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Úvodom 
 

    Horúce letné dni sú uţ pomaly za nami a nám vychádza štvrté číslo nášho klubového 

SPRAVODAJCU v znamení osláv 67. výročia SNP. Neporuším tradíciu a začnem príspevkom 

kolegu Emila Tencera o 2. československej samostatnej paradesantnej brigáde a SNP. Štefan 

Janáček opisuje výkon šumiackeho druţstva na 7. ročníku memoriálu zakladateľov 

výsadkového vojska a 3. ročníka memoriálu vynálezcu padáka Š. Baniča v Liberci. Nasleduje 

vlastný pohľad kolegu Vlada Gajdoša z KVVV Praha na III. majstrovstvá SR veteránov 

v parašutizme v Partizánskom, niekoľko informácii z akcií, na ktorých sa zúčastnili členovia 

nášho klubu. Tento náš klubový SPRAVODAJCA má nezvyčajný záver, najmä kolega Štefan 

Janáček si ho musí prečítať do konca. 

 

Ivan Bartoš 

  

 

2. Československá samostatná paradesantná brigáda  
a Slovenské národné povstanie 

 
Medzi vojenské a partizánskej jednotky, ktoré sa významným spôsobom podieľali 

na boji proti fašistickému, hitlerovskému Nemecku počas II. svetovej vojny, 

rozhodne patrí aj 2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR. Jej aktívna 

účasť v tvrdých bojoch proti fašizmu, za národné oslobodenie a nové 

spravodlivejšie usporiadanie Československej republiky po stránke národnostnej, 

hospodárskej a sociálnej je veľmi významným dôkazom účasti Slovákov na 

obnove novej Československej republiky.  Výsledky agitačnej práce za takéto 

usporiadanie, ktorá bola uskutočňovaná medzi vojakmi v Slovenskej armáde uţ 

koncom roka 1941 a pokračovala v roku 1942. Tieto výsledky vyvrcholili v roku 

1943 hromadným prechodom vojakov 1. pešej slovenskej divízie na stranu Červenej armády. 

Korene zapustila brigáda pri sústredení v Usmani vo Voroneţskej oblasti, kde bolo 

sústredených viac ako 2 100 vojakov a dôstojníkov slovenskej armády, ktorí prešli dobrovoľne 

na stranu Červenej armády. Ako pluk slovenských dobrovoľníkov sa prihlásili do radov 

československého zahraničného vojska v ZSSR. Tu bolo prijaté „Prevolanie k slovenskému 

národu a k Slovenskej armáde“ a bolo publikované koncom decembra 1943 v Usmani. Bolo 

jasným dôkazom zmýšľania aj prevaţnej časti slovenského národa a prakticky vyvrcholilo 

v celonárodnom Slovenskom národnom povstaní 29. augusta 1944. Začiatkom januára 1944 

odišlo z Usmane do Jefremova 2 028 preverených slovenských vojakov, poddôstojníkov 

a dôstojníkov, ktorí vytvorili základ novoorganizovanej 2. čs. samostatnej paradesantnej 

brigáde v ZSSR. Deň príchodu slovenských vojakov do Jefremova – 9. január 1944 – je 

súčasne dňom vzniku 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR. 

Túţbou príslušníkov brigády bolo urýchlene pomôcť povstaleckému Slovensku. Pred presunom 

mala brigáda v plnej pohotovosti 2 144 príslušníkov v zloţení: dva prápory, ţenijná rota, 

delostrelecký oddiel, protitankový oddiel, protilietadlový oddiel, spojovaciu rotu, autorotu 

a štábnu rotu. Štáb brigády vypracoval rozpis jednotlivých lietadiel s bojovníkmi, materiálom 

a bojovou technikou vrátane ťaţkých zbraní. Najvyššie velenie Červenej armády rozhodlo 2. 

čs. paradesantnú brigádu nasadiť ako účasť vojenskej pomoci ZSSR povstalcom na Slovensku. 

Celú zloţitú a veľmi náročnú úlohu zabezpečoval 4. gardový Gomenský bombardovací letecký 

zbor a 5. Orelský bombardovací letecký zbor. Lietadlá týchto zborov počas operácie od 4. 

septembra do 24. októbra 1944 uskutočnili spoločne 1 199 vzletov – z toho viac ako 705 
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úspešných. Počas nich dopravili na Slovensko 1 928 – 2 000 osôb, prevaţne príslušníkov 

brigády a 639 ton bojového materiálu. Po dobu tohto vzdušného mostu došlo k 17 haváriám 

vrátane zostrelov sovietskych lietadiel nacistami, pri ktorých zahynulo 66 príslušníkov 

sovietskeho diaľkového letectva, 68 príslušníkov brigády a 14 povstaleckých bojovníkov. 

Vzdušný most patril medzi 

konkrétne formy pomoci ZSSR 

Slovenskému národnému 

povstaniu, cez ktorý prichádzali 

na povstalecké územie všetky 

zásoby vojenského charakteru, 

letecký a pozemný personál 1. 

čs. stíhacieho pluku, 2. čs. 

samostatná paradesantná brigáda a mnohé významné osobnosti domáceho a zahraničného 

odboja. Späť odváţali hlavne ranených povstalcov. Bolo to v čase, keď situácia na 

povstaleckom fronte bola uţ veľmi kritická – nepriateľ ohrozoval Zvolen, letisko Tri Duby. 

V tejto mimoriadne zloţitej situácii, keď fašisti v údolí Hrona dosahovali Hronskú Dúbravu, 

Ţeleznú Breznicu, pristála 6. októbra 1944 večer na letisku Tri Duby väčšia časť 2. 

paradesantného práporu – dve roty a časť ťaţkých zbraní. Zvyšok 2. práporu priletel 8. 

októbra 1944. Veliteľ 1. ČSA na Slovensku gen. Viest vydal 7. októbra večer bojový rozkaz na 

nasadenie nekompletného 2. práporu s úlohou zlomiť odpor nepriateľa na hlavnej komunikácii 

v údolí Hrona, postúpiť do priestoru Tŕnie, Ţelezná Breznica, Ladno, Trnavá Hora, zmocniť sa 

Jalnej a zastaviť postup nepriateľa. Akciu mali podporovať: partizánska brigáda kpt. J. 

Nálepku a jednotka kpt. Petríka z povstaleckej armády. Dňa 9. októbra sa 1. prápor doplnil 

skoro na plný stav a uţ 10. októbra prebiehali prudké boje o Kľačany a poobede sa 2. prápor 

zmocnil Trnavej Hory. Nepriateľ časť našich jednotiek protisečou z osady vytlačil a aţ po 

druhej úspešnej protiseči našich sa o 16.00 hodine podarilo Trnavú Horu definitívne 

oslobodiť. Dňa 11. októbra prebiehali ťaţké boje o Hronskú Dúbravu za účinnej pomoci 

delostrelectva 3. taktickej skupiny. Hlavná skupina 2. práporu úspešnou stečou zlikvidovala 

fašistov v Hronskej Dúbrave a dobyla Jalnú. Obidve skupiny 2. práporu sa spojili, zabezpečili 

obranu a front sa na tomto mieste stabilizoval. 

   1. paradesantný prápor priletel na Tri Duby 8. a 9. októbra, teda v čase, keď nepriateľská 

bojová skupina Schill začala ohrozovať Zvolen od Banskej Štiavnice. Velenie ČSA opäť 

vyriešilo nebezpečnú situáciu nasadením 1. paradesantného práporu na smer Kozelník – 

Banská Štiavnica. Pri postupe na Banskú Belú 11. októbra narazil predvoj 1. práporu 

v ranných hodinách na silné nepriateľské jednotky s tankami. Rozpútal sa neľútostný boj 2. a 3. 

roty s fašistami. Fašistické jednotky boli prinútené na ústup. Po ich úspešnom prenasledovaní 

zaujala 2. rota podvečerom obranné postavenie asi 1 km od ţakýlskeho mlyna a 3. rota sa 

vysunula západným smerom na cestu z Banskej Štiavnice do Sklených Teplíc. Obidve roty sa 

zakopali a zastavili postup nepriateľa. Nasadením 1. a 2. paradesantného práporu sa podarilo 

ohrozený úsek na juhozápade povstaleckého frontu stabilizovať. Úspešným zásahom uţ hneď 

v prvom boji získala brigáda uznanie a obdiv.  

   Keď sa nepriateľ pokúsil znovu prebiť ku Zvolenu cez Krupinu a Babinú – do 20. októbra sa 

zmocnil Babinej, Pliešoviec, Sásy a Senohradu – veliteľstvo 1. ČSA nasadilo 2. čs. 

paradesantnú brigádu v smere na Krupinu – Dobrú Nivu s úlohou v dňoch 20. – 22. októbra 

zlikvidovať prenikajúceho nepriateľa. 1. prápor začal úspešne rozvíjať protiseč a za podpory 

delostrelectva sa 20. októbra zmocnil Dobrej Nivy. Ďalej však nepokračoval, lebo. gen. Viest 

odvelil 1. paradesantný prápor do priestoru Brezna na prehradenie postupu fašistov zo 

severovýchodného smeru. Pozície 1. práporu zaujal priezvedný oddiel, ktorý bol stiahnutý zo 

zálohy veliteľa brigády plk. Přikryla. 2. prápor po ovládnutí výšiny Gavúrky zaujal obranu 

a kontroloval cestu Dobrá Niva – Sása. Bojová skupina vedená škpt. Taláškom sa násilným 
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prieskumom zmocnila do večera Pliešoviec a postupovala na Sásu, kde rozhodujúcou 

protisečou ju dobyla, zaujala obranu a úspešne odráţala protiútoky nepriateľa. Nemci utrpeli 

značné straty pri Pliešovciach, Sáse a na Zábave, kde boli vyradené tanky a ťaţké zbrane. Po 

spojení s jednotkami 2. práporu vybudovali obranu na čiare Senohrad -Zábava a Oremov Laz 

– Zábava. Úspešná akcia ďalej nepokračovala, nakoľko velenie 1. ČSA nasadilo brigádu na 

obranu Detvianskej doliny proti silám 18. SS divízie Horst Wessel. 

   Od 23. októbra viedla brigáda v určených úsekoch ústupové boje a prakticky celá ťarcha 

ústupového boja na smeroch Vígľaš – Zvolen – Badín – Banská Bystrica a Podbrezová -

Šalková leţala na parabrigáde. Ako posledná, na rozkaz ústupovým bojom opúšťala 27. 

októbra 1944 Banskú Bystricu a ustupovala smerom cez Staré Hory na Donovaly, kde mala 

tvoriť zálohu veliteľa armády v tomto horskom obrannom postavení. Rozkaz veliteľa 1. ČSA na 

Slovensku z 27. októbra 1944 o prechode na partizánsky spôsob boja, zastihol prápory, roty 2. 

paradesantnej brigády rozptýlené od Horehronia  po Starohorskú dolinu v nepretrţitom dotyku 

s nepriateľom. Brigáda kryla ústup 1. ČSA a partizánskych jednotiek do priestoru Nízkych 

Tatier. Týmto sa vlastne skončila bojová činnosť brigády v etape pozičných bojov na 

povstaleckom fronte. 

   Keď hodnotíme bojovú činnosť brigády v tomto období, tak po stránke vojenskej vniesla 

brigáda do povstaleckých bojov ofenzívne chápanie boja, dokázala, ţe i s relatívne malými 

silami sa dajú dosiahnuť vynikajúce bojové úspechy. Smelým a účinným bojom, rýchlym 

manévrovaním, odvahou a účinnou paľbou dosiahla na kaţdom zverenom úseku významné 

výsledky napriek niekoľkonásobnej presile nepriateľa. Vysoký bol najmä morálno-politický 

prínos. Spočíval v tom, ţe vojaci a dôstojníci brigády sa prejavili ako chrabrí bojovníci 

a zápalistí poslovia víťazstva, viery v Sovietsky zväz a jeho účinnú pomoc Chýr o prílete 

brigády sa bleskom rozniesol po všetkých bojových úsekoch a vniesol do nich odhodlanie do 

ďalších bojov. Vďaka hrdinstvu, vysokým morálno-politickým vlastnostiam príslušníkov 

brigády, posilnila sa autorita nezištnej pomoci ZSSR, 1. čs. armády na Slovensku a dobré meno 

vojakov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ako aj partizánskych jednotiek na našom území. Ich 

jadro tvorili vynikajúci sovietski velitelia a partizáni, ako aj velitelia a partizáni z bývalých 

príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR a z iných partizánskych oddielov pôsobiacich 

na území Ukrajiny, Krymu, Odesy a pod. Boje 2. paradesantnej brigády v horách boli 

poslednou, ale najťaţšou skúškou jej bojovej a morálne politickej činnosti. Napriek chaotickej 

situácii 28. októbra 1944 rozdrobené jednotky brigády ustupovali do hôr, aby pokračovali 

v partizánskom boji. 
 

   Pouţitá literatúra: niekoľko výňatkov z „Histórie 3. čs. paradesantnej brigády v ZSSR“ z decembra roku 1991 

spracované v Bratislave voľne napísal Emil Tencer. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustračné foto: www.klubvtn.info 
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Šumiačania na MEMORIÁLI 2011 v Liberci 
 

7. ročník memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a 3.ročník memoriálu vynálezcu 

padáka Štefana Baniča  Liberec 30.06.2011 až 2.07.2011 

 

 

Uţ po druhýkrát usporiadal Klub výsadkových veteránov Liberec túto 

akciu ( prvýkrát to bol IV. ročník v roku 2008). I. ročník začal 

v Prahe v roku 2005, II. ročník  pokračoval v Prostějove, III. ročník 

v Chrudimi v roku 2007. V roku 2009 sa v Smoleniciach spojili V. 

ročník memoriálu  zakladateľov výsadkového vojska a I. ročník 

memoriálu vynálezcu padáka Štefana Baniča. V roku 2010 sa akcia 

uskutočnila v Brne, organizoval ju ale KVV Prostejov. 

 Súťaţ výsadkových veteránov vojenských výsadkárov zo 

sedemnástich  klubov z Čiech a  zo Slovenska odštartoval 

generálporučík Ondrej Páleník, ktorý je tieţ čestným členom KVV 

Liberec. Organizačne zabezpečoval tieto branné preteky Jardo 

Chromek, spolu so svojím štábom. 

Generálporučík v. v. Karel Paleček, 

„generál parašutistov,“ 

zakladateľ československých 

výsadkových jednotiek. 

 

Vo štvrtok, 1.júla, sa počasie umúdrilo a 17 

trojčlenných druţstiev sa zoradilo na slávnostný 

nástup v športovom areáli vojenského útvaru  

Svojsíkova. Najchudší z druţstva si musel obliecť 

tesné tričko so štartovným číslom, Šumiačanom 

vylosovali číslo 12, do ktorého sa navliekol 

Janko Nosko.  Súťaţilo sa v štyroch disciplínach. 

Prvá bola hod granátom na cieľ  zo vzdialenosti 

20 metrov, ku granátovisku bolo treba dobehnúť 

zo štartu na ovále beţeckej dráhy. Druhá 

disciplína bola streľba zo vzduchovky, 

k vzduchovkám bolo treba  po hodoch granátmi 

dobehnúť  asi do tretiny oválu  dráhy. Tretia 

disciplína bola hod granátom do okna 1m x 1m 

makety domu. Pokusy boli tri, ak pretekár trafil 

na prvýkrát, mohol pokračovať zrýchleným 

presunom do cieľa, ktorý bol zároveň štartom. 

Štvrtá disciplína bol teda beh, vlastne zrýchlený 

presun, ktorým sa pretekári presúvali zo štartu 

cez jednotlivé disciplíny aţ do cieľa. Meral sa 

čas posledného pretekára. 

Vekový súčet kaţdého druţstva musel byť 

minimálne 180 rokov. Najstarším pretekárom 

bol 78 ročný Vladimír Stuchlík z Olomouca, 

ktorý dostal zvláštne ocenenie. Vo veku nad 70 

rokov súťaţilo 13 muţov z celkového počtu 51. 

Najvyšší súčet rokov v druţstve  mala Banská Bystrica, spolu 212 rokov, vekový priemer 70,6 

roka. „ Najmladšie“ bolo druţstvo z Bratislavy ( štartovné číslo 11) , spolu 190 rokov, vekový 

priemer 63,3 roka. 

 Naše druţstvo súťaţiace za Miestny klub Juraja Kriváňa Šumiac, v zloţení Štefan Janáček, 

Miloš Kollárik a Ján Nosko, malo spolu 208 rokov a vekový priemer 69,3 roka, vekom štvrté 

najstaršie. Tieto vekové kategórie spomínam preto, lebo boli rozhodujúce v jednotlivých 

disciplínach, pri rovnakom počte bodov. Naše druţstvo skončilo celkovo na 5. mieste, tretie 
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miesto nám uniklo len o vlások, neboli sme dosť „ starí“ na lepšie umiestnenie, keď sme mali 

rovnaký počet bodov.           

   Jednotlivci sa nehodnotili, najlepšie sa umiestnilo druţstvo KVV Chrudim, na druhom mieste  

skončilo druţstvo KVV Plzeň, tretie miesto získalo druţstvo KVV Prešov. Ďalšie slovenské 

kluby sa umiestnili takto: 

    4. miesto KVV  Bratislava, 5. miesto MKVV Šumiac, 7. miesto KVV Banská Bystrica, 

 11. miesto KVV Ţilina a na 12. mieste skončilo predsedníctvo KVV SR v Ţiline.  

   V Smoleniciach v roku 2009 sa druţstvo Šumiaca umiestnilo v celkovom hodnotení na 2. 

mieste, minulý rok sme v Brne získali v hodnotení jednotlivcov jedno prvé miesto a tretie 

miesto v jednej disciplíne, celkovo sme skončili na 10. mieste.  

              Hod granátom do okna                                                           Streľba zo vzduchovky  

                              (Janáček)                                                                      (zľava: Kollárik, Janáček, Nosko) 

 

Budúci rok usporiada KVV Ţilina 8. ročník memoriálu zakladateľov výsadkového vojska 

a 4.ročník memoriálu vynálezcu padáka Štefana Baniča. 

   Podľa platných propozícií memoriálov súťaţiť môţu len bývalí vojenskí výsadkári, ktorí 

prekročili vek 60 rokov. Rozmýšľam, kto nás asi nahradí o niekoľko rokov? 

 

         Štefan Janáček 

         MKVV Šumiac 

   

 

III. MAJSTROVSTVÁ  SR veteránov v parašutizme,  

Partizánske 30.7.2011 
 

  Ide o osobné hodnotenie, skrátené zo 4 stránok na 1 kvôli 

aktuálnosti a včasnému umiesteniu do Spravodajcu O KVV 

BB č. 4. Usporiadateľmi boli O KVV B. Bystrica, Bratislava 

v termíne 29.-31.7.2011 na letisku Malé Bielice pri 

Partizánskom. Účasť bola 5 trojčlenných druţstiev z KVV B. 

Bystrica, Trnava, Bratislava a KVVV Praha I, II. Samotné 

zoskoky sa uskutočnili 30.7., v dvoch kolách z lietadla L-60S 

(OM – NNC), 1200m, lano, krídlo. Zoskokom predchádzal piatkový brífing pod vedením hl. 

inšpektora AK SR M. Gábora, predstavenie hl. rozhodcu - V. Zámečník, poučenie, kontrola 

dokladov, vylosovanie druţstiev, organizačné pokyny, ubytovanie... Deň D – 30.7., začiatok 

zoskokov okolo 09.00 hod, ukončenie druhého kola asi o 13.00 hod. Vcelku slušné výkony, boj 

hlavne o tretie miesto v druţstvách, priebeh majstrovstiev bez zranení. 
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Za zaznamenanie stoja:      

- účasť predsedu KVV SR A. Múdreho a J. Hanáka,     

- vysoká účasť fanúšikov z KVV BA (skoro vyššia ako na VČS, nakoniec nepomohla)                                           

- prítomnosť legiend slovenského parašutizmu – Domský, Zámečník, Dergnovich, 

Rychtarčík, atď.  

- rozhodcovia na M SR športovcov                                                                                                               

- 17-ročný balič padákov Pavol Urban (zabalil 

všetkým prakticky bez závitov) – ešte neskáče ale 

uţ má baličské skúšky        

- zároveň neďaleko od kruhu prebiehajúce M SR 

športovcov na elektronickú nulu    

- K. Adamčík si tu skočil svoj asi 11 689 zoskok     

- Cessna - 182Q, z ktorej skákali športovci mala zaujímavú imatrikuláciu OM-KGB                                                            

- blízka kukurica pri kruhu nikoho z veteránov „nezlákala“                                       

- utieranie si potu po skončení závodov M. Gáborom a A. Hrehušom        

- zmena z turisticko-branných závodov na športové výkony           

- prekvapili – Laco Haverla – výkonom, Laco Hreha – dobrým vínom uţ tradične s etiketami 

k podujatiu, J. Matúška slivovicou z Lubiny, R. Vargic medom (údajne pri ňom pomáhal 

i L. Haverla, ale to by mohol tvrdiť kaţdý...)      

- na 0 prášil i Miro Nešpor, mimo súťaţ i Rasťo Vargic    

- druţstvo Praha I. vekovým súčtom 219 rokov               

- draví Trnavčania, ešte o nich v budúcnosti zaručene budeme (a dlho) počuť                                                             

- na letisku bol v akcii „Cajo“ Takáč, DVD s fotkami uţ dorazilo, zároveň i „Zuzo“ 

Georgijevský s kamerou (nech sa ozve, kto uţ od Zuza niečo niekedy videl!)      

- všetkých 4 doterajších majstrovstiev sa v zdraví zúčastnili J. Méhes, J. Urban a V. Gajdoš  

- pri príleţitosti III. M SR boli v predaji i biele tričká s logom III. M SR   

-  poďakovanie „muţovi v pozadí“ maródovi Máriovi Michailovovi, V. Kavickému, L. 

Hrehovi, (uţ) reprezentoval i L. Dubeň            

- dobrý kančí guláš (posledný vylizoval v nedeľu ránu O. Visingr), atď.  

 
    Záver:  Vydarené podujatie pri ktorom sa väčšina súťaţiacich zoznámila s novým prvkom – 

divákmi. Spokojnosť, na inom mieste časopisu uvaţujem o moţnosti zníţenia veku. Do 

budúcnosti – pri kvalite väčšiny súťaţiacich bude stačiť kruh o priemere 25 metrov. V roku 

2012 snáď M ČR moţno Skuteč, Jihlava ... 

 

                                                                         Vladimír GAJDOŠ 

                                                                                                   KVVV Praha 
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Stretnutie generácií – Kalište 2011 
 

13. augusta 2011 sa konal uţ 6. ročník spomienkového 

podujatia na Kališti organizovaného pod záštitou 

predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 

Vladimíra Maňku. Podujatie bolo súčasťou Osláv 67. 

výročia SNP. Podujatie začalo vystúpením speváckej 

skupiny „Seniori optimisti“. Potom nasledovala 

ekumenická poboţnosť a po nej sa konala pietna 

spomienka s príhovormi hostí. Hlavnou myšlienkou 

celého podujatia 

bolo uctenie si 

obetí vojny a obyvateľov Kališťa, ktoré bolo v roku 

1945 fašistami vypálené. Dôvodom tohto beštiálneho 

činu bola pomsta za pomáhanie partizánom a 

povstalcom. Počas tejto tragédie zahynulo 46 ľudí a 

osada ľahla popolom, okrem kaplnky a dvoch domov. 

Od 13.00 h začal  kultúrny program, počas ktorého 

vystúpili folklórne súbory Háj a Priechoďan. Na tejto 

akcii sa zúčastnili kolegovia J. Šťastný, B. Diško a I. 

Bartoš. 

 

 

 

 

50. výročie založenia 7. výsadkového pluku v Holešove 
 

Päťdesiate výročie vzniku 7. výsadkového pluku zvláštneho 

určenia v meste Holešov dňa 27. augusta 2011 si pripomenuli 

jeho bývalí príslušníci z celého bývalého Československa 

a mnoţstvo prítomných hostí. Pluk bol zriadený v roku 1961 

v Holešove predovšetkým na uskutočňovanie diverznej 

činnosti. Vytvorený bol zo špeciálnych jednotiek 22. výsadkovej 

brigády, ktorá bola 

redislokovaná v roku 

1960 z Prešova do Prostějova. 

Po vpáde okupačných vojsk Varšavské zmluvy 21. 

augusta 1968 rozhodli sa velitelia zatvoriť bránu 

kasární a nevpustiť dnu jednotku Sovietskej armády. 

Za tento svoj postoj bol tento elitný útvar ČSĽA v 

roku 1969 rozpustený a prišiel o svoju bojovú 

zástavu. Velitelia boli väčšinou vyhodení z armády, 

niektorí dôstojníci boli poslaní na „prevýchovu“ 

alebo prevelení k iným útvarom. Tohto stretnutia sa  

zúčastnili kolegovia J. Šťastný, B. Diško a V. 

Schneider – bývalí príslušníci 7. výsadkového pluku 

a prezentovali náš  oblastný KVV so zástavou (foto: 

R. Sobotka). Krátka informácia od F. Sovadinu 

a fotografie sú zverejnené na webovej stránke  www.holesov.cz. A ešte jedno krásne vyznanie 

http://www.holesov.cz/
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od kolegu Pavla Chmelíka: VVV – váţený výsadkový veteráne... aţ přijedeš domů, plný 

vzpomínek a  slzí z dnešného setkání červených baretů, otevři si stránku 

http://salamandr.webovka.eu...najdeš zde to, na co s láskou 

vzpomínáš: louku u obce Vlčková, kde máš zakopány litry 

mladého potu 7. výsadkového pluku zvláštního určení. V tomto 

prostoru se bude opětovně v roce 2012 konat letní výcvikový 

tábor. Tentokrát s námětem: SKUPINY HLOUBKOVÉHO 

PRŮZKUMU... Daruj naše vzpomínky na mládí vnukovi – 

vnučce...zapůjči mu svoj propocený baret.  

   Máš krásný vánoční nebo narozeninový dárek...sleduj nabídku 

na jaře 2012. 

Pavel Chmelík KVV Holešov 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslavy 67. výročia SNP v Banskej Bystrici 
 

Dňa 29. augusta po prelete stíhačiek 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky začal 

pietny akt kladenia vencov v Múzeu SNP za 

účasti najvyšších štátnych predstaviteľov a 

diplomatických zastúpení v SR a priamych 

účastníkov protifašistického odboja. Pre 

návštevníkov boli pripravené statické a 

dynamické ukáţky súčasnej a historickej 

vojenskej techniky, zoskok  parašutistov z 

vrtuľníka, presun kolóny historických 

vozidiel spolu s pancierovým vlakom 

Štefánik zo stanice Banská Bystrica mesto 

na Hlavnú ţelezničnú stanicu Banská 

Bystrica. Od 13-tej hodiny začal kultúrny program vystúpením ruského folklórneho súboru 

Slnovrat. Nasledoval folklórny súbor Čarovné ostrohy s Diabolskými husľami a skupina Fanny 

Fellows. Program ukončili bratia František a Honza Nedvědovci s kapelou. Počas kultúrneho 

programu bol vstup do expozície Múzea SNP bezplatný. Z nášho KVV sa týchto osláv zúčastnili 

kolegovia F. Lacko, B. Diško, I. Bartoš.  

http://salamandr.webovka.eu...najdeš
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V uplynulých dňoch tohto roku oslávil náš kolega 

 

 
 

45 rokov 
 

 

Branislav Diško 12. 9. 

 

 

 

Netradičným záverom 
 

bude ukončené toto číslo nášho Spravodajcu. Kolega Dano Kollár sa 

ospravedlňuje kolegovi Štefanovi Janáčkovi, aby sa nehneval, 

čo o ňom napísal do prostějovského SPRAVODAJA KVVV č. 53 

a následne príspevok vyšiel v našom klubovom Spravodajcovi č. 

3/2011. Nemyslel, ţe sa jeho humorný ţargón dobrého kolegu – 

kamaráta tak hlboko dotkne. Veď priatelia si vţdy čo to 

povedia, ale za to sa svet nezrúti, len  z veľa vypitej  pálenky sa nám hlava 

zakrúti. Tak Štefan ešte raz: „nehnevaj sa a buďme kamaráti zas ako za starých, dobrých 

čias.“ 
 

      V budúcom, poslednom tohtoročnom čísle bude po úvode uverejnená správa o osude 

vojenskej zástavy 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády od Jiřího Šolca.  
 

Ivan Bartoš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
SPRAVODAJCA č. 4/2011.  Tlač: HP Photosmart C4180. 

Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR a KVVV ČR (bez gramatickej úpravy)  


