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Úvodom 
 

    Konečne je tu mesiac máj, nazývaný aj ako lásky čas a konečne je na svete druhé číslo nášho 

klubového Spravodajcu. S príspevkami nielen od našich kolegov ale aj od kolegov z českých 

klubov ako by sa vrece roztrhlo. Dosť ťažko sa bolo rozhodnúť, ale prednosť dostali príspevky 

podľa príslovia „kto skôr príde, ten skôr melie.“ No nemusí sa nikto obávať, v ďalšom čísle 

počas školských letných prázdnin je už takmer pripravené tretie číslo, kde budú tieto ďalšie 

zaujímavé príspevky uverejnené. Výročné členské schôdze majú už naše oblastné kluby 

vojenských výsadkárov (KVV) za sebou, tak prvé príspevky začínajú našou schôdzou. Aká bola 

výročná schôdza KVV Bratislava, nám svojim príspevkom priblížil kolega Vladimír Schneider. 

V predchádzajúcich číslach sme avizovali uvedenie ďalších príbehov zo života a aktivít 7. 

výsadkového pluku zvláštneho určenia v Holešove. Podarilo sa nám získať ďalšieho 

prispievateľa, ktorého sme často spomínali v predošlých príbehoch. Dávame mu preto  

priestor, aby sa predstavil a opísal jedno z veľmi zaujímavých cvičení formou prípravy 

a realizácie neobvyklej veliteľskej operácie. Po tomto síce rozsiahlom, ale veľmi zaujímavom 

príspevku nasleduje informácia zo zasadnutia Rady KVV SR v Žiline od kolegu Laca Haverlu, 

pozvánka od kolegov z Jindřichova Hradce, informácie zo zasadnutia Predsedníctva KVV SR 

a ďalšie...  

Ivan Bartoš 

 

Výročná členská schôdza KVV Banská Bystrica 
 

 Výročná členská schôdza Klubu 

vojenských výsadkárov Banská Bystrica sa 

konala v Spoločenskej miestnosti 

Veliteľstva vzdušných síl OS SR vo 

Zvolene. Z celkového počtu 40 sa 

zúčastnilo 27 členov a 12 hostí - za 

Predsedníctvo KVV SR sa zúčastnili Anton 

Múdry - predseda, Ján Hanák a Ernest 

Kadora, z KVV Bratislava Ľubomír Dubeň 

- predseda klubu, Ladislav Hreha, Jozef 

Tuček, Alexander Georgievský, Jaroslav 

Méhes, za Klub vojenských výsadkových 

veteránů Praha Vladimír Gajdoš, za Klub 

výsadkových veteránů Holešov Vladimír 

Klepal a  František Vyhlídal a za Zväz 

vojakov SR Klub Banská Bystrica Robert 

Hoza. Z Miestneho KVV J. Kriváňa Šumiac 

boli prítomní Miloš Kollárik a Ján Nosko. 

Ospravedlnil sa Štefan Janáček a Ľubka 

Šúplatová. Z hostí sa ospravedlnil Peter 

Lachký. Prítomný bol aj čestný člen KVV 

Leo Kolník - bývalý padákový strelec. 

Rokovanie bolo otvorené parašutistickou 

hymnou "Duní stroje vzduchem," minútou 

ticha sa vzdala pocta zosnulým členom KVV 

SR a ČR, potom rokovanie pokračovalo 

podľa schváleného programu. Zápisnica z výročnej členskej schôdze tvorí samostatnú časť 

tohto čísla klubového Spravodajcu. 
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Výročná členská schôdza KVV Bratislava,   
Bernolákovo 08. marca  2014 očami kol. V. Schneidera 

 
Naši priatelia z  Klubu vojenských výsadkárov v Bratislave zvolali svoju 

výročnú členskú schôdzu do priestorov Spojenej strednej školy 

v Bernolákove. Boli sme pozvaní a radi sme pozvanie prijali. Za náš klub 

sa tohto významného stretnutia zúčastnila pomerne početná delegácia 

vedená predsedom klubu Vladimírom Kavickým, spolu s Dušanom 

Domským, Albertom Dubným, Ladislavom Haverlom, Vladimírom 

Schneiderom a 

Rastislavom Vargicom. 

Príprave priestoru 

schôdze dominoval 

Lacko Hreha (je tam na domácej pôde), ale 

ako pri príprave každej výročnej schôdze 

nechýbal štáb spolupracovníkov, v ktorom 

bol, ako obvykle, prakticky každý člen klubu, 

pretože úlohou nebolo len zvládnutie 

samotnej schôdze, ale aj spoločenskej časti 

stretnutia po schôdzi, venovanej rozhovorom 

a zábave kolegov a priateľov. Priebeh 

schôdze mal v pevnej moderátorskej ruke 

Viktor Timura. Privítanie prítomných a 

zahájenie hymnou výsadkárov bolo tradičné, ozdobené pozdravnou básňou Jaroslava Rezníka. 

Spomienka na zosnulých priateľov bola prirodzenou a dôstojnou súčasťou zahájenia, 

Spoločná fotografia pred klubovou zástavou na VČS KVV Banská Bystrica. 

 Stojaci zľava kol. Jozef  Dolník, Vladimír Klepal – KVV Holešov, Štefan 

Bobok – novoprijatý člen, František Vyhlídal – KVV Holešov, sediaci zľava 

kol. Vladimír Schneider, Jiří Šťastný a Dušan Hancko. 
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vyjadrenou minútou ticha.  Zo samotnej pracovnej časti schôdze odbúdali jednotlivé body 

programu vecne a plynule. Správu o hospodárení predniesol Milan Feješ a súlad medzi 

zámermi a realizáciou v činnosti klubu potvrdil predseda revíznej a kontrolnej komisie 

Alexander Georgijevský. Dva veľmi významné body rokovania predniesol predseda Klubu 

vojenských výsadkárov Bratislava, Ľubomír Dubeň. Bola to správa o činnosti organizácie za 

rok 2013, ktorá má mnoho kapitol zo všetkých predstaviteľných oblastí aktivít a vôbec za ňou 

nezaostával návrh plánu činnosti na rok 2014. Ten prináša ďalší rozvoj spolupráce medzi 

klubmi výsadkárov na Slovensku a v Čechách, spoluprácu s armádou SR, BSK, obcou 

Smolenice, Slovenským leteckým zväzom, SZPB a ďalšími spriaznenými organizáciami. 

Navyše, úlohy zviditeľniť a dôstojne pripomenúť 100. výročie priznania patentu na padák 

Štefanovi Baničovi, rodákovi zo Smoleníc, čo 

podrobnejšie rozobral vo svojom príspevku Jozef 

Tuček. Bude to aj významné 70. výročie SNP 

a tiež 20. výročie vzniku Klubu vojenských 

výsadkárov SR. Okrem osemnástich vlastných 

podujatí má klub v programe aj účasť na 

hosťovských akciách, ktoré sú takpovediac bez 

hraníc a bude len na silách členov klubu, ktoré sa 

podarí zvládnuť. Ale, ako obvykle, bude ich určite 

pekná kôpka.   

Pozdravné príhovory hostí schôdzu nielen 

ozdobili, ale potvrdili jej vážnosť, vyzdvihli klub 

vo vykonaných skutkoch a povzbudili v plánovaných 

zámeroch.  

Dovolím si dotknúť sa tohto fenoménu. Nás hostí. 

21.februára 2014 uskutočnil aj náš oblastný Klub vojenských 

výsadkárov v Banskej Bystrici svoju výročnú členskú schôdzu. 

Ako vždy a obvykle všade, bola priestorom nielen pracovným, 

ale hlavne miestom stretnutia priateľov, kolegov, nadšencov 

spojených spoločne prežitými zážitkami, prácou a záujmami. 

Tento rok sme privítali priateľov zo Žiliny, Prahy, resp. 

Karlových Varov, z Holešova a Bratislavy.  

Na bratislavskej schôdzi zdobilo pozadie za predsedníckym 

stolom okrem vlastnej klubovej zástavy aj sedem zástav hostí z 

rôznych klubov v Čechách a na Slovensku. To okrem 

jednotlivcov, zastupujúcich ďalšie zúčastnené organizácie.  

Účastníkov schôdze v Bernolákove bolo 110, ale z toho 69 

hostí !  Chcem zdôrazniť, aké máme šťastie. Hostia sú na našich schôdzach potvrdením tej až 

hmatateľnej, samozrejmej atmosféry priateľstva 

a dôvery. Sú tými, ktorí posilňujú a potvrdzujú 

správnosť našich skutkov, pokračovanie tradícií 

s perspektívou spolupráce a odovzdávania 

spoločných myšlienok, ideí a princípov novým 

a mladším členom našich klubov. Má to o to väčšiu 

cenu, že to môžu robiť osobným príkladom. A je 

fascinujúce, akým úžasným spôsobom posilňujú 

nami spoločne vytvoreného ducha miesta.   

Druhú vec, ktorú chcem pripomenúť je, že 

Medzinárodný deň žien je významný sviatok a iba 

ľudia bez ochoty preštudovať si jeho históriu môžu 
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spochybňovať jeho ľudskú hodnotu. Dôvod, pre ktorý tento sviatok spomínam, súvisí 

bezprostredne zo schôdzou bratislavského klubu výsadkárov. Nielen, že sa schôdza konala 

v takýto významný deň, že Jaroslav Rezník venoval a predniesol prítomným ženám k tomuto 

dňu svoju báseň „Kľúč“, ale bolo pekné vidieť predsedu klubu, ako každej účastníčke výročnej 

schôdze odovzdáva kvet a gratuláciu s noblesou, vľúdnosťou a primeraným rešpektom 

patriacim všetkému, čo v živote dokázali. 

     Za Klub vojenských výsadkárov v Banskej Bystrici vám ďakujeme za pozvanie a je nám cťou 

byť vašimi priateľmi. 

Za KVV Banská Bystrica 

Vladimír Schneider 

Banská Bystrica, 1. máj 2014    
 

Fotografie prevzaté z facebooku Vojenskí výsadkoví veteráni a sympatizanti od kolegu Ota 

Ondreičku. 

 

 
 

Cvičenie LIBAVÁ 
 

 Jmenuji se Milan Kočí a v době cvičení, které chci připomenout, 

jsem zastával funkci velitele čety ŠDZ v hodnosti kapitána, u výše 

uvedeného pluku na rotě, které velel kapitán Jan Repaský. Toto 

cvičení skupin hloubkového průzkumu ve VVP (vojenský výcvikový 

prostor) Libavá způsobilo šok, znehybnění a naprostou nečinnost 

zadržených vyšších důstoníků od 10. tankové divize (t.d.). 

Mým zástupcem byl ppor. Jozef Kožár. Byl ze Sabinova a při prvním 

seskoku přistál na strom, zlomil si nohu a byl navržen na přemístění 

k motostřelcům. Napsal se na denní hlášení k veliteli pluku a ten 

jeho přemístění zamítl. Jožo byl vynikající důstojník. I když nemohl 

absolvovat výsadkovou přípravu tak jako my, byl vždy s četou při 

nejtěžších zaměstnáních. Bohužel, zemřel, když byl teprve několik let 

v civilu.  

Po celou dobu vojenské kariéry jsem měl štěstí na své spolusloužící, 

konkrétně na velitele skupin. Velitelem 1. SkHPz byl ppor. Jan Holický z Příbrami. Všestranný 

sportovec, rozvážny, s dobrým úsudkem, čestný a úpřimný. Velice jsem si ho vážil. Velitelem 2. 

SkHPz byl ppor. Jaroslav Janík, Pražák z Modřan. Jarda byl vynikajíci atlet. Dokázal běhat 3 

km v čase pod deset minut. (9min.,20sek.) Velitelem 3. SkHPz byl ppor. Bohumil Černý, v civilu 

boxer za RH Ústí n. Labem, z dílny trenéra Němečka. Nescházela mu ani atletická průprava. 

Doplňoval tuto hvězdnou trojici a vojáci ho uznávali. Vytvořili se mezi námi kamarádske 

vztahy.  Všeobecná situace : 7. výsadkový pluk zvláštního určení se sídlem v Holešově plnil 

výcvikové úkoly v rámci „ Osnov pro provádění hloubkového průzkumu“. Na závěr letního 

výcvikového období (LVO) absolvovaly jednotlivé roty taktická cvičení (TC) na téma : „Četa 

hloubkového průzkumu (HPz) jako Průzkumně diverzní odřad (PzDO) v týlu protivníka.“ 

Obsahem TC být seskok do neznámeho prostoru, shromáždění čety, přesun do prostoru bojové 

činnosti, vybudování základny, průzkum zájmových objektů, diverze na komunikacích s cílem 

ničit především prostředky jaderného napadení (PJN) typu Sergeant (SE) a Pershing (PE). 

Po splnění úkolu se shromáždit v nouzovém prostoru (NP) a vyčkat na odsun vrtulníkem do 

sestavy 7.VPZU. Viď MAPA. 
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Zvláštní situace : 10.t.d. se sídlem v Havlíčkově Brodu měla, v termínu našeho plánovaného 

cvičení, velké TC s bojovou střelbou. Přesun z místa dislokace se měl uskutečnit po vlastní ose 

a po železnici. Na základě našeho hodnocení musely součásti 10.t.d. využít pouze dvě vykládací 

místa a to ve Velké Bystřici a Domašově nad Bystřicí. Zmiňovaná divize musela musela 

dosáhnout „čáry zasazení“ v čase „Č“. O čase „Č“ jsem nevěděl. S velením VVP Libavá jsem 

uzavřel dohodu o využití prostoru a s velením 10.t.d. jsem se dohodl na součinnosti.  Bylo pro 

mne příjemným překvapením, že velitel divize v terénu, za mé přítomnosti nařídil aby naše 

cvičíci jednotka byla zahrnuta do plánu značkování. (To jsem na vlastní uši slyšel a na vlastní 

oči viděl.)  

Zámysl řídicího cvičení : - provést padákový výsadek na doskokovou plochu (DP) „Maleník“, 

7 km j.z. od Hranic na Moravě, provést násilný přechod řeky Bečvy v prostoru j.z. od 

Jezernice, překonat komunikaci 1. třídy a železniční trať Přerov – Hranice a dosáhnout do 

V+6 Slavkovský vrch. V den D+1 nočním přesunem dosáhnout prostor „Strážiště“, kóta 640.  

První SkHPz -  v D+1 vyslat podskupiny s úkolem provést přepad na železniční trati Olomouc 

– Bruntál v prostoru Domašov nad Bystřicí. Získat „jazyka“ ze sestavy cvičících jednotek 

10.t.d.. 

Druhá SkHPz -  vyslat podskupinu do prostoru silnice Velká Bystřice – Hlubočky – Libavá. 

Připravit „fugas“ na projíždějící PJN. Na další jednotky provést palebný přepad s využitím 

PN-4 (průbojná nálož) a RPG-7 (ruční protitankový granátomet).  

Třetí SkHPz  - provést průzkum prostoru Libavá a okolí s úkolem zjišťovat místa velení 

a určovat jejich souřadnice. Po splnění úkolu v den D+2 se přesunout do nouzového prostoru 

(NP) a vyčkat na odsun. 

Průběh cvičení „Libavá“ : - vysazení bylo provedeno simulovaně, po jednotlivcích, v prostoru 

polesí „Maleník“. Následovalo shromáždění skupin a přesun do místa násilného přechodu 

přes řeku Bečva v prostoru 4 km j.z. od osady Jezernice. Vodní tok byl překonáván za pomoci 

osobních „kapsačlunů“. Skupiny postupovaly přes silnici 1. třídy a železniční trať Přerov – 

Hranice, i když výstižnější je, že postupovaly pod komunikacemi, protože využily propustě. 

Další postup byl po skupinách samostatně, podle azimutu do prostoru Slavkovský vrch a dále 

V čase príbehu veliteľ 1. skHPz  ppor. Jan Holický v súčasnosti.     
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do prostorů svých základen. Na základnách zůstával velitel, jeho zástupce a radista. Z každé 

skupiny byly vyslány dvě podskupiny , z toho jedna pevná – pozorování a druhá pohyblivá – 

pátrání. Základny byly zaujaty v prostoru kóty 629 „Strážná“ – ppor. Janík, v prostoru kóty 

608, v bezejmenném lesním masivu – ppor. Černý a v prostoru kóty 640 „Strážiště“ – ppor. 

Holický. Vojáci měli za sebou přesun v délce 25 – 30 km.  

Skupiny byly vybaveny osobními zbraněmi Sa 58 a Sa 61 Škorpion, RPG-7 se 3 ks PG-7V, PN-

4, rádiostanicemi R-352 a R-350, cvičným střelivem a granáty a KDP „Vysočina“, jeden ks na 

tři dny a dalším materiálem o celkové hmotnosti 28-32 kg. Velitelé skupin ohlásili včasné 

zaujetí základen a nařídili střežený odpočinek. Podskupiny byly vyslány ještě za tmy. Podle 

bojových nařízení zaujaly místa v blízkosti vykládacího místa (VM) Domašov nad Bystřicí. Jiné 

podskupiny měly sledovat přesuny na komunikacích směřujících do osady Libavá.    

První hlášení obdržel ppor. Holický. Do železniční stanice Domašov nad Bystřicí přijel 

vojenský transport 40 tanků T- 54 a T – 62 a několik OT – 64. Podskupina bez meškání 

přepadla celý vlak za pomoci dýmových a slzných granátů, výbušek V – 10 a střelby ze 

samopalů vz. 58. Ve stanici vznikl nepředstavitelný chaos. Průzkumníci mezi tím vběhli mezi 

vagony a shazovali přejezdové můstky. Osádky tanků byli v osobním vagonu. Většina se 

rozutekla mimo stanici. V této chvíli přijel do stanice dělnický vlak do Olomouce. Strojvůdce 

zastavil před dýmem, ale vlak byl zasažen také. Následně měl zpoždění, jak bylo uvedeno 

v protokolu, asi 120 minut.  

Musel jsem se dostavit na stanici a zjistit co se stalo. Byl tam ještě několik hodin zmatek, 

prostor zamořen RGSL a RDG. Všechen dým ležel tak 3 metry nad zemí. Ve stanici už byli 

příslušníci VB. Ukázal jsem jim záznam, ve kterém oznamuji termín a místa cvičení. Tím mé 

vyjádření skončilo. Ještě na stanici jsem obdržel zprávu, že byl chycen cenný „jazyk“. Ihned 

jsem odjel do místa setkání s velitelem skupiny ppor. Holickým. Na silnici do Libavy, kde mělo 

dojít k zadržení „jazyka“  ještě ležely stromy, byl cítit střelný prach a slzný plyn. Velitel 

skupiny stručně sdělil, co se stalo. Dostal hlášení od pevné podskupiny, že od Domašova nad 

Bystřicí, směrem na Libavu jede štábní vozidlo a vedle řidiče jede „major s velkými 

hvězdami“. Ten „major s velkými hvězdami“ byl generál František Veselý, velitel 10.t.d., 

postrach všech vojáků a důstojníků zejména. Ppor. Holický měl připravenou léčku s využitím 

stromového záseku. Počkal až označené vozidlo přijelo do prostoru léčky a zavelel. Padající 

stromy, výbuchy před a za vozidlem způsobili šok , znehybnění a naprostou nečinnost osádky. 

Po několika vteřinách vyběhli z lesa průzkumníci, pak váhavě vystoupil z vozidla i generál 

Veselý, bledý a roztřesený. Polohlasem se ustrašeně zeptal velitele, od kterého útvaru jsou 

a jak sej menuje. Když zjistil legitimitu skupiny, začal řvát a vyhrožovat. Velitel skupiny zůstal 

klidný, stáhl podskupinu a přesunul se na základnu. Generál chtěl, abych se u něho hlásil a to 

ihned. Měl jsem ale další problém. Ppor. Janík mi oznamoval, že podle bojového nařízení (BN) 

napadli kolonu pásových a kolových vozidel v prostoru 4 km výchdně od Hlubočky. Rozhodl 

jsem se projet do osady Varhošť a dále pěšky na základnu ppor. Janíka. Setkali jsme se před 

základnou. Vyslechl jsem popis přepadu. Kolona, bez zajištění, se pohybovala z Velké Bystřice. 

Složení kolony sestávalo ze štábnich vozidel, skříňových vozidel, OT a tanků. Při průjezdu 

kolony podskupina odpálila „fugas“ a kolonu zasypala slznými a dýmovými granáty. Mnozí 

řidiči nedobrzdili a bylo slyšet narážející vozidla a skřípot plechů a nadávky. Po několika 

minutách se velitel skupiny přesunul na základnu.   

Po tomto přepadu jsem zjistil, že po silnicích se začínají pohybovat průzkumné OT FUG 

a vojáci v rojnicích prohledávajíci lesy. Nařídil jsem skupinám odchod do nouzového prostoru 

(NP) na samotě Drápalova, 1 km východně od osady Pohořany. Z nouzového prostoru jsme si 

přivolal „vrtulník“ – V3S a odjeli do kasáren. 

Druhý den po návratu ze cvičení mne vyslechl orgán vojenské kontrarozvědky pluku (VKR). 

Několik dní byl klid před bouří. Generál napsal hanopis na mne a na pluk. Kdosi z ministerstva 

obrany nařídil všechno vyšetřit a mně exemplárně kázeňsky potrestat. Řešil to i VOP. Musel 
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jsem předložit písemnou a grafickou přípravu, byli vyslechnuti všichni velitelé skupin a vojáci 

průzkumníci. Se mnou se moc nikdo z vyšetřovatelů nebavil. Bavil se ale celý pluk. Vždyť to byl 

druhý generál od roku 1944, který byl jako „jazyk“ zadržen. Toho prvního, generála 

Wehrmachtu, zadržela partizánska skupina „Olga“ a předala ho velení Ukrajinského frontu 

někdy v r. 1944 - 45. 

Já jsem měl zvláštní schopnost přivolávat na sebe další „maléry“ s Veselým generálem. Ale 

o tom snad jindy. 

Závěry :  - urazili jsme ješitnost generála, když byl zajat, důsledkem čeho byl negatívně vnímán 

u celé armády. Znemožnili jsme aby hlavní síly 10.t.d. dosáhly určených čar nasazení, narušili 

jsme činnost 10.t.d.. Přepadem železničního transportu jsme způsobili zpoždění dělnického 

vlaku, což bylo negativum.  Procvičili jsme průzkumnou a diverzní činnost (přepad, léčku, 

zjištění souřadnic velitelských stanovišť, využití roznětnic RO 6 a RO 30...). Z našeho pohledu 

10.t.d. nevyhovující. 

Závěry z jiných zdrojů: - cvičení 10.t.d., údajně, nesplnilo cíle především z důvodu aktivní 

činnosti skupin hloubkového průzkumu 7. výsadkového pluku zvláštního určení.   

 

pplk. v. v. JUDr. Milan Kočí 

Praha, 5. duben 2014 

So súhlasom autora upravil mjr. v zál. Mgr. Vladimír Schneider  
( Poznámka: V súčasnosti používané skratky 10. td, SHPz, 7.vp ZU) 

 

 

Informácia zo zasadnutia Rady KVV SR 
 

   Dňa 3.3.2014 sa v Žiline uskutočnilo zasadnutie Rady KVV SR, 

ktorého sa za náš klub zúčastnili Vladimír Kavický, Albert Dubný a 

Laco Haverla. Zasadnutie otvoril a viedol kol. Hanák, ktorý privítal 

veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia (ďalej len 5. p.ŠU) plk. Šeba a 23 
prítomných členov. Po zoznámení s programom zasadnutia si prítomní 

minútou ticha uctili pamiatku dvoch príslušníkov 5. p.ŠU, ktorí dňa 

27.12.2013 zahynuli pri bombovom útoku na vojenský konvoj v afgánskom 

Kábule ako aj členov, ktorí opustili naše rady od ostatného zasadnutia rady. 
Ako prvý vystúpil predseda KVV SR kol. Múdry, ktorý svoje vystúpenie rozdelil 

do troch častí. V prvej sa venoval vyhodnoteniu činnosti za rok 2013 a zhodnoteniu priebehu výročných 

členských schôdzí jednotlivých klubov. V druhej sa venoval príprave osláv 20. výročia vzniku KVV SR, 
kde požiadal jednotlivé kluby o zaslanie podkladov do správy o činnosti, podklady do spravodajcu, 

(ktorý bude vydaný k tomuto jubileu), spracovaniu násteniek s propagáciou klubov, predloženiu 

návrhov na udelenie medaile Nadácie Štefana Baniča a úprave klubových zástav na dekorovanie 

slávnostnými stuhami. V tretej časti navrhol program Snemu KV SR, kde mimoriadnu pozornosť 
venoval práci klubu s vyhliadkou do ďalšieho obdobia, voľbám do funkcií predsedníctva klubu a 

zaslaniu návrhov na ich obsadenie kandidátmi jednotlivých klubov. Na záver svojho vystúpenia 

zopakoval, že na ďalšie obdobie sa už nebude uchádzať o zvolenie do funkcie predsedu a vyhodnotil 
svoje pôsobenie vo funkcii predsedu ako aj úspechy, ktoré klub dosiahol za jeho predsedovania.  Ďalej 

vystúpil s informáciou o činnosti 5. p.ŠU a Armády SR plk. Šebo.  Správu o stave hospodárenia 

a problémoch s financiami predniesol kolega Kopecký, ktorý v závere svojho vystúpenia oznámil, že 
v ďalšom období už nemieni pracovať vo výbore.  Kolega Hanák informoval o Memoriáli Jozefa 

Gabčíka. Propozície budú klubom rozoslané. Informoval tiež o stave členskej základne, ktorý je 

v jednotlivých oblastných kluboch nasledovný : Bratislava plus Trnava = 136 členov, Trenčín = 31 

členov, Banská Bystrica plus Šumiac = 52 členov, Prešov = 45 členov a Žilina plus Martin = 89 
členov. V diskusii ďalej vystúpil kolega Krajčír z Trenčína s informáciami o činnosti klubu. Kolega 

Glatter zo Žiliny sa vo svojom príspevku venoval návrhu na voľbu nového predsedníctva a organizácii 

20. výstupu na Slemä, ktorý sa uskutoční 11. 10. 2014. Kolega Tuček z Bratislavy podal informáciu 
o vzniku KVV SR. Navrhol tiež novú organizačnú štruktúru vedenia KVV SR a s tým súvisiacu zmenu 
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Stanov KVV SR. Tiež informoval, že KVV Bratislava organizuje oslavy 100. výročia udeleniu patentu 

Štefanovi Baničovi, ktoré sa uskutoční dňa 16. 8. 2014. Za  miestny klub Martin vystúpil s hodnotením 

činnosti kol. Gordík. Po širšej diskusii bolo k návrhu na zmeny stanov a organizácie vedenia klubu 

dohodnuté, že predsedníctvo sa zíde dňa 2. 6. 2014, kde jednotlivé kluby predložia svoje stanoviská, 
prípadne vlastné návrhy. Zasadnutie Rady KVV SR ukončil kol. Hanák. 

Laco Haverla 

 

 
Informácie zo zasadnutia Predsedníctva KVV SR   v Žiline  

dňa 7. apríla 2014 
 

  Predseda kol. Múdry sa veľmi pochvalne vyjadril o VČS KVV Bratislava, ktorá má tradične  

v každom ohľade vysokú úroveň; o dobrej povesti  svedčí aj enormné množstvo zúčastnených hostí 
vrátane predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a starostky obce Smolenice 

 tajomník Hanák podrobne referoval o stave príprav na XX. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. 

Podarilo sa zabezpečiť opravu zdevastovaného úseku trate v dĺžke asi 1,5 km. Problémom zostávajú 

financie. Bola pozvaná aj olympijská víťazka z Vancouveru a Soči  Anastasija Kuzmina... 
 Predsedníctvo stanovilo počty zlatých a strieborných medailí Jozefa Gabčíka, ktoré budú udelené dňa 

22. 8. 2014 členom klubov v ČR: ZLATÁ: Prostějov 2, Praha 1. STRIEBORNÁ: Prostějov 3, Praha 2, 

Liberec 2, Holešov, Brno, Chrudim, Jindřichův Hradec a Zlín po 1-menovité návrhy predložiť 
tajomníkovi Hanákovi DO KONCA JÚNA. 

 Počty medailí Jozefa Gabčíka, ktoré budú udelené členom klubov v SR:  ZLATÁ: predsedníctvo 2, ZA 

2, PO 1, TN 1, B. B. 1. Bratislavu konzultovať.  STRIEBORNÁ: predsedníctvo 3, BA 5, ZA 5, TN 3, 

PO 3, B. B. 3, 5. p.ŠU  5 - menovité návrhy predložiť tajomníkovi Hanákovi  DO KONCA MÁJA, resp. 
odovzdať na Rade 2. 6. 

 Kol. Vondra žiada o nahlásenie mená šiestich kolegov, ktorých ocení pri zasadnutí dňa 22.8. 

Predsedníctvo navrhuje kol. Haverla /B.B./, Mikulovský /TN/, Tomko/PO/, Dupkala a Trnka /ZA/, 
Jendrušák / predsedníctvo KVV SR/, Bratislava - rieši kol. Vondra osobitne 

 Vzhľadom na problémy s vyradením KVV SR z príjemcov 2 % z daní ,predsedníctvo dojednalo s našim 

zmluvným partnerom FC Juventus Žilina možnosť čerpania na uvedený klub. Po predložení zoznamu 
a skontrolovaní príjmu na bankovom účte  sumy, ktoré prídu na tento klub od našich členov budú 

predisponované jednotlivým oblastným výborom podľa skutočnosti  

 Predsedníctvo prerokovalo podrobný program slávnostného zasadnutia dňa 22.8.  

 Tajomník Hanák sa poveruje požiadať ministra obrany SR o prijatie v súvislosti s nutnou podporou 
pri organizovaní oslavy 20. výročia založenia KVV /požiadanie o záštitu, pokyny pre veliteľa 5.pšu 

a pod./ 

 Tajomník Hanák a podpredseda kol. Kopecký sa poverujú prerokovaním organizačných opatrení 
/zasadacia miestnosť, preprava, atď. /s hovorcom primátora mesta Žilina PhDr. Čorbom 

 Kol. Mikulovský referoval o účasti delegácie KVV Trenčín na výstave o účasti čs. vojakov v Afrike 

a na Strednom Východe počas II. svetovej vojny v Slavičíne na Morave, ako aj dňa 5.4. 2014  
v Uherskom Ostrohu na odhalení pamätníka skupine Carbon 

 XVII. stretnutie príslušníkov p. p. 71 čs. parašutistov s paraveteránmi výsadkových klubov sa bude 

konať v Starých Splavoch - Borný v dňoch 6. až 8. 6. 2014 /informácie Stahl, mobil 0605/822667, 

resp.www.plesar-vlasta.cz/ 
 V dňoch 27. až 29. 8. 2014 sa v Jindřichovom Hradci uskutoční Jihočeské setkání výsadkových 

veteránů a X. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a vynálezcu padáka Štefana Baniča 

 V dňoch 25. až 31.8.2014 sa v Přerove uskutoční Majstrovstvo sveta v parašutizme 
 V miestnom klube KVV Trnava došlo k zmene vo vedení klubu; predsedom sa stal kol. Bohumil Gažo, 

podpredsedom kol. Alojz Bachratý, pokladníkom Oto Ondreička. Predsedníctvo KVV SR touto cestou 

vyslovuje uznanie a vďaku kol. Otovi Ondreičkovi za viacročné vykonávanie funkcie predsedu KVV 

Trnava, ktorej početné akcie a vynikajúce výsledky sú všeobecne známe a robia dobré meno celému 
KVV na Slovensku! 
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Pozvánka od kolegov z Jindřichova Hradce 
 

Elektronickou poštou dňa 10. apríla 2014  prišla od kolegov z KVV pri 44. Imopr Jindřichov 

Hradec pozvánka s propozíciami a prihláškou na Juhočeské stretnutie výsadkových veteránov 

u 44. Imopr v Jindřichovom Hradci. Text správy elektronickej pošty v plnom znení od predsedu 

klubu kol. Petra Čejku je tu:  Kolegové, přátelé, kamarádi, 

s desetidenním zpožděním proti našemu slíbenému termínu, ale přes to zasíláme 
komplet materiálů, který obsahuje orientační mapku, seznam pozvaných 
oficielních hostů, přihlášku a pozvánku. Ta je koncipovaná jako dvojlist s obalem 

a vnitřní částí. Pro jistotu zasíláme vnitřní stránku s  programem a přehledným i 

informacemi o memoriálu. Propozice soutěže X. ročníku memoriálu jsou rovněž 
přiloženy. Zdravíme Vás všechny, těšíme se na Vás a jsme připraveni odpovědět 

na všechny Vaše dotazy.  

                                                 Přípravný výbor a " čejen " 

 
 

       

Klub výsadkových veteránů při 44. lmopr                                
v Jindřichově Hradci 

     

Jihočeské setkání výsadkových veteránů 
u 44. lmopr v Jindřichově Hradci 

27. -  28. 8. 2014 
Přihlásit se mohou 

 - Jednotlivci - členové KVV, nebo zájemci kteří nejsou členy žádného klubu 

 -  Kluby výsadkových veteránů společně za své členy včetně doprovodu 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na e - adresu: setkani2014@gmail.cz 

nebo v krajním případě poštou na adresu:  

Ladislav Koliáš, Vajgar 580/III, 377 01  Jindřichův Hradec 

 

Ubytování ve stanovém městečku na posádkovém cvičišti (vezměte spacáky). 

Pro náročné lze zajistit ubytování mimo areál cvičiště proti úplatě v internátech. 

Na naše klubové číslo účtu:  251100380 / 0300  současně s přihláškou zašlete finanční obnos  

650,- Kč / na osobu. Do zprávy pro příjemce uveďte u společné přihlášky váš klub a kontaktní 

osobu, u jednotlivců uveďte do zprávy pro příjemce jméno a rok narození. 

P Ř I H L Á Š K A   (odeslat nejpozději do 30. 6. 2014) 

 

příjmení, jméno 

hod- 

nost 

rok 

naro-

zení 

 

KVV klub 

ubyt. 

stany 

ubyt. 

inter- 

nát 

 

poznámka 

       

       

 
       

Celkem:    z toho žen:   
 

  Poznámka: Záujemcom – členom KVV Banská Bystrica na požiadanie odošle tajomník klubu 

písomne propozície poštou. 

mailto:2014@gmail.cz
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Poďakovanie plk. v. v. Ing. Vladimírovi Gajdošovi, 
ktorý je nielen našim dlhoročným spolupracovníkom, kolegom 

a priateľom, ale aj autorom knihy „Hrdinovia ? Nie, vojenskí 

parašutisti...“ a ktorý nám túto svoju najnovšiu publikáciu, čerstvo 

vydanú, priviezol z Prahy na našu výročnú schôdzu 21.02.2014 a pristal 

aj na autogramiádu.  

Dozvedeli sme sa o ňom, že po 

absolvovaní vojenských škôl 

v roku 1976, prešiel rôznymi funkciami v rámci 

ČSĽA v Československu, po roku 1993 i na 

Slovensku a v zahraničí. Po odchode do vojenského 

výsluhového dôchodku v roku 2003, sa stal členom 

Klubu vojenských výsadkárov (KVV) v Bratislave. 

Tu sa, okrem veteránskych zoskokov, začal venovať 

i histórii slovenských vojenských parašutistov. Od 

roku 2005 publikoval hlavne v časopise Červené 

barety, ale i v ďalších časopisoch. Od roku 2008 je 

členom Klubu vojenských výsadkových veteránov 

(KVVV) Praha, od roku 2011 člen Európskeho 

združenia vojenských parašutistov (EMPA – 

European Military Parachutists Association). 

Uskutočnil 115 zoskokov na rôznych typoch padákov a z rôznych lietadiel. Účastník všetkých 5. 

parašutistických majstrovstiev SR a ČR veteránov v rokoch 2003 až 2012. Nositeľ rôznych 

parašutistických odznakov, triedností a 16 slovenských a zahraničných medailí a vyznamenaní. 

Ďakujeme Ti, Vlado, v mene členov klubu a Tvojich čitateľov a prajeme Ti do ďalších 

tvorivých rokov dostatok síl, trpezlivosti a dobrého výsadkárskeho zdravia. 
 

Za KVV Banská Bystrica 

Vladimír Schneider 
 

Osobné údaje sú prevzaté z hore uvedenej publikácie s autorovým súhlasom. 

Banská Bystrica 01. máj 2014 
 

 

V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia okrúhle jubileum 
 

50 rokov Ing. Vladimír Hoferica 13. 2.  

 
60 rokov Jozef  Varga 4. 3.  

 
90 rokov Leo Kolník – čestný člen 8. 4.  

 50 rokov Ing. Milan Pakan 3. 5.  
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Záverom 

 
Poslednou povestnou „bodkou“ za týmto druhým tohtoročným číslom nášho klubového 

Spravodajcu boli naši jubilanti. Nepodarilo sa nám dodržať desať strán, ale máme o dve strany 

viac, čo nie je žiadna chyba. Ako ste sa dočítali v úvode, príspevkov je toľko, že sa všetky 

nezmestili do tohto čísla. Ale ďalšie číslo, ktoré plánujeme vydať v letných mesiacoch, začneme 

príspevkom od kolegu Emila Tencera spomienkou Petra Mamráka na „Zoskoky z balóna.“ 

Budeme pokračovať spomienkami kolegu Štefana Janáčka a ďalšími prisľúbenými príbehmi 

z prostredia vojenských výsadkárov.  

 

 
Ivan Bartoš 

 
 
 

Poznámočka: 

Členské na rok 2014 uhradili kolegovia  Vojtech Daniš  dňa 31. 3. 2014  -  30,00 Eur (doplatil rok 2013, zaplatil 

rok 2014 + rok 2015) 

Dušan Domský – 20,00 Eur (doplatil rok 2013 a zaplatil rok 2014) 

Ing. Ján Jesenák – 10 Eur (zaplatil rok 2014) 

 
 
 

Viete, že 
v júli 1943 došlo k vylodeniu Spojencov na Sicílii  (operácia HUSKY). Zúčastnili sa jej 

i výsadkové jednotky – britská 1.vvb a 505 p. USA. Pri prvej vlne boli Američania (226 

lietadiel Dakota) na padákoch  vysadení v širokom rozptyle, Briti použili klzáky, väčšina 

minula priestor vysadenia, 69 sa zrútilo do mora. Ešte horšie dopadla druhá vlna, kedy pri 

nočnom prelete 144 lietadiel nad inváznym námorníctvom v noci z 10.7. na 11.7. spustili lode 

paľbu a zostrelili 23 vlastných lietadiel, 37 ťažko poškodili. Prakticky došlo k zámene 

nemeckých Ju – 88 s vlastnými DC-3.  

 

Viete, že 
do knihy rekordov ČR sa zapíše Pavel Höchsmann (KVV Olomouc), ktorý absolvoval 

 5.10.2013 zoskok z L - 60 na letisku Neředín vo svojich 86 rokoch.  

 

Viete, že. 
prezident Českej republiky povýšil 28.10.2013 do hodnosti genmjr. v. v. Jaroslava Klemeša 

(PLATINUM – PEWTER), jedného z posledných žijúcich parašutistov z Londýna  (91 rokov). 

 
 

 

 
 

 

    
SPRAVODAJCA č. 2/2014.  Tlač: Dell V525w. 

Len pre vnútornú potrebu členov Klubov vojenských výsadkárov SR, Klubov výsadkových veteránů ČR 

a Klubov vojenských výsadkových veteránů  ČR! (bez gramatickej úpravy)  


