a hlavne spomienky na preţitú mladosť a krásny čas vo výsadkovom vojsku, ktoré sú zdrojom a inšpiráciou 

pre celú činnosť klubu. Okrem aktivít klubu je venovaná starostlivosť aj zvyšovaniu členskej základne. K 1.1.2009 

je to 30 členov klubu. Členskú základňu rozšírili ďalší výsadkári, ako pplk. Marian Demčák, kpt. Trojan, rtm. 

Svatoň, Prochyra, Miţenko, Skonc a Fuchs, profesionáli psr. 2. mb. Prešov. Zostáva len otázka, ako podchytiť 

týchto mladých, aby sa plne zapojili do aktívnej činnosti v klube a zachovali klub i pre budúcnosť. Pri tejto 

príleţitosti je treba oceniť spoluprácu s regionálnymi orgánmi samosprávy, posádkovým klubom a občianskymi 

zdruţeniami v Prešove a poďakovať Posádkovému klubu v Prešove pánovi Horváthovi za materiálne zabezpečenie 

a poskytovanie priestorov na klubovú činnosť, ale i Klubu vojenských dôchodcov, psr. 2. Mb. a para odboru 

Prešovského aeroklubu za účinnú spoluprácu a vzájomnú podporu. 

Rozširovanie vplyvu a činnosti  vojenských výsadkárov do niektorých ďalších regiónov sa z iniciatívy 

kolegu Eduarda Vargu v Košiciach zaloţila Miestna organizácia KVV Košice. Je predpoklad, ţe pri dobrej 

organizácii tamojších výsadkárov môţe časom vzniknúť ďalší silný KVV SR. 

 

KVV Žilina 
Klubu vojenských výsadkárov. Dislokácia vojenského útvaru v Ţiline, ktorý v priebehu jedného roka 

prerástol do 5. pluku špeciálneho určenia, vytvorila priestor pre ustanovenie klubu. 

Ţilinský klub vojenských výsadkárov vznikol 10.12.1994.Od svojho vzniku začal 

rozvíjať svoju organizačnú činnosť v zmysle prijatých stanov, v úzkej spolupráci s 5. 

plukom špeciálneho určenia a také aktivity, ktoré podnecovali členov do organizačnej 

činnosti. Narastala a stabilizovala sa členská základňa. Od roku 1995 ţilinská 

organizácia vytvárala priestor pre také podujatia, ktoré sa stali nielen náplňou pre 

svojich členov, ale i pre členov celoslovenskej 

organizácie a pre spoluprácu s klubmi v Českej 

republike. Táto činnosť aktívne propaguje Ozbrojené sily 

SR, predovšetkým výsadkárov, propaguje bojové 

tradície výsadkového vojska u širokej občianskej verejnosti. 

Ide o podujatia : 

- Memoriál Jozefa Gabčíka, ktorý sa organizuje na počesť rodáka, velikána skupiny Antropoid, ktorý ako 

vojak – výsadkár do posledného náboja splnil daný rozkaz. Je to 12 km krosový beh, ktorý je zároveň 

spoločenskou udalosťou i pre občiansku verejnosť. Na doterajších pätnástich ročníkoch sa zúčastnilo 1.149 

pretekárov. Boli medzi nimi aj také osobnosti, ako  ministri Obrany SR Šimko, F. Kašický, gen. v. v. Emil 

Vestenický, vojenský pridelenec Rakúska gen. Wiengast, bývalý veliteľ 5. pluku Ing. Jozef Tuček, ktorý na 13. ročníku štartoval i so svojim 

synom a vnukom, atď. Pretek absolvovali i príslušníci armády USA, Belgicka, Francúzska, Ukrajiny, Ruska a Česka. Všetkých pätnásť 

pretekov absolvovali dvaja beţci – desaťnásobný víťaz Rolko a veterán Sviták. 

Pravidelnými účastníkmi sú chodec Tichý a víťazka svetového pohára na dlhé trate – osemnásobná víťazka preteku Anka 

Balošáková.    

   František Glatter  

    Eduard Varga  
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- Výstup na Slemä - 1513 m n. m. k Pamätníku príslušníkov 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR, ktorí zahynuli 13. 

októbra 1944 pri prelete na pomoc SNP. Tohto výstupu sa zúčastňujú členovia KVV SR, KVV ČR, príslušníci 5. pluku, vojenskí pridelenci 

Ruska a Ukrajiny a ďalší. V roku 2009 to uţ bol 15. ročník. 

- Michalský deň sa začal organizovať v roku 1999 v úzkej spolupráci so Slovenským národným 

aeroklubom. Organizuje sa ako klubový deň, kde si tí starší, ktorým to zdravie dovolí i vo vysokom veku, 

nad 60 rokov dokazujú mladým, ţe zoskok padákom je stále ich srdcovou záleţitosťou. Počas tohto dňa sa 

organizujú  najmä pre mládeţ vyhliadkové lety a varí sa chutný guláš. Ako prvý veteránsky zoskok sa však 

môţe povaţovať 29. október 2001, kedy sa i za účasti bratislavských veteránov uskutočnili zoskoky na 

letisku v Dolnom Hričove. Michalskými dňami sa pokračuje i na letisku v Slávnici, na letisku v Tomčanoch 

a pod., kde sa na zoskokoch zúčastňujú aj veteráni z Moravy a medzi nimi aj ţeny. 

Aktivita členov viedla k ďalším formám práce činnosti klubu. Začali sa uskutočňovať a naďalej sa 

uskutočňujú Klubové dni, pri ktorých je súťaţ v streľbe z armádnych zbraní, účasť na akciách klubov 

v Slovenskej i Českej republike. Za najlepšiu spoluprácu povaţujú s klubmi v Zlíne, Prostějove, Prahe 

a v poslednej dobe i s Libercom. V roku 2001 sa podarilo v spolupráci s Klubom priateľov Slovenska 

a Francúzska uskutočniť zájazd do Francúzska (Bretónska), kde navštívili miesta bojov francúzskych 

parašutistov v II. Svetovej vojne a miesta vylodenia Spojeneckých síl  v  Normandii. V roku 2003 na 

Slovensku recipročne hostili francúzskych priateľov. Počas pobytu ich zoznámili s bojovými tradíciami 

a prírodnými krásami Slovenska. 

- Pravidelne sa zúčastňujú pietnych aktov v Prahe. Napr. v roku sa spolu s ich delegáciou zúčastnila pietneho aktu i ţijúca priateľka 

J. Gabčíka pani Lorna Allison Coombel z Veľkej Británie (zomrela 25. 8. 2008 vo veku 82 rokov). V roku 2008 sa zúčastnila tohto aktu ako 

hosť i praneter Jozefa Gabčíka pani Tomečková, ktorá sa stala i členkou KVV Ţilina. 

Počas 15. ročnej činnosti klubu uskutočnili 3 stretnutia vojenských výsadkárov – veteránov Českej a Slovenskej republiky, čo 

vyţadovalo nemalé úsilie všetkých členov klubu. 

V roku 2002 bol odhalený Pamätník J. Gabčíkovi, ktorého autorom je člen klubu Štefan Pelikán. Odhalenie tohto pamätníka bolo 

ocenené listom Prezidentskej kancelárie SR. Druhá čs. paradesantná brigáda, v ktorej 70 %  príslušníkov tvorili slovenskí vojaci v boji na 

Dukle a v Slovenskom národnom povstaní preukázala vysoký stupeň hrdinstva. Na jej počesť KVV Ţilina zabezpečila zhotovenie repliky 

zástavy 2. čs. pdb. v ZSSR. Bola klubu bola odovzdaná k uţívaniu na „Stretnutí 2007“. Vyuţíva sa pri všetkých oficiálnych klubových 

a štátnych aktoch venovaných na počesť ich bojovej činnosti. Bolo to niekoľkoročné úsilie pri získavaní podkladov na jej zhotovenie. 

Replika tejto zástavy bola ocenená i genmjr. Karolom Schwarzom priamym účastníkom 2. čs. parabrigády, ako i jej ďalšími priamymi 

príslušníkmi na stretnutí pri príleţitosti osláv SNP v auguste 2008 v Krpáčove. Pre úspešnú činnosť klubu nadviazali spoluprácu s Múzeom 

SNP v Banskej Bystrici a pomohli pri budovaní Siene tradícií 5. pluku špeciálneho určenia. Klub zabezpečuje i úlohy práce s mládeţou. Na 

splnenie týchto úloh zorganizovali seminár pre učiteľov stredných škôl Stredného Slovenska na témy Jozef Gabčík a jeho podiel na odboji, 

2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR a Ozbrojené sily SR. 30. októbra 1943 sa uskutočnil 1. hromadný výsadok padákových strelcov 

Československej armády, ktorý viedol  npr. Meško. Na počesť tohto zoskoku na mieste výsadku vybudovali pamätník, kde si kaţdoročne 

pripomínajú túto historickú udalosť a zároveň vzdávajú hold padlým a zosnulým parašutistom. Pri tejto príleţitosti v úzkej spolupráci so ZŠ 

na Hájiku zabezpečovali účasť mládeţe a po pietnom akte vykonali s deťmi besedy o výsadkovom vojsku a činnosti Ozbrojených síl SR. 

Činnosť nášho KVV je podporovaná 5. plukom špeciálneho určenia. Spolupráca vedie k vzájomnému prospechu. Nielen aktivita členov 

klubu, ale aj pomoc veliteľa plk. gen. štábu Ing. Ľubomíra Šebu a celého veliteľského zboru 5. pluku vytvára dostatočný priestor pre ich 

sústavnú činnosť. Beţný ţivot členov sa organizuje v rámci klubových dní, ako sú napr. novoročné stretnutia, Mikulášska kapustnica, 

spoločenské stretnutie členiek pri príleţitosti MDŢ, účasť na oslavách a akciách usporiadaných mestom Ţilina a ďalšie aktivity spestrujú 

činnosť klubu. Spoluprácu udrţiavajú s Klubom vojenských dôchodcov, s Klubom priateľov Francúzska a Slovenska. Veľkú pomoc dostáva 

pri činnosti od Mestského úradu v Ţiline a Mestského úradu Rajecké Teplice, osobitne od primátorov a sponzorov týchto miest. V záujme 

lepšej organizačnej činnosti a zvýšenia aktivity členov v roku 2008 bola ustanovená Miestna organizácia KVV Martin – Vrútky. Jej činnosť 

prináša uţ prvé výsledky, ako napr. nájdenie hrobu príslušníka 2. čs. parabrigády v Kláštore pod Znievom, úprava pamätníkov SNP v oblasti 

Turca a účasť na pietnych aktoch k oslobodeniu a SNP v martinskom regióne. 

 

KVV Bratislava 

 
Reorganizácia v ČSĽA po roku 1968 bola príčinou, ţe veľa výsadkárov, 

významných dôstojníkov 22. výsadkovej brigády dislokovanej v Prostějove, ale 

i ďalších útvaroch výsadkového vojska bývalej ČSĽA, bolo premiestnených do 

mesta nad Dunajom. Po rozdelení ČSFR a vzniku Slovenskej republiky pôsobili 

v Bratislave takí významní dôstojníci výsadkového vojska, ako boli plukovníci Ján 

Repaský, Jozef Tuček, Mikuláš Effenberger, Viktor Timura, Gustáv Voda,  

Gustáv Dianiška, Jozef Šipoš, Gustáv Voldán, Emil Smrek, podplukovníci 

Igor Braxatoris, Ján Hromník a ďalší. Medzi nimi bol i príslušník 2. čs. samostatnej 

paradesantnej brigády – účastník SNP pplk. Vendelín Mikuš. V Bratislave 

s iniciatívou zaloţiť Oblastný KVV prišiel plk. Milan Vajgl, CSc, ktorý sa zúčastnil 

ako delegát zakladajúceho snemu KVV SR v Ţiline, spolu s plk. V. Timurom a pplk. J. Hromníkom. Dňa 19.12. 1994, v Posádkovom klube 

na Štúrovej ulici sa v počte 12 prítomných uskutočnilo zakladajúce zasadnutie Klubu vojenských výsadkárov v Bratislave. Ako hosť sa na 

tomto zasadnutí zúčastnil plk. Ján Repaský. Prvé zasadnutie viedol plk. v.v. Doc. Milan Vajgl, CSc. Po zvolení výboru klubu v zloţení J. 

Hromník, M. Vajgl, M. Effenberger, náhradníci G. Voldán, a I. Braxatoris, bol prijatý plán činnosti na ďalšie obdobie. Vedením klubu bol 

poverený J. Hromník. Stretnutia klubu boli pravidelne posledný utorok v mesiaci. Sprevádzala ich však pomerne nízka účasť členov. 

Činnosť klubu sa zameriavala na drobné akcie, ako oslavy narodenín členov klubu, výmena skúseností a pod. Zabezpečovali účasť na 

organizovaných akciách v Bratislave, stretnutiach českých a slovenských výsadkárov veteránov v Prostějove, Zlíne, Ţiline, Prešove 

a ďalších a mestách, kde pôsobili KVV. Nízka účasť na schôdzach klubu hrozila zánikom klubu. Pod vedením nového predsedu klubu plk. 

 

Tabuľa zo Slemä  
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Emila Smreka, ako aj J. Tučeka, V. Mikuša a Vargu sa klub podarilo zachrániť pred rozpadom. Pomohla tomu aj úprava stanov KVV SR, 

schválených na sneme v Ţiline, odkedy sa členmi klubu mohli stať i bývalí poddôstojníci a vojaci základnej sluţby výsadkového vojska, 

parašutisti – členovia Zväzarmu, pripravujúcich brancov pre výsadkové vojsko a neskôr i športoví parašutisti a sympatizanti tohto náročného 

športu. Novým impulzom pre činnosť klubu v Bratislave sa stal príchod nových členov v roku 1999 z radov poddôstojníkov, vojakov 

základnej sluţby – výsadkárov a ďalších nadšencov športového parašutizmu. Medzi prvými boli Štefan Janáček, Pavel Franík, bratia A. a M. 

Georgievskí, Gabriel Kiš, Jozef Vrábel. Po nich sa hlásili ďalší a ďalší. Začal sa tak napĺňať aktívny ţivot klubu. I keď  uţ mnohí zomreli, 

alebo z rôznych príčin odišli z klubu, ku koncu roku 2009 mal zaregistrovaných 120 členov 

a dokonca i dvoch zahraničných členov – vojenského výsadkára z Portugalska A.S.Carma 

a z Vietnamu O.Thanga.  Dokonca Oliver Thang sa zúčastnil i mnohých zoskokov veteránov. 

Dodnes bolo klubom usporiadaných nesčíselné mnoţstvo akcií, ktoré presiahli i rámec 

Slovenska. Bratislava sa tak  v poslednom desaťročí zapísala do klubovej činnosti mnohými 

vydarenými akciami. Keby sme chceli opísať všetky akcie zabralo by to miesto v jednej knihe. 

Preto aspoň útrţkovite o činnosti. Uţ 4. 8. 2001 spoločne so SNA na letisku vo Vajnoroch 

uskutočnili pamätný zoskok „Starci pod kopulami padákov“ na padákoch OVP 68 a lietadla 

AN-2 z výšky 600 m. V dobových uniformách vzdušnú jedenástku predstavovali J. Vrábel, L. 

Denkóczy, M. Řepka (prezident KVV ČR), J. Kupecký, J. Tuček, J. Hromník, Š. Janáček, P. 

Franík,  A. Georgievský, J. Čarnogurský (minister spravodlivosti SR), M. Effenberger. Mená 

skákajúcich veteránov nič nehovorili, no väčšina z nich stála pri kolíske zrodu parašutizmu 

na Slovensku. Zoskokom storočia odštartovali novú epochu činnosti KVV na Slovensku. Po tomto zoskoku sa veteráni, spolu s rodinnými 

príslušníkmi stretli pri večeri v rámci 55. výročia začatia výcviku parašutistov na Slovensku. Vytvorila sa tu veľmi príjemná druţobná 

atmosféra. Emil Tencer  zabezpečil autogramiádu svojej knihy Dejiny parašutizmu na Slovensku I. diel, (v roku 2009 vyšiel i diel II). Pri 

tejto príleţitosti vyšiel tieţ s návrhom P. Franík, aby sa začal vydávať Klubový Spravodaj Červené barety, ktorý by všetkých členov, ale 

i ďalších informoval o činnosti, aby sa jeho cestou nadviazala spolupráca s ďalšími klubmi na Slovensku i v Čechách. Prvé číslo tohto 

Spravodaja vyšlo 15.9.2001. Uţ od prvého čísla, to bol farebný časopis, formátu A4 bohatý na rôzne články z histórie i súčasnosti 

parašutizmu. Cez mnohé prekáţky dnes majú Červené barety takmer 10 rokov plodného ţivota. Nezabúda sa ani na zachovanie histórie 

činnosti pomocou klubovej Kroniky. Existujú uţ tri kroniky a to za roky 1994-2003, 2004-2006 a 2007–2009. Kronikár P. Franík začína 

pracovať na kronike po roku 2010. Je to zatiaľ viac ako 400 strán fotografií a textov. 

Aspoň heslovite, čo sa za tých pätnásť rokov po uvedení predchádzajúcich riadkov udialo v bratislavskom klube: 

- 4. 8. 2007 bol uskutočnený na letisku vo Vajnoroch prvý zoskok padákom za účasti 10 veteránov Slovenska a jedného z Čiech. 

- v dňoch 2.- 3.7. 2001 privítali v Bratislave na návšteve výsadkových veteránov z Prostějova. V programe bola návšteva Slavína, 

Bratislavského hradu, Devína, prehliadka letiska gen. M. R. Štefánika a jeho mohyly, ktorá stojí v Ivanke pri Dunaji. Večer sme trávili 

v prostredí Seneckých jazier. Druhý deň patril prehliadke Smoleníc v rodisku Štefana Baniča a ich  pobyt sa ukončil návštevou Mohyly gen. 

M. R. Štefánika na Bradle. 

-  Stretnutie členov klubu na chate Piesky pri príleţitosti 55. výročia začiatku výcviku športových parašutistov na Slovensku.        

-  26. 3. 2002 na členskej schôdzi odovzdali nové preukazy KVV SR 50. prvým členom. Ako prvý tento preukaz bol odovzdaný 

členovi klubu, ministrovi spravodlivosti SR  JUDr. Jánovi Čarnogurskému.  

- uskutočnilo sa stretnutie v chate na Pieskoch pri príleţitosti MDŢ. Od tohto dáta kaţdým rokom túto akciu klub organizuje pre 

svoje ţeny.  

- členovia klubu boli hosťami u manţelov Vajdových, členov klubu v Senci, pri kúpaní v bazéne a grilovaní 

- poobhliadnutie sa za vráskami bratislavskej histórie zorganizovali poznávaciu potulku  po  Bratislave, ktorú viedol člen klubu V. 

Timura. 

- uskutočnili strelecký deň členov klubu na strelnici v kameňolome na Devínskej ceste. 

- navštívili letisko Trenčín pri príleţitosti 60. výročia prvej vojenskej padákovej školy na Slovensku. Súčasťou návštevy bola i pietna 

spomienka a poloţenie venca k tabuli genmjr. Ing. J. Repaského a prehliadka rekonštrukcie historického lietadla Caproni z r. 1919. 

- klub uskutočnil 8.- 9 .6. hromadný zoskok veteránov na leteckom dni v Bratislave „SIAD 2002“ v Ivanke pri Dunaji. Bol to 

historický zoskok 34 člennej skupiny výsadkárov veteránov troch KVV SR. Na padákoch OVP 68 zoskočili  z troch lietadiel AN-2. V prvý 

deň zoskočilo 23 výsadkárov z dvoch lietadiel (tretie lietadlo s posádkou KVV Ţilina núdzovo pristálo v poli). Dňa 9. 6. sa podarilo 

uskutočniť kompletný zoskok z troch lietadiel. Zoskok bol zároveň pokusom o vytvorenie Guinnessovho rekordu 32 člennej skupiny 

veteránov, s vekovým priemerom 62 rokov (najmladšia  A. Michňová- 58 a najstarší P. Bučka, A. Georgievský a L. Denkóczy-70 rokov). 

Administratívnou neznalosťou rekord dodnes nebol uznaný. Zoskok bol uznaný SNA, ako Slovenský rekord na cvičných padákoch. 

- účasť 25 členov klubu na stretnutí veteránov výsadkových vojsk SR a ČR v Ţiline. 

- 12. - 13.10. 2002 druţobné stretnutie KVV Zlín a Bratislavy. Stretnutie sa začalo návštevou Mohyly gen. 

M. R. Štefánika na Bradle a jeho múzea v Košariskách. Po obede bola návšteva hrobu a múzea Štefana Baniča 

v Smoleniciach, návšteva Pamätnej izby Gen. M. R. Štefánika v Bratislave – Rači. Večer patril výmene skúseností 

a spoločnej zábave v chate na Seneckých jazerách. Ďalší deň patril návšteve Mohyly Gen. M. R. Štefánika v Ivanke 

pri Dunaji a letiska, Pamätníka uzmierenia na priestranstve MO SR , návšteva Bratislavského hradu a Slavína (za 

zmienku tu stojí, ţe účastníci po poloţení kytíc na hroby padlých vojakov sa presunuli do pylónu pamätníka, kde 

mohutne z hrdiel prítomných zaznela hymna výsadkárov „Duní stroje vzduchem“). Na záver navštívili hrad Devín. 

- 31.8. 2002 sme sa zúčastnili Stretnutia bývalých funkcionárov a členov Zväzarmu. Kaţdý účastník dostal 

Pamätný diplom. Po ňom sa uskutočnili Majstrovstvá veteránov v zoskoku padákom. Zúčastnili sa ho 4 štvorčlenné 

druţstvá. Zvíťazilo druţstvo Bratislava - Tuček, Šidlová, Bartolen, Jasenák . 

- v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2003 sa uskutočnila druţobná návšteva KVV Zlín. Pri nej bola návšteva múzea lietadiel v Kunoviciach, 

návšteva Velehradu, poloţenie venca k pamätnej doske čatára Jána Hrubého (spolubojovníka J. Gabčíka), návšteva múzea A. Komenského 

a Janáčkovho pivovaru v Uherskom Brode. Ďalší deň bola zástavka v kúpeľnom areáli Luhačovice a po nej, po príchode do Zlína, 

prehliadka Baťovho mrakodrapu, prehliadka historických aut a po nej, ako vţdy, patrilo posedeniu s priateľmi zo Zlína. 

- účasť na pitnom akte pri mohyle gen. M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. 

 

      Milan Vajgl  Mikuláš Effenberger  

   Ján Čarnogurský  



 Červené barety 10 

- stretnutie členov klubu -L. Hreha, P. Franík, Š. Janáček, A. Georgievský s osemnásťčlennou skupinou anglických výsadkových 

veteránov na pôde MO SR. Pri tejto príleţitosti  informovali hostí o činnosti KVV Bratislava a bola im premietnutá videokazeta o zoskoku 

na SIAD 2002. Zástupcovia klubu obdarovali hostí klubovými odznakmi a sponami na kravatu. 

- v dňoch 22. 8. - 23. 8. 2003 zorganizoval klub na letisku v Slávnici 1. Otvorené majstrovstvá veteránov SR. Na štarte tejto súťaţe 

sa zúčastnilo 8 klubov - KVV SR Bratislava, Ţilina, Trenčín, B. Bystrica a KVV ČR Praha, Prostějov, Zlín a Chrudim. Na štart sa postavilo 

33 jednotlivcov vo veku 50 – 74 rokov, čo bolo 11 trojčlenných druţstiev. Skákalo sa na padákoch OVP – 68 z lietadla AN-2. Bojovalo sa 

zo všetkých síl, čo sa prejavilo i na dvoch úrazoch - J. Kupecký a J. Lajpold. Vzhľadom na tieto dva úrazy, ako i zosilnenie vetra, bolo 

potrebné rozhodnúť o pokračovaní druhého kola súťaţe. Nebolo moţné riskovať a tak súťaţ bola vyhodnotená po absolvovaní 1. kola. 

Víťazmi v jednotlivcoch sa stali: 1. Emil Mráz - Ţilina, 0,8 m, 2. Anton Šulák - Zlín 1,5 m , 3. Jindřich Kubík  Praha 7,5 m. Druţstvá 1. Zlín 

(Šulák, Branda, Bartůnek), 2. Bratislava II (Kupecký, A. Georgievský, Gajdoš), 3. Zlín II. (Martinec, Martincová, Červinka). 

- v dňoch 30. 6. - 1. 7. 2004, klub privítal na bratislavskej  pôde skupinu 9. výsadkárov britskej armády 

s manţelkami. Oficiálne sa nazývajú The Cheschire Regiment. Bola zabezpečená i za účasti členov klubu Pamätná 

izba vyslúţilých vojakov v Bratislave-Rači. Z Rače potom po „Vínnej ceste“ zamierila skupina do Smoleníc, 

poloţili kyticu kvetín na hrob Štefana Baniča a prezreli si regionálne múzeum. Treťou zastávkou bola mohyla Gen. 

M. R. Štefánika na Bradle a múzea v jeho rodnom dome v Košariskách, ako i kúrie Morica Beňovského vo 

Vrbovom. Druhý deň bol venovaný prehliadke Bratislavy – Bratislavský hrad, Slavín a návšteva sa ukončila 

spomienkou na tragický let Gen. M. R. Štefánika pri mohyle v Ivanke pri Dunaji. 

- dňa 29. 8. 2004 sa členovia Hreha, Meheš, Franík, Gajdoš, Pavlis a Thang zúčastňujú leteckého dňa na 

letisku v Slávnici. 

- 13. 10. 2004 sa 5 našich členov zúčastňuje výstupu na Slemä.  

- v dňoch 24. - 26. 6. 2005 sa zúčastňuje 21 členov nášho klubu na „Setkání 2005“ Prostějov – Hamry. 

-  dňa 29. 6. uskutočnil klub besedu s 93 ročným genmjr. v.v. Jozefom Brunovským a genmjr. Karolom Schwarzom, účastníkmi 2. 

čs. paradesantnej brigády a následne i besedu s genmjr. Antonom Petrákom, jedným z inštruktorov, ktorý sa podieľal v Anglicku na výcviku 

výsadkárskych skupín, do ktorých patrili i výsadkári Gabčík, Kubiš, Valčík, Opálka, Hrubý, Bublík, Bartoš, Švarc a ďalší.      

-  v dňoch 12. - 14. 8. 2005 sa veteráni Gajdoš, Méhes, Tuček, Franík, Feješ  zúčastňujú II. Majstrovstiev veteránov SR v zoskoku 

padákom na letisku v Boľkovciach. Majstrovstvá boli predčasne ukončené smrteľnou haváriou jedného zo súťaţiacich. V jednotlivcoch 

zvíťazili veteráni 1. M. Feješ, 2. V. Gajdoš, 3. J. Tuček z KVV Bratislava. Aj 

v druţstvách sa umiestnili na 1. mieste  KVV Bratislava (Gajdoš, Tuček, Méhes)  

a v druţstve MIX (Feješ, Vaško, Kaán). 

-  na spomienkovom stretnutí Zväzu letcov ČR v Prahe dňa 11.9.2005 sa 

zúčastnil  J. Poláček. 

- dňa 26.8. sa zástupcovia klubu zúčastňujú Snemu KVV SR a odhalenia 

pamätnej dosky 22. výsadkovej brigáde, kde bola prvý raz prezentovaná i zástava 

KVV Bratislava.  

- dňa 9.6.2006 bol slávnostne odhalený pomník vynálezcovi padáka 

Štefanovi Baničovi. Pomník sa postavil zo zbierok členov klubov SR a ČR a za 

pomoci obce Smolenice. Autormi diela sú akademickí sochári  Mgr. arch. Peter 

Valach a Mgr. arch. Peter Sedláček. 

- 15. 6. 2006 sa zúčastnili J. Poláček a P. Franík pietneho aktu v Prahe 

Resslovej ulici 

- 8.- 9.6. 2006 sa členovia klubu zúčastnili 2. ročníka Memoriálu 

zakladateľov výsadkového vojska v Jívovej pri Olomouci. Súťaţe sa zúčastnilo 

druţstvo pod vedením P. Franíka v zloţení  J. Tuček, M. Tučeková. Druţstvo 

skončilo na 11.mieste. 

- v dňoch 23. – 24. 9. 2006 klub usporiadal v Moste pri Bratislave 1. 

výstavu padákov a ďalšieho parašutistického materiálu (výstroj, trofeje zo súťaţí, 

diplomy, medaile, odznaky a pod.). Výstava sa tešila veľkej pozornosti. 

-  7. 10. 2006 sa členovia klubu vo veľkom mnoţstve rozlúčili s letiskom 

vo Vajnoroch, na ktorom trávili veľkú časť svojho ţivota. Ţiaľ pre všetkých 

zúčastnených smutná rozlúčka, stala sa však skutočnou realitou. 

- v dňoch 17. - 18. 11. 2006 sa členovia klubu zúčastnili autobusového 

zájazdu, po stopách 2. čs. pdb., ktorý organizoval KVV Ţilina. Súčasťou zájazdu 

bola pietna spomienka s kladením kytíc kvetov k pamätníkom v poľských 

Nowosielcach, Zarzyni a na Dukle. 

- 15. 12. 2006 klub spustil na internete diskusnú stránku  www.kvv.sk, 

ktorá je pomerne často vyuţívaná. 

- dňa 3. 11. 2006 sa uskutočnil zálet prezidentského špeciálu TU 154 M , ktorého sa zúčastnili členovia klubu s ďalšími vybranými 

účastníkmi. Takýchto záletov sa uskutočnilo viac i v nasledujúcich rokoch. Organizátorom tejto účasti bol člen posádky vládneho lietadla 

Janko Matuška, ktorý je členom KVV Bratislava.  

- na VČS 26.1.2007 zavítal medzi členov klubu minister obrany SR F. Kašický, ako i ďalší hostia z Prahy, Prostějova, Zlína, Brna, 

Ţiliny, B. Bystrice a Trenčína. 

-  skupina 5 slovenských  parašutistov na letisku v Kuchyni vytvorila výškový rekord z výšky 9000 m. Skupinu viedol člen KVV 

Bratislava  pprap. Marian Pifko. Okrem neho skákali  npor. Veselý, rtm. R. Slepička, M. Gábor a P. Kaľavský. Skákali z lietadla AN-26. 

-  14. - 16. 9. 2007 sa zúčastnila veľká skupina členov klubu na 3. ročníku Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska v Chrudimi. 

Na tomto memoriáli získalo druţstvo Bratislavy J. Poláček a A. Georgievský, medaily za 3. miesto v streľbe zo samopalu.   

     Pomník Štefanovi Baničovi od KVV Bratislava  
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-  klub na svojej členskej schôdzi 27. 11. 2007  vyzval členov na zbierku finančných prostriedkov pre sedemročného chlapca 

s nevyliečiteľnou cukrovkou, z dediny Lentvora, Erika Tomáša. Vyzbieralo sa a bolo mu odovzdaných pod vianočný stromček takmer 3000 

Sk a klubové tričko. 

-  na VČS bola inštalovaná výstavka panelov k 60. výročiu výsadkového vojska, ktorá potom bola na tri mesiace umiestnená  

v posádkovom klube, kde sa okrem KVV Bratislava schádza ďalších 15 rôznych klubov. Výstavku zapoţičal KVV Praha. 

-  14. - 15. 6. 2008 členovia klubu veteráni A. Georgievský, L. Hreha, J. Matuška, J. Méhes, J. Tuček, doplnení L. Haverlom z KVV 

Banská Bystrica, J. Gordíkom z KVV Ţilina a A. Šulákom z KVV Zlín, zúčastnili svojimi zoskokmi 2. národných leteckých dní Piešťany 

2008. K úspešnému zoskoku im zablahoţelal i prezident republiky Ivan Gašparovič. 

-  v dňoch 23. 7. - 25. 7. 2008 sa 11. členná skupina zúčastnila 1. športového stretnutia, ktoré organizoval KVV a Falcon Air 

Prostějov. Členka klubu Helenka Feketeová zvíťazila v hode granátom. 

-  v dňoch 26. - 27. 6. 8. 2008 početná skupina členov zavítala na priateľskú návštevu ku kolegom so Zlína, do chatovej oblasti 

Javorník, ktorej sa zúčastnili i ďalšie kluby ČR a SR. 

- dňa 27. 7. 2008  členovia klubu V. Gajdoš, L. Hreha, M. Michajlov, M. Nešpor,  Ľ. Strakuš , S. Veselský uskutočnili zoskoky do 

vody na Zlatých Pieskoch. 

-  v dňoch 4. - 5. 9. 2008 sa členovia klubu  L. Hreha, V. 

Gajdoš, J. Matuška, J. Tuček, Z. Sigmund a P. Franík zúčastnili 4. 

ročníka Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska v Liberci. 

Druţstvo v zloţení L. Hreha, J. Matuška a J. Tuček obsadilo 3. miesto 

v streľbe z pištole a 5. miesto v hode granátom. Celkovo v druţstvách 

obsadili 5.miesto. 

- 27. 9. 2008 bola odhalená Pamätná doska na budove letiska 

v Bolerázi zakladateľovi Trnavského parašutizmu Vilovi Hrnčarovi, 

ktorý bol členom KVV Bratislava. 

- Poláčkovci, Juro a Peter sa naďalej venujú zvyšovaniu úrovne nášho časopisu Červené Barety. 

-  náš priateľ, známy slovenský karikaturista I. Popovič za spolupráce klubu natočil krátky šot o Štefanovi Baničovi. 

-  23. 5. 2009  na modelárskom letisku vo Vajnoroch, za širokej účasti členov klubu bol usporiadaný branný deň, spojený s varením 

guláša. 

- 13. - 14. 6. sa výsadkári – veteráni zúčastňujú 3. národných leteckých dní – Dní národnej hrdosti na letisku v Piešťanoch. 

V druţstve štartovali  L. Hreha, J. Méhes, P. Alexander, M. Nešpor, S. Veselský, Ľ. Strakuš, L. Haverla, R. Vargic, J. Gordík – tentoraz však 

uţ skákali z AN-2 na padákoch typu krídlo. 

- v dňoch 5. - 7. 8. 2009 sa veľká skupina členov klubu zúčastnila 2. športového stretnutia, ktoré usporiadal KVV a Falcon Air 

Prostějov. KVV Bratislava si odniesol jedno 1. miesto J. Vodová, v tandemovom zoskoku a jedno 3. miesto Ľ. Strakuš v hode šípkami. 

Viacerí členovia klubu si vyskúšali tandemový zoskok.   

-  v dňoch 20. - 23. 8. 2009 sa na Záhorí uskutočnili ukáţky z 2. svetovej vojny „Slovenské piesky“, do nich sa zapojila i diverzná 

skupina v zoskoku padákom. Na tomto zoskoku sa podieľali členovia klubu veteráni  L. Hreha, J. Méhes, P. Alexander, M. Michajlov, M. 

Nešpor, Ľ. Strakuš, J. Tuček, S. Veselský.  

- v dňoch 4. - 6. 9. 2009 KVV Bratislava bol usporiadateľom 5. ročníka Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a 1. ročníka 

Memoriálu Štefana Baniča. Akcie sa zúčastnilo takmer 150 výsadkových veteránov a hostí. Branného viacboja sa zúčastnilo 14 trojčlenných 

druţstiev z 12 KVV ČR a SR, vo veku 60 – 77 rokov. V streľbe z pištole sa umiestnili 1. Šumiac, 2. Chrudim, 3. Prostějov. V streľbe zo 

vzduchovky 1. Banská Bystrica, 2. Prešov, 3. Šumiac. V hode granátom 1. Prostějov, 2. Chrudim, 3. Bratislava I. V behu 1. Luštěnice, 2. 

Chrudim, 3.Liberec II. Celkové umiestnenie 1. Chrudim, 2. Šumiac, 3. Prostějov. Putovný pohár prevzalo druţstvo z  Chrudimi. 

-  dňa 12. 9. 2009 sa členovia klubu Z. Sigmund, P. Franík a J. Méhes zúčastnili osláv 60. výročia vzniku športového parašutizmu 

v českých zemiach. Pri tejto príleţitosti bol Z. Sigmundovi a P. Franíkovi udelený Pamätný diplom. Pri týchto začiatkoch pôsobili v Prahe.     

-  v dňoch 5. - 5. 10. 2009 členovia klubu sa zúčastnili osláv 65. výročia Karpatsko – Duklianskej operácie. 

-  dňa 14. 11. 2009 za širokej účasti členov klubu a ďalších účastníkov sa uskutočnil Michalský deň, spojený so zoskokmi a varením 

gulášu na letisku v Bolerázi. 

-  záver roka 2009 patril opäť tradičnej kapustnici. 

- vo funkciách predsedov sa za 15. rokov činnosti vystriedali: Ján Hromník, Emil Smrek, Jozef Tuček, Ladislav Hreha, Vladimír 

Gajdoš, Pavel Franík. Ďalšiu rotáciu prevzal uţ druhý raz L. Hreha. Za úspešnú prácu boli mnohí členovia KVV Bratislava odmenení 

mnohými vyznamenaniami.  

-  pri svojej činnosti spolupracuje klub nielen s KVV, ale i ďalšími klubmi, ako napr. so Klubom letcov gen. M. R. Štefánika, 

s Klubom výsadkárov 1. prieskumného práporu, so Slovenským leteckým zväzom M. R. Štefánika, Školou dôstojníckeho dorastu, Klubom 

vyslúţilých vojakov – zúčastňuje sa na ich činnosti.   

Výročnou členskou schôdzou dňa 16. 1. 2010 KVV Bratislava uzavrel bohatú pätnásťročnú činnosť. Veríme, ţe tak tomu bude 

i ďalších 15. rokov. 

 

Ján Hromnk  Emil Smrek  Jozef Tuček  Ladislav Hreha  Vladimír Gajdoš  Pavel Franík  
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KVV Banská Bystrica 

 
Klub bol zaloţený v decembri 1994. Po počiatočných organizačných a obsahových 

ťaţkostiach pri zameraní činnosti a stabilizácii členskej základne postupne naberal klub na 

intenzite a rozširovaní svojej činnosti. Zásluhu na tom mali predovšetkým prví funkcionári 

výboru klubu ako František  Lacko, Jiří Šťastný, Miroslav Mišuta, ktorí dokázali 

zmobilizovať členov klubu k tvorivej práci. Činnosť klubu uţ od začiatku svojej existencie 

bola zameraná na vlastné akcie a podielu na príprave akcií KVV SR a ostatných Oblastných 

klubov SR, ale i akcií KVV ČR. Napriek rozptýleniu členskej základne od Šumiaca, po 

Rimavskú Sobotu a od Zvolena po Bánovce nad Bebravou, Dolný Oháj aţ po Komárno, darí 

sa klubu zabezpečovať svoju činnosť. Je to predovšetkým zásluhou dobrej organizácie, ale 

i Spravodaja, ktorý vydáva klub. Darí sa stretávať sa pri vlastných akciách, ale i pri akciách iných klubov. Tak ako 

ţivot ubiehal, početne sa menila i členská základňa, ale i obsadenie výboru klubu. Napriek mnohým problémom, 

ktoré počas pätnástich rokov sprevádzali, podarilo sa klub zachovať a členskú základňu aktivizovať. To potvrdzuje i činnosť za uplynulé 

obdobie. Kaţdoročné stretnutia vojenských i športových výsadkárov veteránov na letisku v Boľkovciach sa stávajú výhradne záleţitosťou 

KVV Banská Bystrica. Nie vţdy sa podarí plánovaný zámer splniť, či uţ z dôvodu nepriaznivého počasia, nedostatku padákového materiálu, 

lietadiel schopných na vysadzovanie parašutistov. Avšak vţdy sa podarí vytvoriť srdečné prostredie v ktorom nechýbajú stretnutia po dlhých 

rokoch, spomienky na ţivot či uţ u výsadkového vojska, alebo v športovom parašutizme, čo sa povaţuje ako rozhodujúce. Pri tejto 

príleţitosti sa nedá poďakovať  priateľovi riaditeľovi Športového centra Mariánovi Slukovi a jeho kolektívu, ale najmä členovi Pavlovi 

Vojtekovi, ktorý nechýbal na ţiadnej akcii, ktorú KVV Banská Bystrica organizoval. V roku 2001 sa  podarilo uskutočniť prvú väčšiu akciu. 

V dňoch 14. – 15. 9. 2001 organizoval klub na počesť 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR a v SNP, ako i vylodenia spojencov v Normandii 

zoskoky výsadkárov – veteránov. Stretnutia sa okrem hostí, starostky obce Boľkovce a zástupcu OVS Lučenec, zúčastnilo 35 veteránov. 

Prvý deň zoskokom počasie neprialo a tak sa účastníci presťahovali do bufetu, ktorý oţil spomienkami na ţivot u výsadkárov a spevom. 

Druhý deň počasie prialo a tak sa mohli uskutočniť plánované zoskoky. V roku 2002 sa zúčastnili pamätného zoskoku na SIAD 2002 

v Bratislave i výsadkári - veteráni KVV Banská Bystrica. Výsadkári klubu tvorili jeden výsadok z lietadla AN-2 – J. Šťastný, L. Kacara, J. 

Jasenák, P. Putz, V. Schneider, J. Šťastný, R. Vargic, P. Vojtek a dvaja výsadkári z KVV Prešov – L. Platko a P. Gabáni. 7 členov klubu sa 

zúčastnilo dňa 31. 8. 2002 stretnutia bývalých funkcionárov a členov Zväzarmu, na 

letisku v Slávnici, ako i následnej súťaţe veteránov v zoskoku padákom na presnosť 

pristátia. Vo víťaznom druţstve Bratislava II boli i členovia klubu J. Jesenák a J. 

Bartolen. J. Bartolen sa umiestnil na 2. mieste v zoskoku jednotlivcov. Medzi akcie 

patrí i návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici pri výročiach SNP, spojená 

s prehliadkou dobových dokumentov. Prvej takejto akcie sa zúčastnilo 20 členov 

klubu. V spolupráci s Klubom vojenských dôchodcov bolo pripravené stretnutie s 

prvým slovenským kozmonautom plk. Ing. Ivanom Bellom v horehronskej dedinke 

Braväcovo. Členovia klubu sa zúčastnili na letoch  paraglaidingom na Donovaloch. 

Členovia R. Vargic a L. Haverla sa zúčastnili 1. Majstrovstiev veteránov SR 

v Slávnici. V zoskoku jednotlivcov na presnosť pristátia sa R. Vargic umiestnil na 8. 

mieste. 8. -9. 5. 2004 klub opäť zorganizoval tradičné stretnutie spojené so 

zoskokmi. Zúčastnili sa ho okrem našich členov KVV B.B. i priatelia z Bratislavy 

a Ţiliny. Dňa 29. 8. 2004 sa leteckého dňa v Slávnici v jeho  programe zúčastnil 

skákajúci veterán L. Haverla. V dňoch 12. - 14. 8. 2005 opäť klub zabezpečil na 

letisku v Boľkovciach 2. Majstrovstvá Slovenska KVV SR. Na štarte bolo 18 

pretekárov z ČR a SR, ktorí vytvorili 6 trojčlenných druţstiev. Rozhodcovský zbor 

viedol náš člen klubu V. Zámečník. Na tomto majstrovstve sa zúčastňuje i jeden z veliteľov výsadkového vojska Gen. Čestmír Hrbek, ktorý 

si  pri zoskoku prvých troch druţstiev skočil v roli „zastreľováča“. Ţiaľ pri týchto majstrovstvách sa udiala tragická nehoda pri, ktorej 

zahynul člen druţstva Ţiliny Emil Mráz a tak sa majstrovstvá predčasne ukončili. V jednotlivcoch bol 1. M. Feješ Bratislava, 2. V. Gajdoš 

Bratislava, 3. J. Tuček Bratislava. V druţstvách 1. Bratislava (Gajdoš, Tuček, Meheš), 2. druţstvo Mix (Feješ, Vaško, Kaán), 3. Praha 

(Dvořáček, Urban, Kočí). Pri príleţitosti 64. výročia SNP klub zabezpečil Pietny akt a kladenie vencov pri pamätníku bývalého poľného 

letiska zo SNP v Zolnej. Následne sa členovia klubov zúčastnili leteckého dňa „Slovak air fest 2008“. Po skončení leteckého dňa sa 

výsadkoví veteráni presunuli do centra obce Očová k Pamätníku príslušníkov 2. čs. pdb. v ZSSR, ktorí zahynuli v katastri tejto obce počas 

SNP, kde poloţili veniec. Po ňom sa uskutočnilo priateľské posedenie s občerstvením. 25. júla 2009 klub organizoval stretnutie vojenských 

výsadkárov – veteránov na letisku v Šuranoch. V roku 2009  sa zúčastnili členovia klubu kladenia vencov pri príleţitosti 65 výročia 

Slovenského národného povstania na námestí SNP v Banskej Bystrici a na Pietnom akte v obci Kalište. Na 

slávnostnom zasadnutí KVV Banská Bystrica v roku 2007, sa klubu podarilo pokrstiť klubovú zástavu, ktorá sa stala 

súčasťou všetkých klubových akcií. Pri tejto príleţitosti je potrebné poďakovať predsedovi Pavlovi Vojtkovi, ktorý 

i po ťaţkej havárii so svojim lietadlom vykonával funkciu predsedu KVV Banská Bystrica a zabezpečoval chod 

klubu. 

Sme presvedčení, ţe i v ďalšom období sa bude naša práca rozvíjať k spokojnosti všetkých členov. 

V auguste 2008 bola v Šumiaci zaloţená Miestna skupina KVV Banská Bystrica pod vedením Štefana  

Janáčka. Miestna skupina nesie názov Zaslúţilého Majstra športu a Majstra sveta Juraja Kriváňa, ktorý sa v tejto 

obci narodil. Uţ v začiatku svojej existencie, pripravili niekoľko úspešných akcií. Uskutočnili besedy s miestnymi 

ţiakmi a v okolitých obciach, urobili nástenky na miestnom úrade a pod. 

 

 

 

Vladimír Kavický  

    Štefan Janáček  

  Bratislavčania sa v Lučeneckom klube  vţdy                                                                              

cítia výborne 
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KVV Trenčín 
 

V ozname jedného trenčianskeho periodika sa objavil oznam, v ktorom boli vyzvaní 

bývalí vojenskí výsadkári, športoví parašutisti a sympatizanti k tomu, aby sa zúčastnili zakladajúceho 

aktu Klubu vojenských výsadkárov. Rokovanie pripravil prípravný výbor v zloţení plk. Slezák, plk. 

Švrlo plk. Krajčír a Mikulovský. Program bol pripravený výborom a prednesený P. Švrlom, ktorý 

predniesol úvodné slovo. V ňom nadviazal na august 1994, kedy bol zaloţený pri pluku J. Gabčíka 

v Ţiline Klub vojenských výsadkárov SR. Načrtol hlavné zameranie činnosti klubu, aktivity, systém 

práce a jeho fungovanie. Bolo navrhnuté, aby sa do tejto organizácie transformovali i členovia 

existujúceho Klubu parašutistov Juraja Meška. Boli navrhnutí členovia výboru, prerokované 

organizačné otázky, platenie členských príspevkov, plán práce a miesta stretnutí. V diskusii bolo 

všetkým prítomným umoţnené vyjadriť sa k miestu a úlohe klubu, členstva Meškovcov, organizačným otázkam a zloţeniu 

výboru.. Po prerokovaní navrhovanej kandidátky členov výboru, bol zvolený výbor v zloţení: predseda plk. Jozef Krajčír, 

podpredseda plk. Miloš Csery, tajomník Marian Mikulovský. Navrhovaný programový zámer bol jednomyseľne prijatý. Plk. 

Petrovi Švrlovi bolo uloţené pripraviť výhľadový plán činnosti do konca roku 2003. Zakladajúcimi členmi klubu, okrem 

menovaných boli: D. Slezák, B. Bočkay, L. Jambor, E. Szabo, M. Stacho, J. Toroni, I. Kodaj, D. Pšenka, L. Mistrík, J. Činčár, R. 

Pišný, D. Sadloň. V roku 2003 dostali členovia členské preukazy člena KVV SR s oprávnením vstupu na miesto rokovania, 

nosenie odznaku výsadkár a členských symbolov, ako sú klubové sako s medailami a vyznamenaniami, červeného baretu a pod. 

Od roku 2003 pracoval výbor v zloţení – predseda P. Švrlo, podpredseda J. Krajčír, hospodár M. Mikulovský. V roku 2006 sa 

zloţenie výboru znovu mení. Predsedom sa stáva J. Krajčír, podpredsedom D. Sadloň, hospodárom M. Mikulovský a členmi 

výboru M. Ondráš a J. Toroni. Základné aktivity klubu boli zamerané na spoluúčasť pri akciách, ako – Memoriál J. Gabčíka, 

stretnutia výsadkových veteránov v Prostějove, Ţiline, výstupu na Slemä, pietnych aktoch Hájik-Ţilina, obetí na Dukle, Bánove 

na Morave, pri pamätníku na Brezine, pietnom akte padlých parašutistov v Resslovej ulici v Prahe, návštevy miest pôsobenia 2. 

čs. pdb. v ZSSR –Nowosielce, Zarzyn, stretnutia na Slovensko – Moravskom pomedzí Lopeník, Javorníky, Michalských dňoch 

poriadaných KVV SR, streleckých súťaţí v Kamennej Porube. Klub zabezpečuje i účasť členov na aktivitách  KVV SR a ČR. 

Pozoruhodné sú aj turistické aktivity členov klubu – Vojenská 50, Letecká 50, Mitická 20, Soblahovská 15, Diaľkový pochod 

Trenčín-Zlín, Vojenský výstup na Kriváň, Pochod okolo Chocholianskej doliny, Nočný výstup na Ostrý vrch. Sú doménou 

hlavne kolegov-turistov Ondráša, Mikulovského, Hermana a Škriečkovej. Zimný výstup na Chabenec absolvovali spolu 

s predsedom Polar Alpin klubu Trenčín p. Cabalom kolegovia Mikulovský, Herman a Švrlo. Prvý a druhý ročník zorganizoval 

kolega Švrlo, tretí aţ piaty ročník – zimný zorganizoval KVV Trenčín. Členom klubu vysokohorskej turistiky je kolega Papirnik. 

V Českej republike sa zúčastňuje klub spoločných aktivít s KVV Zlín, napr. pri otváraní a zatváraní rozhľadne Koprník, stretnutí 

na Javorníku a pod. Naši členovia Mikulovský, Bočkay a Činčár sa zúčastnili na stretnutí u bývalého 7. pluku v Holešove, kde 

boli i ocenení pamätnou medailou.  Klub má veľmi dobrú spoluprácu s Klubom letcov a parašutistov pri Slovenskom leteckom 

zväze v Trenčíne a Klubom vojenských veteránov Trenčín, kde prednáškovou činnosťou vystupujú najmä  Mikulovský, Krajčír 

čím propagujú činnosť KVV SR. Na mesačných stretnutiach klubu sú členovia pravidelne informovaní o vojensko-technických 

otázkach, zmenách výzbroja, perspektívach ich vývoja v našej i iných armád a to premietaním filmov, DVD a vlastnou 

prednáškovou činnosťou. Pozoruhodná je aktivita členov KVV Trenčín v iných kluboch. Kolega Dibala, ako numizmatik, 

historik, odborník v oblasti múzejníctva a heraldiky. Dominik Slezák pracuje ako predseda Klubu filatelistov (táto organizácia 

patri pod jeho vedením medzi popredné v kraji), Július Činčár – insitný umelec, je veľmi známou osobnosťou trenčianskeho 

regiónu, na výstavách predstavuje vlastné diela a podieľa sa na organizovaní v umeleckom ţivote Trenčína. Miroslav Ondráš je 

predsedom ZO SZPB v Trenčíne, aktívny fotograf. Angaţuje sa na rôznych stretnutiach spoločenského a umeleckého ţivota 

nielen v našom klube, ale aj v Klube vojenských veteránov Trenčín . Je hlavným organizátorom a spracovateľom webovej 

stránky klubu. Spolu s kolegom Malayom spracovali a vydali publikáciu o vojenských cintorínoch v trenčianskom kraji. Kolega 

Malay pracuje ako hlavný lekár druţstva hádzanárok v Trenčíne. Kolega Emil Vestenický je poslancom NR SR, kde sa snaţí 

presadzovať záujmy vojenskej obce. Pri činnosti sa nezabúda ani na zosnulých členov klubu. V roku 2007 odišli do výsadkového 

neba kolegovia Hlavaj, Štancen a Jambor. Zapálením sviečok do tvaru 7 a poloţením kvetov si klub uctieva pamiatku zosnulého 

gen. Jána Repaského. Je ešte mnoho ďalších aktivít, ktorých sa klub zúčastňuje a ktorým venujú členovia svoj osobný čas 

a financie. Je známou skutočnosťou, ţe to všetko ide z vlastného vrecka s jediným cieľom, byť pri tom a tak reprezentovať klub. 

Priemerný vek klubu je 54 rokov. Najmladší Toroni má 39 rokov a najstarší Balaţovič 80 rokov. Starší členovia klubu aktivity 

spojené s pohybom a podobnou činnosťou v rámci rôznych súťaţí, z dôvodu oslabenej pohyblivosti uţ neakceptujú. Vţdy ich 

však tešia informácie o dianí v Ozbrojených silách SR, ktoré napriek iného poslania výsadkovej a prieskumnej odbornosti 

v súčasných podmienkach pouţitia armád sú im veľmi blízke. Klub nie je početne veľký, má len 26 členov. Vyuţívaním 

moderných oznamovacích prostriedkov, internetu, ale i zaujímavou činnosťou klubu je úlohou získavať ďalších členov. 

Záver 

15 rokov činnosti KVV SR a ďalších regionálnych klubov potvrdilo ich ţivotaschopnosť a bude záleţať len na nás, 

ako túto štafetu odovzdáme našim mladším nástupcom. 

 

Pri spracovaní tohto článku boli pouţité príspevky A. Múdrého, M. Milasa, F. Glattera, J. Krajčíra, F. Lacka, P. 

Franíka, J. Poláčka, J. Hanáka a príspevky zo Spravodaja Červené Barety roč. I- IX.  

 

                                                                                               Pavel  F r a n í k   

                                                                                          člen  KVV  Bratislava 
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             tel./mob.:02/44 64 29 11, 0903 25 36 36 

             e-mail: jpm@jpm.sk,   spravodaj  Č. barety -www.jpm.sk 

Len pre vnútornú potrebu KVV                          
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