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SPRAVODAJ  KLUBU  VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV V  BRATISLAVE

Pokračovanie na str.6

Výročná členská schôdza
oblastného Klubu

vojenských výsadkárov
Bratislava

Dňa 8.marca 2014 sa uskutočnila Výročná členská 
schôdza oblastného Klubu vojenských výsadkárov 
Bratislava už tradične v priestoroch Spojenej stred-
nej školy v Bernolákove. Na VČS sa zúčastnilo 50 
členov KVV z Bratislavy a Trnavy a okolo 60 hostí.

    Tradične bola početná 
účasť kolegov z bratských 
Klubov výsadkových vete-
ránov ČR Prostějov ( pod 
vedením J.Čtveráka), Ho-
lešov (pod vedením D.Hri-
ca), Praha (pod vedením 
A.Štrajta), Praha-západ (pod 
vedením J.Vondru), Liberec 
(pod vedením J.Chromeka), 
Jindřichovho Hradca (pod 
vedením P.Čejku) a z Klubov 
vojenských výsadkárov SR 
Banská Bystrica (pod vede-

Miestna organizácia KVV Trnava
bilancovala svoju činnosť

za rok 2013
 Za pekného jarného počasia 29. mar-
ca 2014 v priestore aeroklubu na letisku Šte-
fana Baniča v Bolerázi sa zišli členovia miest-
nej organizácie KVV Trnava (ďalej MO KVV), 
aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2013. 

Ruskí vojaci uskutočnili
ako prví na svete rozsiahlu

výsadkovú operáciu v Arktíde
V rámci cvičenia pristálo s padákmi na ostrov 
Koteľný v súostroví Novosibirské ostrovy 350 vý-
sadkárov a niekoľko jednotiek vojenskej techni-
ky. Dopravili ich dopravné lietadlá z letiska Tiksi.

Odstupujúci a novozvolený predseda KVV Trnava
Oto Ondreička Bohumil Gažo

Rokovania  sa zúčast-
nili  aj  pozvaní  hos-
tia  z  Oblastného  KVV  
Bratislava  ( J. Méhe-
som, L. Hreha, P. Ale-
xander a M. Michajlov).  
 Po slovnom pri-
vítaní účastníkov roko-
vania, bola predsedom 
prednesená hodnotiaca 
správa   za rok 2013. 
Z prednesenej správy vy-
plýva, že aj početne mala 
organizácia (43 členov) 
dokáže vyvíjať bohatú 
činnosť. Predovšetkým 
treba poukázať na čin-
nosť, ktorá je  najviac 
obdivovaná na verej-
nosti a prezentuje tradí-
ciu výsadkového vojska 
a športového parašutiz-

mu, a to sú práve zoskok
ky padákom pri rôznych 
príležitostiach za prítom-
nosti veľkého počtu divá-
kov na celom území Slo-
venska (zoskoky miestne 
propagačné, zoskoky na 
leteckých dňoch, zosko-
ky na rôznych súťažiach, 
do vody atd.). V spomí-
nanej správe bolo tých-
to akcií viac ako desať. 
 Keby sme porov-
návali túto činnosť s ostat-
nými miestnymi, alebo 
oblastnými organizácia-
mi KVV na Slovensku, 
MO KVV Trnava by urči-
te bola na vrchole. Popri 
tom ani spoločenská 

Pokračovanie na str.2

Pokračovanie na str.7

Operácia sa uskutočni-
la 14.3.2014 v 03,30 hod. 
moskovského času pri sil-
nom vetre a pri skoro mínus 
30 stupňov Celzia. V takéto 
počasie nikto okrem Rusov 
neskáče s padákmi, vysvet-
lil vedúci cvičení veliteľ Vo-
jenských výsadkových vojsk 
generál Vladimír Šamanov. 
Hneď po zoskoku vojaci 
imitovali dobytie starého le-
tiska na ostrove a bojovali 

s podmienečným nepria-
teľom. O hodinu úlohu spl-
nili: letisko bolo pripravené 
prijímať lietadlá s vojakmi 
a ťažkou technikou. To všet-
ko je symbolickým signá-
lom: Rusko je pripravené 
hájiť svoje záujmy v Arktíde
Môžeme len rozmýšľať, či 
cvičenia na ostrove nejako 
súvisia s informáciou o tom, 
že prioritu Ruska vo vlast-

ním V.Kavického,), Trnava 
(pod vedením O.Ondreičku), 
Šumiac (pod vedením Š.Ja-
náčka), Trenčín (M.Mikulov-
ský), predsedníctva KVV SR 
Žilina (pod vedením A.Múd-
reho). Prvý krát sa na našom 
rokovaní zúčastnili aj zástup-
covia občianskeho združenia 
Červené barety z Prostějova 
(pod vedením J.Starého ml.), 
Slovenský klub 1.pzpr (pod 
vedením P.Englera), Sloven-
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Výročná členská schôdza
oblastného klubu vojenských výsadkárov Bratislava

Pokračovanie na str.3

     ského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov (V.Mikun-
da) a ICOCRIM-u SR (gen.
ICOCRIM J.Zaťko). Pozvanie 
prijali aj zástupcovia letis-
ka Slávnica ( A.Hrehuš a M.
Mikula), Slovenský letec-
ký zväz gen.M.R.Štefánika 
(P.Matejčík) a starostka obce 
Smolenice (P.Hornáčková). 
Rokovanie prišiel pozdraviť 
aj predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja 
P.Frešo, ktorý bol ocenený 
odznakom triednosti výsad-
kára SR pri príležitosti 20.vý-
ročia vzniku KVV Bratislava.
       Rokovanie moderoval 
V.Timura. Na úvod zaznela 
hymna výsadkárov a bá-
seň J.Rezníka. Nasledovala 
Správa o činnosti klubu za 
rok 2013 (predseda Ľ.Du-
beň). Zo správy vyplynulo, 
že KVV Bratislava má 98 čle-
nov a ďalších 41 členov má 
naša miestna organizácia 
v Trnave. Okrem pravidel-
ných mesačných stretnutí 
na členských schôdzach 
v Posádkovom klube Ar-
mády SR v Bratislave bol 
dôraz položený na poduja-
tia branného a športového 
charakteru vrátane zosko-
kov. Členovia klubu sa pra-
videlne zúčastňovali akcií 
spoločensko-politického 
charakteru a pietnych akcií 
prevažne súvisiacich s gen.
M.R.Štefánikom, J.Gabčí-

Vítanie hostí
predsedom KVV BA

kom a oslavami oslobode-
nia. Správu o hospodárení 
klubu za rok 2013 prednie-
sol M.Feješ, konštatoval, že 
klub má vyrovnané hospo-
dárenie aj vďaka sponzo-
rom. Správu kontrolnej a re-
víznej komisie predniesol 
A.Georgievský. VČS schvá-
lila uvedené správy a plán 
činnosti klubu na rok 2014.
      V bohatej diskusii vystú-
pili zástupcovia jednotlivých 
klubov a organizácií. Pred-
seda KVV SR A.Múdry ocenil 
prácu členov výboru KVV 
Bratislava P.Alexandra a H.
Feketeovej striebornou me-
dailou J.Gabčíka. Predseda 
KVV Praha-západ J.Vondra 
udelil za zásluhy a aktivitu 
v rámci KVV zlatú medailu 
„Pravda vítězí“ predsedovi 
klubu Ľ.Dubeňovi, strie-
bornú medailu J.Tučekovi, 
L.Hrehovi, V.Timurovi, M.Va-
iglovi a G.Vodovi, bronzovú 
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Ľubomír Dubeň

Predseda KVV  Bratislava

Výročná členská schôdza
oblastného Klubu vojenských výsadkárov Bratislava

         foto:      Juraj Poláček

Oto Ondreička

Rozhovor predsedu KVV Bratislava s čestným hosťom,
predsedom BSK Pavlom Frešom

Pokračovanie zo str.2

medailu A.Georgievskému, 
A.Hrehušovi a M.Slezákovej. 
Predseda klubu Ľ.Dubeň za-
blahoželal prítomným ženám 
k sviatku MDŽ a odovzdal 
kvetiny. Predseda KVV Pra-
ha-západ J.Vondra odovzdal 
ženám z nášho klubu malý 

darček. Predseda o.z. Červe-
né barety J.Starý ml. udelil 
pamätnú medailu k 70.výro-
čiu vzniku 2.čs. samostatnej 
paradesantnej brigády zá-
stavám jednotlivých klubov.

    K výbornej atmosfére 
stretnutia prispela aj bohatá 
tombola, do tanca aj na po-
čúvanie hrala country skupi-
na Domovina pod vedením 
nášho člena R.Jareka. Tra-
dične je potrebné poďakovať 
za zabezpečenie stravovania 
a občerstvenia L.Hrehovi, 
K.Snohovej, H.Feketeovej 
a ďalším. Ubytovanie bolo 
zabezpečené na mieste 
v priestoroch školy a táto 
možnosť bola hojne využitá 
hlavne hosťami z ČR. Veľký 
ohlas mali aj neplánované 

ranné rozlúčkové exkurzie 
spojené s odborným vý-
kladom pre našich hostí vo 
vínnom kráľovstve L.Hrehu.
Naše stretnutie potvrdilo 
priateľské vzťahy a sú-
držnosť medzi výsadko-
vými veteránmi vrátane 
parašutistov. Prispelo 
k upevňovaniu ducha vete-
ránskych tradícií a ukáza-
lo silu našich organizácií.

Je zrejmé,
že o dobrú náladu

vôbec nebola núdza !
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       Životnú púť ukončil 
človek, ktorý pre Sloven-
sko (v akejkoľvek podobe 
a hraniciach) riskoval ži-
vot. Karol Schwarz si aj bez 
rodinkárstva zaslúži zápis 
do našej národnej a ob-
čianskej pamäte. Ale ako 
pritom neskĺznuť do vše-
obecných fráz? Začriem 
preto do širších súvislostí.
      V tomto roku si pripo-
míname 100 rokov, ktoré 
ubehli od začiatku globa-
lizácie – v lete roku 1914 
vypukla vojna, ktorá až 
do roku 1939 niesla pre-
dovšetkým názov Veľká 
vojna. Musel prísť ďalší 
konflikt, aby dostala Veľká 
vojna číslovku 1. Rozdiel 
medzi svetovými konflik-
tami bol dvadsať rokov, 
jedno štandardné ľudské 
pokolenie. Deti, čo sa 
rodia hneď po prvej sve-
tovej vojne, majú akurát 
ten správny vek pocítiť 
„radosti“ svetovej voj-
ny druhej. Aj náš hrdina.
      V týchto marcových 
dňoch sa zamýšľame nad 
trištvrtestoročnicou vy-
hlásenia vojnovej sloven-
skej štátnosti. Dočasnej 

ODIŠIEL  KAROL  SCHWARZ
generál v.v.,  veterán II. svetovej vojny, člen nášho KVV

V utorok 11. 3. 2014 sa verejnosť a naj-
mä rodina naposledy rozlúčili s Karolom 
Schwarzom (28. 11. 1920 Rudno nad Hronom
  – 1. 3. 2014 Bratislava). My si ho pamätá-
me takého aký je na tejto fotografii z rodin-
ného albumu. Práve takýto sedával medzi 
nami v našej klubovej parašutistickej rodi-
ne. Veselý, usmiaty, s pohárom vína pred 
sebou, plný života ešte aj vo vysokom veku.

O vojne, mieri, životnej 
púti a životných posto-
joch človeka Karola 
Schvarza  hovorí jeho 
synovec Jozef Schwarz:

Pokračovanie na str.5

Karol SCHVARZ
* 28. 11. 1920    + 1. 3. 2014

štátnosti z milosti Hitlera. 
Dodnes jej niektorí obdi-
vovatelia hovoria o nevy-
hnutnosti pred maďarskou 
a poľskou rozpínavosťou, 
dones niektorí tvrdia, že 
v čase všeobecného voj-
nového nedostatku Slo-
vensko netrpelo biedou, 
dodnes niektorí prinaj-
menšom zľahčujú smrť 
desaťtisícov slovenských 
občanov len preto, že boli 
Židia. V tom čase vte-
dajší slovenskí „štátnici“ 
svoju vďačnosť Hitlero-
vi prejavujú aj vojenskou 
pomocou na východnom 
fronte. Samozrejme, zo-
či-voči smrtiacim guľ-
kám sa dajú zastupovať 
mládencami a mužmi 
z povinných odvodov.
       Jedným z nich je aj 
Karol Schwarz. „Od 1. ok-
tóbra 1940 do 30. októbra 
1943 príslušník slovenskej 
brannej moci, v ktorej do-
siahol hodnosť poručíka 
pechoty a absolvoval Vo-
jenskú akadémiu. Účast-
ník bojového nasadenia 
na východnom fronte v ro-
koch 1941 a 1943“. Toľko 
strohé údaje vojenských 
historikov. Slovenský vo-
jak na Východnom fronte 
však neplnil rozkazy bez 
rozmýšľania. Mnohí z nich 
sami sebe kládli otázky. 
Prečo som  tu? Čím mi 
ublížil jednoduchý ruský, 
ukrajinský a iný mužík či 
bezbranná žena? Za aké 
ciele a záujmy bojujem? 
Prečo a pre koho riskujem 
svoj život? Na rozdiel od 
politikov doma na Sloven-

sku dochádza k iným zá-
verom: môj bojový post je 
na opačnej strane! Množia 
sa prebehnutia a precho-
dy frontu. Koncom októbra 
1943 odpor slovenského 
vojaka proti vojne vyústil 
dobrovoľným prechodom 
väčšej časti prvého bo-
jového sledu 1. pešej di-
vízie na stranu Červenej 

armády v priestore Olgiev-
ky, Grigorievky a Askánie 
Novej na Ukrajine. Medzi 
nimi aj Karol Schwarz. 
Zaujímavá súvislosť. Bolo 
to práve v deň 25. výro-

čia Martinskej deklará-
cie – 30. októbra 1943.
       Ako sa píše v Histó-
rii 2. československej sa-
mostatnej paradesantnej 
brigády v ZSSR, ktorej 
jedným zo spoluautorov 
je aj už generál Schwarz: 
„krátko po prechode pre-
letela éterom a soviet-
skou tlačou zdravica Iľju 
ERENBURGA “BUĎTE 
VÍTANÍ SLOVÁCI“ ..... Ne-
mci donútili Slovákov, aby 
pozdvihli ruku proti svojmu 
staršiemu bratovi – Rusku. 
Slováci sú však čestní 
a hrdí ľudia. Ich svedomie 
im ukázalo cestu. Prešli 
na stranu Červenej armá-
dy a dnes idú do boja proti 
odvekým utlačovateľom, 

spoločne so svojimi brat-
mi Čechmi. Idú po boku 
Ruska. ..... Fašisti sa ne-
udržali na Volge, neudržia 
sa ani na Dnestri, neudr-

Karol Schwarz a Ľubomír Dubeň, „Stretnutie 2012“ - Žilina 
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ODIŠIEL  KAROL  SCHWARZ
Pokračovanie zo str.4

žali sa na Kaukaze, neu-
držia sa ani v Karpatoch. 
Priatelia Slováci, buďte 
vítaní! Čoskoro Vás uví-
ta vlasť, Bratislava, Pra-
ha, obnovené, slobodné, 
demokratické a šťastné 
ČESKOSLOVENSKO“ .
       Opäť stručné údaje 
vojenského historika. „Po 
prechode na stranu so-
vietskej Červenej armá-
dy sa stal príslušníkom 
čs. zahraničnej armády 
v ZSSR. Slúžil v 2. čs. sa-
mostatnej paradesantnej 
brigáde v ZSSR, 3. čs. sa-
mostatnej brigáde a v ná-
hradnom pluku 1. čs. ar-
mádneho zboru v ZSSR. 
Ako veliteľ samopalného 
práporu sa zúčastnil bojov 
v Karpatsko-duklianskej 
operácii.“ Strohé slová, 
ktoré nevypovedajú veľa 
o jeden a pol roku života. 
Viacerí spolubojovníci, 
ktorí neskôr napísali spo-
mienky, pripomínajú je-
den osudový okamžik K. 
Schwarza počas výcviku 
2. parabrigády, v ktorej bol 
zaradený ako veliteľ roty. 
Nacvičovali sa ostré streľ-
by, terče boli prestrieľané, 
poručík Schwarz priká-
zal ich oblepiť papierom. 
Použili noviny. Bohužiaľ 
s fotografiou Kalinina. 
Styčný sovietsky dôstojník 
to považoval za velezra-
du  a žiadal ho postaviť 
pred poľný súd. Našťastie 
to dopadlo dobre. Pripo-
mína to vo svojej knihe 
„Bojisko voňalo olovom: 
zo zápiskov a spomienok 
frontového typografa“ P. 
Turzo. Spomínajú to aj Vi-
lém Sacher v knihe „Duk-
la bez legiend“ a hneď po 
vojne vydané spomienky 
veliteľa brigády V. Prikry-
la: “Pokračujte v horách”.
       Nasleduje azda najťaž-
šia etapa oslobodzovacej 
púte – boje o Duklu a Duk-
liansky priesmyk. Parabri-
gáda je najprv nasadená 

do pozemných bojov na 
pomoc Slovenskému ná-
rodnému povstaniu. Tomu 
povstaniu, od vypuknutia 
ktorého si pripomenie-
me 70 rokov v auguste. 
Tomu povstaniu, ktorému 
niektorí tiežslováci neve-
dia prísť na slušné meno. 
Tomu povstaniu, ktoré 
zachránilo demokratickú 
česť a národnú slušnosť 
celého slovenského náro-
da. Boje z poľskej strany 
Duklianskeho priesmyku 
sú ťažké a krvavé. Zra-
neniam sa nevyhol ani K. 
Schwarz. Ale získal aj tr-
valé priateľstva tamojších 
obyvateľov. Prichádza rok 
1945 a československí 
vojaci od východu tiahnu 
Liptovom a Turcom. Ko-
nečne 9. máj 1945. Karol 
Schwarz zostáva slúžiť 
aj v mierových časoch. 
Spravodlivosť je tak ako 

Jozef Schwarz 

všetko ľudské, prelieta-
vá. V päťdesiatich rokoch 
nútene zvlieka uniformu 
a venuje sa práci na hos-
podárskom poli a profesii 
ekonóma zostáva verný až 
do odchodu na dôchodok.
       Svoje osloboditeľské 
poslanie a úctu k všetkým 
živým i padlým spolubo-
jovníkom považuje za ce-
loživotnú a každodennú 
povinnosť. Aktívne pracuje 
v Zväze protifašistických 
bojovníkov, využíva každú 
príležitosť zastať sa či brá-
niť každého obrancu vlasti 
pred fašizmom a inými ne-
duhmi. Snaží sa, aby odbo-
jári dostali od spoločnosti 
aj adekvátne ohodnotenie. 
Či už v roku 1968, alebo 
od roku 1990. Dostáva sa 
mu po mnohých rokoch 
aj osobného ocenenia, 
vojenských zásluh, je po-
výšený na generála vo vý-

službe. Na začiatku tohto 
tisícročia sa stáva predse-
dom Slovenského zväzu 
protifašistických bojovní-
kov. Možno si poviete, nie 
je zbytočnosť spomínať 
na časy pred siedmimi de-
siatkami rokov, na obdo-
bie, ktoré je už históriou?  
Bohužiaľ, zdá sa, že nie. 
A nie je to len zdanie. Sú-
časný v demokratických 
voľbách zvolený predsta-
viteľ povstaleckého kraja, 
kraja, kde pred sedem-
desiatimi rokmi jeho oby-
vatelia zaujali odmietavé 
stanovisko k „slovenské-
mu národnému blahoby-
tu“ na úkor každodennej 
čestnosti a povedali jasné 
nie pokračovaniu života 
v klamstve a pretvárke, to 
dokazuje. Opäť sú ohro-
zované hodnoty za ktoré 
bojoval Karol Schwarz. 
Tie hodnoty boli a sú vše-
platné a všeľudské a nič 
na nich nemôže zmeniť 
ani volanie po prehodno-
tení niektorých našich de-
jinných aktov. Či sa nikdy 
nepoučíme z histórie? 
Z obetí našich rodičov?.
      Život Karola Schwarza 
je priam učebnicovým prí-
kladom ľudskosti, láska-
vosti, ohromnej vôle vedo-
me a aktívne prekonávať 
nástrahy, ktoré do cesty 
každodenného osobného 
a spoločenského šťastia 
kladie nerozum, neúcta, 
neľudskosť. Aj keď pre-
kážky často prichádzajú 
z najvyšších úrovní. Ve-
del sa s tým vyrovnať ur-
čite aj preto, že človek, 
ktorý často hľadel smrti 
do očí vie oceniť život 
a jeho krásy a jeho zmy-
sel. A tešiť sa z miero-
vého spokojného života.
Česť jeho pamiatke! 
A dostatok zodpovednos-
ti a rozumu našej a na-
sledujúcim generáciám!
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Miestna organizácia KVV Trnava
bilancovala svoju činnosť

za rok 2013

klubová činnosť nezaostá-
vala. Organizoval sa celý 
rad spoločenských podujatí 
na letisku, spojených s po-
sedením pri vatre, opeka-
ním chuťoviek, rôznorodým 
a bohatým občerstvením, 
ktoré končilo príjemným po-
citom pekne prežitého času.  

Pokračovanie zo str.1

Laco Hreha v rozhovore s Ruženkou Horváthovou
počas prestávky v rokovaní

Z tejto Imrovej pivnice sa odchádzalo naozaj veľmi ťažko

 Za všetkou touto 
činnosťou je treba hľadať 
chuť konať, cieľavedo-
mosť, obetavosť, čas a ľu-
dí, ktorí to vykonávajú. Nie 
všetci členovia organizácie 
sa podieľali na tejto činnos-
ti, ale tým, ktorí to dokázali, 
patrí im uznanie. Ide pre-
dovšetkým o ľudí z vedenia 
ako predseda Oto Ondreič-
ka,  ktorý  má  na  tom  pod-
statný  podiel,  ale  aj  ďalší  
členovia  výboru  (B.  Gažo, 
A. Bachratý i ďalší) a ne-
menovaní členovia.
 Po obsiahlej sprá-
ve o činnosti bola predne-
sená správa o hospodá-
rení miestnej organizácie. 

Hoci hospodárenie bolo so 
značným prebytkom, bola 
konštatovaná nespokojnosť 
v príjmovej časti a to príjem  
2 percent z dani, ktoré boli 
poukázané daňovým úra-
dom na účet KVV SR v Ži-
line a mali byť prevedené 
pre MO KVV Trnava. Žiaľ, 
na toto netransparentné 

prerozdeľovanie finanč-
ných prostriedkov zo strany 
KVV SR sa poukazovalo už 
predtým a najviac to postih-
lo MO KVV Trnavu. Navyše 
o tieto príjmy ( 2 % z dani) 
príde celá organizácia KVV 
SR  a jej zložky na ďalších 
5 rokov a to vinou centrál-
neho vedenia KVV SR.
 Hlavným a naj-
viac diskutovaným bodom 
programu bola voľba výbo-
ru (rady) na ďalšie obdobie. 
Z výkonu funkcie predsedu 
abdikoval Oto Ondreička. 
Po dlhšej diskusií a návr-
hoch na organizačnú štruk-
túru MO KVV sa dospelo 
k dohode a bolo zvolené 

vedenie MO KVV (3-členný 
výbor – rada), na čele s no-
vým predsedom B. Gažom. 
Členmi výboru (rady) sa 
stali A. Bachratý – pod-
predseda a Oto Ondreička 
– pokladník (hospodár). 
Z praktického pohľadu sa 
nič podstatné nezmenilo, 
vedenie ostalo pôvodné, 
iba post predsedu sa vy-
menil. Dá sa predpokla-
dať, že organizácia bude 
naďalej úspešne vyvíjať 
činnosť, v čom jej všetci 
želáme veľa úspechov.
 Aj keď začiatok 
schôdze bol poznačený ur-
čitou nervozitou, ukončenie 
bolo pokojné a ďalšie spo-
ločné posedenie a občer-
stvenie sa nieslo v duchu 
dobre vykonanej práce.
 Pre členov MO 
KVV Trnava akcia skonči-
la, a my z  KVV Bratislava 
sme pokračovali návštevou  
v Malej Mači (pri Sládkovi-
čove), na ktorú nás pozval 
potenciálny člen KVV Bra-
tislava, zvaný Imro, ktorý 
slúžil základnú vojenskú 
službu u výsadkového voj-
ska spolu s naším kolegom 
z KVV B. Bystrica  P. Vojt-
kom,  v útvare Prostějov.

Ladislav Hreha

KVV Bratislava

 Po priateľskom uví-
taní v útulnom a peknom 
zariadení pre hosti v ro-
dinnom dome sa rozprúdi-
la debata na výsadkársku 
tému a spomienky okolo 
nej. Spomínalo sa na ve-
selé príhody z vojenského, 
civilného i parašutistického 

Imrich Psotka

prostredia. Srdečnosťou, 
pohostinnosťou a priateľ-
ským duchom bolo naplne-
né celé prostredie v ktorom 
sme sa nachádzali. K tomu 
všetkému prispievalo chut-
né jedlo (originál Tatársky 
biftek), dobré domáce víno 
a všetko to čo k dobrej 
nálade a pohodliu patrí. 
 Škoda, že sa nedal 
zastaviť čas a museli sme 
sa rozlúčiť s naším hosti-
teľom i príjemným prostre-
dím a pokračovať v ceste 
domov. Čas plynie a spo-
mienky ostávajú na príjem-
né chvíle, nových a dobrých 
kamarátov. Rozlúčili sme 

sa so želaním, že sa bu-
deme stretávať a náš nový 
kamarát Imro nás navštívi  
na našej najbližšej členskej 
schôdzi KVV v Bratislave.  
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Ruskí vojaci uskutočnili
ako prví na svete rozsiahlu

výsadkovú operáciu v Arktíde

Ľubomír Dubeň

Predseda KVV  Bratislava

Zdroj:  slovak.ruvr.ru 

Pokračovanie zo str.1

níctve Severnej námornej 
cesty sa snaží spochybniť 
Švédsko. Tvrdí, že práve 
jeho expedícia prešla po 
nej ako prvá. Tie isté argu-
menty sa zjavili aj u Nórska. 
Spomenieme ešte aj Ame-
ričanov, ktorí  mali v týchto 

dňoch cvičenie na Alaske. 
A aj  Pentagón, ktorý prijal 
nedávno doktrínu o Arktíde 
a vyhlásil nutnosti rozšíriť 
tam vojenskú prítomnosť.

Z
 a

rc
h
ív

u
fo

to
: 
„C

a
jo

“ 

Mária Csodorová

a  Ľubomír „BÉĎO“ Strakuš

Letisko Senica 1. 6. 1980

( Medzinárodný deň detí :- )

: :
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Z tohto dôvodu sa ne-
meckí parašutisti ani 
nezapojili 22.7.1941 
do operácie BARBA-
ROSSA – napadnu-
tie ZSSR Nemeckom. 
Spočiatku rýchly po-
stup vojsk wehrmachtu 
sa na jeseň 1941 za-
stavil a nemecké vele-
nie pristúpilo (i napriek 
nesúhlasu gen. K. Stu-
denta) k nasadeniu pa-
rašutistických jednotiek 
– „führerových hasičov“ 
k jednotlivým nemec-
kým frontom – Sever, 
Stred, Juh. Leningrad 
ležal v operačnom 
pásme nemeckej sku-
piny vojsk Sever (poľ-
ný maršal von Leeb). 
Po prerušení železnič-
ného spojenia s Lenin-
gradom došlo 8.9.1941 
i k obkľúčeniu Lenin-
gradu. Na ruskej stra-
ne nepomohla ani vý-
mena piatich veliteľov 
leningradského frontu 
za obdobie 8 - 10/1941. 
Vystriedaní boli napr. 
maršali K. J. Vorošilov, 
G. K. Žukov a ďalší. 

Nemeckí parašutisti v bojoch o Leningrad
     Po operácii MERKUR, (nemecký výsa-
dok na Kréte v 5/1941 - pozri Červené barety
č. 1/2012 str. 6, 7, 9, 11), zrušil A. Hitler i na rok 
1942 pripravovaný výsadok na Maltu – „ne-
potopiteľnú spojeneckú lietadlovú loď“ pod 
krycím názvom HERKULES. Parašutisti boli 
presunutí do posádok v Nemecku (Stendal, 
Goslar), kde prebiehalo doplňovanie strát. 

Pokračovanie na str.9

Edgar STENZLER
* 27. 3. 1905   + 20. 10. 1941

Bruno BRAUER
* 4. 2. 1893   + 20. 5. 1947

Hilmar ZAHN
* 9. 9. 1919   + 8. 3. 2008

Nasledovala takmer 
900 dňová blokáda Le-
ningradu, kedy zostala 
obrancom Leningra-
du jediná zásobova-
cia „cesta života“ cez 
zamrznuté Ladožské 
jazero. Za zazname-
nanie stojí i obkľúčenie 
2. údernej armády gen. 
A. A. Vlasova (1901 
– 1946). Prelomenie 
leningradskej blokády 
v apríli 1942 sa nepo-
darilo, na nemeckej 
strane bojoval i 2. vp 
( genmjr. A. Sturm). 
Neskorší zakladateľ 
a veliteľ ROA bol v lete 

Alfred STURM
* 23. 8. 1888   + 8. 3. 1962

Znak 1. výsadkovej divízie
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Pokračovanie na str.8

Nemeckí parašutisti v bojoch o Leningrad
Nemecký výsadkár s MG 42

Pokračovanie zo str.8

Znak 2. výsadkovej divízie

1942 Nemcami zajatý. 
(Jeho krkolomná ces-
ta skončí neskôr zaja-
tím Rusmi 12.5.1945 
poblíž obce Lnáře 
a popravou v Moskve 
2.8.1946). Okrem pra-
videlných vojenských 
jednotiek severného, 
neskôr leningradského 
frontu (genpor. M. M. 
Popov), bránili Lenin-
grad i 4 divízie NKVD 
a vytvorené jednotky 
domobrany. V divízi-
ách NKVD by sme na-
šli deštrukčné prápo-
ry (истребительные 
баталионы), ktoré vy-
rážali z obkľúčenia do 
nemeckého tyla. Pre-
tože bojovali v obkľú-
čení, odpadla NKVD 
i obvyklá úloha ruských 
zábranných oddie-
lov (заградительных 
отррядов) – likvidácia 

dezertérov. Z krížniku 
Aurora boli odmonto-
vané delá a nasadené 
do bojov na pevnine, 
na krížniku boli umiest-
nené protilietadlové 
delá, ktoré krátko (do 
potopenia Aurory) brá-
nili Leningrad. „Vojsko-
vé“ skúšky tankových 
kanónov v závode na 
výrobu tankov sa usku-
točňovali paľbou pria-
mo zo závodu. (Pozn. 

Leningrad sa podie-
ľal 11% na sovietskej 

zbrojnej výrobe). Po-
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Nemeckí parašutisti v bojoch o Leningrad
Pokračovanie zo str.7

Znak 3. výsadkovej divízie

máhalo i vojenské ná-
morníctvo paľbou z lo-
dí. Po tom, ako Hitler 
presunul väčšinu jedno-
tiek k Moskve, sa Ne-
mcom počas operácie 
NORDLICHT (Polárna 
žiara) nepodarilo obsa-
diť Leningrad. Obranco-
via Leningradu zaplatili 
smrťou viac ako 1 mili-
óna obyvateľov zimou 
a podvýživou. Takto by 
som v krátkosti charakte-
rizoval hrdinstvo statoč-
ných obrancov ale i oby-
vateľov Leningradu. Ale 
vráťme sa k nemeckým 
parašutistom. Nemecko 
disponovalo v tejto dobe 
1. – 3. výsadkovým plu-
kom (Fallschirmjäger 
Regiment 1. - 3., vtedy 
ešte podriadenými 7. 
leteckej divízii – 7. Flie-
ger-Division). 24.9. do-
šiel rozkaz k presunu Pokračovanie na str.11

a od 29.9. do 3.10.1941 
vystriedali parašutisti 
(s krétskym vybavením) 
jednotky 20. mod a za-
ujali obranné postavenie 
juhovýchodne Leningra-
du na výbežkoch rieky 
Neva. Išlo hlavne o jed-
notky 1. vp (gemjr. Bru-
no Bräuer) a 3. vp (plk. 
Richard Heidrich) v zo-
stave 18. armády (poľ-
ný maršal Georg von 
Kuchler). Spoločne boli 
nasadené i ďalšie výsad-
kové jednotky – 2. pluk 
útočnej leteckej pechoty 
(II. LLStR – Luftlande-
-Sturm-Regiment 2 
– mjr. E. Stentzler) a div. 
delostrelectvo, ženisti, 
ošetrovňa, atď. Para-
šutisti sú nasadení ako 
pešiaci a odolávajú do 
17.11. celkom 46 soviet-
skym útokom. Až 50% 
straty utrpela jednotka 
E. Stentzlera, sám prišiel 

o oko a 20.10.1941 zo-
mrel v poľnej nemocnici. 
Určitým nedostatkom sa 
ukázala výstroj a výzbroj 
nemeckých parašutis-
tov. 9 mm samopaly MP- 
38/40 mali účinný do-
strel okolo 100 m (max. 
dostrel 200 m) na rozdiel 
od 7,92 mm pušiek Kara-
bine 98K Mauser (so zá-
sobníkom na 5 nábojov), 
ktoré mali účinný dostrel 
okolo 400 m. V decem-
bri 1941 zasiahol do 
bojov i „generál zima“ 
a teploty klesajú až na 
– 40°. Nemeckí parašu-
tisti (s letnou „krétskou“ 
výbavou) prichádza-
jú s heslom: „radšej 3 
zoskoky na Krétu ako 
jeden deň pri Leningra-
de“. Po tom, ako padne 
alebo je zranených viac 
ako 3000 parašutistov, 
sú v polovici decembra 
1941 vystriedaní a stiah-

nutí do nemeckých po-
sádok. Neskôr sú nasa-
dzovaní na východnom 
fronte na rôznych úse-
koch. Takto sa nám napr. 
2. vp (genmjr. A. Sturm) 
zúčastní do 3/1942 do 
6/1942  bojov juhový-
chodne Leningradu, pri 
Rževe, v bažinách oko-
lo rieky Volchov. V ro-
koch 1942/43 prebehne 
v Nemecku prvá reor-
ganizácia výsadkových 
jednotiek a vzniknú prvé 
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Nemeckí parašutisti v bojoch o Leningrad

Samopal MP 40

MP-40 ( Maschinenpistole 40)
Konštruktér:  Heinrich Vollmer
Navrhnuté:  1938
Výrobca:  Erma Werke
Vyrobené:  1940-1945
Počet vyrobených kusov:  > 1 000 000
Varianty:  MP36, MP38, MP40, MP40/1, MP41
Hmotnosť:  3,9 kg ( 4,7 kg nabitý)
Dĺžka:  833 mm (630 mm so sklopenou opierkou)
Dĺžka hlavne:  251 mm
Typ náboja:  9mm Parabellum/Luger
Kaliber:  9mm
Úsťová rýchlosť strely:  380 m/s
Kadencia:  500 rán/min
Maximálny dostrel:  200 m
Zásobovanie muníciou:  zásobník na 32 nábojov

Automatická puška FG42

FG-42 ( Fallschirmjägergewehr 42)
Konštruktér  Louis Stange
Navrhnutá  1942
Výroba  1942 – 1945
Počet vyrobených kusov - 2 000 (Model I), 4 397 (Model II a III)
Varianty  Model I, Model II, Model III
Hmotnosť  4,5 kg (Model I), 4,9 kg (Model II)
Dĺžka  937 mm (Model I), 1060 mm (Model II)
Dĺžlka hlavne  502 mm
Typ náboja  7,92x57mm Mauser
Kadencia  900 rán/min (Model I),
600 ran/min (Model II)
Úsťová rýchlosť strely  760 m/s
Zásobovanie municiou     schránkový zásobník na 10 alebo 20 nábojov

Pokračovanie zo str.10

výsadkové divízie. Reor-
ganizácii bude niekoľko, 
hlavne koncom II. svetovej 
vojny v 4 – 5/1945, kedy 
sa objaví niekoľko silne 
poddimenzovaných výsad-
kových divízií, dokonca 
od 1.3.1944 do 8.5.1945 
i 1. výsadková armáda (1. 
Fallschirm-Armee, gen-
plk. Kurt Student), ktorá 
mala pri operácii MAR-
KET-GARDEN brániť s asi 
3000 mužmi 60 km úsek 
Antverpy – Maastricht.
Záver: 29. septembra 1941 
došlo k prvému nasade-
niu nemeckých parašutis-
tov na východnom fronte. 
I keď došlo v ZSSR neskôr 
k sporadickým nemec-
kým výsadkom (družstvo 

Vladimír Gajdoš

KVVV Praha

– čata), začali parašutis-
ti plniť úlohy pozemného 
vojska. Zmeny doznala 
výzbroj a výstroj parašu-
tistov. Objavila sa zimná 
výstroj. Po experimentoch 
s inováciou karabíny Mau-
ser K98k došlo k snahe 
o  jej nahradenie novou 
7,92 mm puškou FG 42 
(Fallschirmjägergewehr), 
ktorých bolo vyrobených 
viac ako 6 000 ks. K jej bo-
jovému použitiu nedošlo, 
vo výzbroji sa zato objavil 
7,92 mm guľomet MG 42.
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   90 výsadkárov z Iva-
novskej 98. gardovej vý-
sadkovej divízie vyštarto-
valo z vojenskej základne 
Olenya v Murmanskej ob-
lasti na palube vojenské-
ho transportného lietadla 
Il-76.Súčasne bol použi-
tý parašutistický systém 
Arbalet-2 ktorí niesol 
nevyhnutnú výzbroj, zá-
soby a pohonné hmo-
ty. Cvičenie otestovalo 
schopnosti výsadkárov 
uskutočňovať operácie 
v extrémnych podmien-
kach. Súčasne sa tes-
tovala aj nová výstroj, 
ktorá chráni výsadkárov 
pri extrémne nízkych tep-
lotách. Taktiež trénovali 
aj záchranné operácie, 
vyhľadávanie a evaku-
áciu zranených polárni-
kov a posádok lietadiel.
Spolu s výsadkármi 
zoskočil aj ich kolega 
duchovný divízie otec 
Savva, ktorý má veľký 
rešpekt hlavne medzi 
mladými vojakmi. Otec 
Savva mal už 750 zosko-
kov a na Severnom póle 
získal svoj 751 zoskok.
Ruská driftujúca polár-
na stanica „Barneo“ bola 
znovu otvorená na jar 

          Úspešná akcia
                   ruských výsadkárov

  Prvý raz v histórii boli 
výsadkári VDV vysadení
na driftujúce ľadové pole 

v Severnom ľadovom 
oceáne,

na ľadovú bázu „Barneo“ 
blízko Severného pólu.

 

Preklad a úprava:

Ľubomír Dubeň

Predseda KVV  Bratislava

Zdroj: ITAR-TASS (eng)

asi 100 km od Severné-
ho pólu na 89 stupni se-
vernej šírky. Polárna zá-
kladňa má aj provizórnu 
letiskovú plochu pre ľah-
ké transportné lietadlá 
AN-74 a vrtuľníky Mi-8.

Viete že ???
 * Sviatkom - dňom 
SPECNAZ je 24.10. 
V tento deň v  roku 
1950 boli vytvorené roz-
kazom MO ZSSR č. 
Opr/2/395 832 prvé jed-
notky a útvary Specnaz.

 * 17.8.2013 oslávil 
v Kanade svojím 1681. 
zoskokom svoje 80 na-
rodeniny ex. Prešov-
čan Michal Olenočin.

 * NKÚ v ČR pri 
previerkach v roku 2013 
zistila nehospodárne na-

kladanie s vojenským 
materiálom v AČR. Od 
roku 1997 do roku 2009 
ležalo v skladoch 712 pa-
dákov VTP-100 za 120 
mil. Kč. Padáky boli ne-
skôr rozstrihané a použité 
ako krycie plachty. Pozri 
Lidovky.cz z 18.11.2013.

 * Počas leteckých 
závodov Dübendorf 
(SRN) 1937 boli uskutoč-
nené 31.7. i zoskoky pa-
rašutistov voľným pádom 
z lietadla Fokker F.VII.
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XVII
     Doplnok XVI. sa objavil v Červených baretoch 
1/2014 na str. 9, ktoré boli k dispozícii na VČS 
KVV Bratislava v marci 2014. Kniha „Hrdino-
via? Nie, vojenskí parašutisti,..“ sa vypredala 
už vo februári, ale aby som uspokojil všetkých 
záujemcov, objavila sa voľne už 25.2.2014 
na stránkach www.kvvprostejov.wgz.cz.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

ci 2014 KVV Trenčín. 
    Čo nového za riekou 
Moravou? Po občian-
skom združení Červené 
barety, sa v Prostějove 
objavila i obchodná spo-
ločnosť Parapresent. Do 
vienku si dala „představit 
a udělit“ pamätné odzna-
ky, medaily s parašutis-
tickou problematikou. 
Novinkou sú mince (V. 
Přikryl, R. Krzák o prie-
mere 40 mm) v púzdre 
(bublinke) v cene 185 + 
18 Kč/ks. Pre zberate-
ľov, záujemcov o tieto 
predmety, je možnosť 
i ich kúpenia. Na Slo-
vensku vydali v minu-
losti mince  5. pŠU Žili-
na a 1. pspr Bratislava. 

Pôvodne som mal v plá-
ne vydať ďalšie „doplne-
né a opravené“ vydanie, 
v ktorom by som opravil 
hlavne gramatické chy-
by. Nedá sa, nemôžem 
pridať a ubrať ani čiarku, 
aby som nenarušil knihe 
pridelené ISBN. Takže, 
čím dnes rozšírim váš 
parašutistický obzor?
     Londýnski parašutis-
ti – striedavo vo Veľkej 
Británii a v ČR, po smr-
ti manželky, žije jeden 
z posledných parašutis-
tov pplk. v.v. Jiří PAVEL (* 
1922). Bojoval v 1. čsob, 
za manželku mal od roku 
1945 Angličanku, s kto-
rou  v roku 1968 emigro-
val do Veľkej Británie. Na 
Slovensko vedú stopy 
K.Hlásenského (ROTH-
MAN). „Najslávnejší“ ro-
dák zo Šlapaníc pôsobil 
na jeseň 1950 v Elek-
trosvite Nové Zámky. 
Ďalšou novinkou pre via-
cerých môže byť, že ruká-
vová nášivka s nápisom 
Czechoslovakia sa no-
sila na oboch ramenách 
či už blúzy alebo kabátu.
       Slovenskí padáko-
ví strelci – doplňte si, že 
veliteľ 2. čaty npor. V. 
Bičanovský zahynul ako 
škpt. pri havárii lietadla 

C - 2.32 od LP 44 (Vajno-
ry) spoločne s npor. Ja-
nom Gočom  13.12.1947 
v priestore Chřiby (vy-
sočina na strednej Mo-
rave). Lietadlo C – 2.32 
bolo vlastne Arado Ar 
– 96B vyrábané v ČSR 
ako Avia. Údajne narazili 
pri lete v hmle do stromov 
a mali by byť pochovaní 
v Kyjově. Malé opravy 
v knihe mi avizoval i Leo 
Kolník v liste z marca t. r.
     Slovenskí legionári 
a cudzineckí legionári 
– novou osobnosťou je 
rodák z Chtelnice – kpt. 
francúzskych  légií Jozef 
Honza – Dubnický (1884 
– 1965), ktorý ako jeden 
z trojčlennej delegácie 
preberal 29.6.1918 na 
parížskej radnici, bojovú 
zástavu 21. česko-slo-
venského streleckého 
pluku. (Ako zdravotník 
tu slúžil napr. Heliodor 
Píka). V roku 2014 sa ob-
javilo knižné spracovanie 
spomienok pod názvom 

„Zápisky legionára“.
    2. čs. pdb - zo smutnej-
ších správ. Dňa 1.3.2014 
zomrel v Bratislave(Ru-
sovce), čestný člen 
KVV Bratislava genmjr. 
v.v. Karol Schwarz 
(*28.11.1920 Rudno nad 
Hronom), príslušník 2. 
čs. pdb a „командир 
города Мелитополь для 
чехословацкой части“.  
30.6.2007 pri stretnutí ve-
teránov v Žiline odovzdal 
žilinskému 5. p ŠU repli-
ku bojovej zástavy 2. čs. 
pdb. Odznaku vydaného 
k 70. výročiu vzniku 2. 
čs. pdb v ZSSR sa nedo-
žil,... Posledná rozlúčka 
sa uskutočnila 11.3.2014 
v bratislavskom krema-
tóriu. Odznaku sa snáď 
dočkal v Liptovskom Mi-
kuláši žijúci príslušník 
2. čs. pdb – plk. v.v. Ján 
Iľanovský (*1922). Bese-
du s príslušníkom 2. čs. 
pdb Štefanom „Sťopom“ 
Šteflovičom (*1921) 
zorganizoval v mar-

  Posledná výsadka r. 1980

zadný rad zľava:
Ivan Bišťan, Tibor Baďura, Jozef Olgyay, 

Ľubomír Galgoczi, Štefan Oťapka,
Karol Takáč

predný rad zľava:
Marián Kňaze - pilot, Milan Preisinger,

Alexander Filo, Naďa Pittauerová,
Vladislav Dergnovich,

Pavol Beckovský - 2. pilot / mechanik
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Napísali o nás

Blahoželáme k narodeninám

marec

apríl

máj

Všetkým menovaným
srdečne blahoželáme

a do ďaľších rokov života
želáme všetko najlepšie !

Effenberger Mikuláš
Herna Jozef

Horniak Peter
Hrehuš Anton
Kluvánek Ivan

Kňazovický Ľubor
Rezník Jaroslav
Šubertová Iveta              
Čižinský Jozef
Galgóci Jozef

Kováčová Miroslava
Lang Peter

Dubeň Ľubomír
Havel Bohumil

Hrnčárová Viola
Klvač Pavol
Paškan Ján

Bachratý Alojz
Holobradý Boris

Je nás veľa, no i tak nie sme takí silní,
akými by sme mohli byť

 No a po druhý raz, 
keď som tému partnerstva 
otvoril v neformálnom roz-
hovore s prezidentom KVV 
SR  Antonom Múdrym. Tro-
chu ma zarazilo deď na tému 
potenciálnych možností 
spolupráce zareagoval, že 
„trochu ste na nás priveľkí“.
 Ak to zoberieme 
podľa počtov členov, tak 
možno. No ak podľa aktivity, 
tak určite nie. Bratislavská 
oblastná organizácia SZPB 
by určite vo svojich radoch 
privítala asi 80 zväčša ešte 
stále aktívnych bratislav-
ských výsadkárov – veterá-
nov. Určite z ju posilnili, pre-
tože sú stále životaschopní 
a aj všeobecne vážení.
 Dôkazom bolo že 
na výročku ich prišli po-
zdraviť zástupcovia asi 
desiatich partnerských vý-
sadkárskych klubov z Čes-
ka, starostka Smoleníc 
Pavlína Hornáčková (rod-
ná obec vynálezca padáka 
Štefan Baniča, Smolenice 
– Neštich (a aj predseda 
BSK Pavol Frešo. Ten je 
evidentne voči obom na-

 Počas marcového výročného rokovania bra-
tislavského Klube vojenských výsadkárov v Berno-
lákove som si to uvedomil dvakrát. Po prvý raz, keď 
som sa pri ich správe o činnosti utvrdil, že ideovo sa 
od nás, protifašistických bojovníkov, naozaj v ničom 
nelíšia, navyše, ešte aj celý rad akcií máme rovnakých. 

Vladimír Mikunda
časopis SZPB

Bojovník č.7/2014

Čarnogurský Ján ml.
Méhes Jaroslav

Smrek Emil 
Tomášek Peter

Vaigl Milan
Bohunický Miroslav

Cádra Daniel
Juriš Patrik

Mikuš Stanislav
Nemček Ivan 
Novák Ivan

Smutná správa

Ľubomír „BÉĎO“ STRAKUŠ
* 30. 10. 1952   + 29. 4. 2014

Dňa 29. apríla 2014 nás 
náhle opustil člen klubu 

a náš priateľ

Ľubomír Strakuš

Česť jeho pamiatke!

šim organizáciám rovna-
ko priateľsky naklonený.
 Čím sa idú sloven-
skí výsadkári (nielen vete-
ráni( prezentovať v tomto 
roku? Z asi 20-tich veľkých 
a aj medzinárodných podu-
jatí spomeniem len niektoré“
- Memoriál Jozefa Gab-
číka, Žilina, 31. máj 2014
- Antropoid, Pra-
ha, 18. jún 2014
- Odborný medzinárodný 
seminár pri 100. Výročí zís-
kania patentu na funkčný 
padák Štefanom Baničom, 
Smolenice, 16. august 2014
- Snem pri príležitosti 20. 
výročia založenia Klubu 
vojenských výsadkárov, 
Žilina, 22. august 2014
- 20. výstup na Sle-
mä, 11. október 2014
 Nehovoriac o tom, 
že členov ôsmich sloven-
ských výsadkárskych klu-
bov pravidelne stretáme aj 
na všetkých spomienkových 
podujatiach ku Dňu víťaz-
stva nad fašizmom, k SNP... 


