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Úvodom 
 

Nastal čas letných školských prázdnin, čas dovoleniek a čas pre tretie číslo nášho klubového 

Spravodajcu. Tradične sa začítame opäť do spomienok pplk. Ivana Komárnického, ktoré voľne 

spracoval náš kolega Emil Tencer. Pokračujeme osobitným, už posledným príspevkom pod 

názvom „Nezabudnuteľný 7. výsadkový pluk zvláštneho určenia“ od kolegu Dušana Hancka, 

ktorý je reakciou na príspevok kolegu Vladimíra Schneidera v Spravodajcovi č. 6/2012. 

Nasleduje príspevok o „otvorení neba 2015“ na letisku v Partizánskom od kolegu Laca 

Haverlu. Po ňom informácia o účasti našich členov na celoštátnych oslavách 70. výročia 

skončenia druhej svetovej vojny v Európe, ktoré sa konali v Liptovskom Mikuláši vo 

vojenskom cintoríne na vrchu Háj-Nicovô. Predposledným príspevkom je blahoželanie 

jubilantovi a  spomienka na nášho klubového priateľa Pavla Levického.  

Ivan Bartoš 

 

 

Krosienko – odlet na Slovensko 
(zo spomienok Ivana Komárnického) 

 

Generál Viest priletel z Londýna cez Moskvu do Krosienka (pozn. red. 

poľská obec Kroscienko) a mal s nami odletieť ako veliteľ I. čsl. armády na 

Slovensko. Generál priviezol so sebou aj vyznamenania. I. brigáda dostala 

medaily „Čsl. zahraničná armáda so stužkou ZSSR,“ ktoré nám osobne 

odovzdal. Príslušníci 2. parabrigády ešte v tom čase také vyznamenania 

nemali. 

Naši chlapci si liečili rany, dávali do poriadku výstroj a výzbroj, doplňovali 

chýbajúce, pripravovali sa na boj a odlet na Slovensko. Podľa plánu sa mal 

uskutočniť 18. - 21. septembra 1944, ale časť našich vojsk ešte bojovala, 

preto sa odlet odsunul. Časť štábu a vojsk sa presunul 25. – 26. septembra. 

Ostatné jednotky vyčkávali kvôli počasiu až do začiatku októbra. 

Bol som pridelený s rotným Ivanom Bedzírom (nosič zástavy 2. čs. pdb), desiatnikom 

Krivaničom a s ďalšími (mená všetkých si už nepamätám), ako ochranka gen. Viesta. Na 

Slovensko sme s generálom leteli až 6. októbra. Cesta lietadlom bola nebezpečná, lebo fašisti 

po nás strieľali. Pilot ale dobre manévroval a šťastlivo nás priviezol na letisko Tri Duby. 

Spomienky na tento let sú rozpačité: „boli sme parašutisti, ale padáky sme nemali (padák mal 

len gen. R. Viest). Pri zostrelení lietadla to bola istá smrť.“ Generála Viesta sme doviedli do 

kasární Hlavného štábu v Banskej Bystrici. Nás, jeho ochranku a doprovod do kasární 

nevpustili a ubytovali nás v nejakom baraku. Nevzali nás ani do stavu stravníkov a nepustili 

nás ku generálovi ani na druhý ani na tretí deň. Oznámili nám, že ochranu prevzal Školský 

útvar. Volali sme preto nášho veliteľa Pavla Marcelyho, vysvetlili sme mu situáciu a ten poslal 

po nás auto. Vrátili sme sa k svojmu útvaru a viac sme sa s gen. Viestom nestretávali. 

Veľmi náročnú úlohu preletu a prevozu 2. parabrigády zabezpečovala 4. brianska 

bombardovacia letecká divízia a 5. orelský bombardovací zbor. Previezli parabrigádu spolu 

s materiálom výzbroje, náboje, zdravotný materiál a potraviny. Do ZSSR na spiatočnej ceste 

odvážali ranených. Nie všetkým sa podarilo pristáť na Troch Duboch. Niektorí sa museli 

niekoľkokrát vrátiť a niektorí padli, zahynuli – letci i naši príslušníci. 

Po príchode na štáb 2. parabrigády, ktorý sa v tom čase nachádzal v Budči pri Zvolene, plnili 

sme svoje bojové úlohy: ochranu štábu, rozviedku a ostatné úlohy. Dostal som rozkaz odísť na 

úsek Zvolen smer Lučenec, kde bola nasadená naša delostrelecká jednotka a jeden prápor I. čsl. 

armády na Slovensku. Spozorovali pred sebou nejaký pohyb. Miesto toho, aby si overili, čo to 

je a pripravili sa na obranu, jednoducho ustúpili z bojovej pozície. Zastihol som tento prápor na 
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ústupe pri Zvolenskej Slatine. Vyhľadal som veliteľa, tlmočil mu rozkaz v mene veliteľa gen. 

Viesta a gen. Goliana, že sa majú vrátiť na svoj úsek a zaujať obranu. Museli sme menovať 

oboch generálov, lebo sme vedeli, že niektorí velitelia nerešpektovali rozkazy Viesta, iba 

Goliana. Po pretlmočení uvedeného rozkazu uvidel som to, čo som v armáde za celý čas vojny 

nevidel. Veliteľ práporu, stotník, namiesto zvolania veliteľov rôt a čiat, namiesto určenia smeru 

a jeho zaistenie, jednoducho povedal: „Ideme späť.“ Obrátil sa, sám išiel a vojaci sa pohli za 

ním ako ovce bez akéhokoľvek zaistenia a velenia. Po ceste sa vojaci strácali a nikomu 

nechýbali. My sme boli štyria, dvaja z brigády a dvaja slovenskí žandári, ktorí vykonávali 

službu poľných žandárov. Išli sme za nimi, ale nemohli sme zabrániť roztrácaniu vojska. 

Neboli by nás poslúchli a strieľať po nich sa nám nechcelo. Napokon nebolo by sa nám to 

vyplatilo, boli by sa obrátili proti nám. Keď sme prišli k naším delostrelcom, vysvetlili nám, čo 

sa stalo. Oni čakali na nepriateľa, pešiaci zbabelo ustúpili a ich nechali bez obrany pechoty. 

Tento prípad ukazuje, že boli hrdinovia, ale i zbabelci. Videli sme to aj pri našom pobyte 

v Banskej Bystrici. Keď sme prišli s gen. Viestom do mesta, zastavili sme sa v hoteli 

v Národnom dome. Generál chcel niečo zjesť a aj nám chcel niečo rozkázať. No, už nič nemali, 

alebo nechceli dať, keď videli, že sme zo zahraničia. A vtedy sme videli, ako sa na parkete 

vytáčali oficieri v parádnych uniformách.  

Jedného dňa dostal náš veliteľ plk. Přikryl rozkaz vyslať poľné žandárstvo do Banskej 

Bystrice. Keď sme prišli na hlavný štáb, už tam boli aj slovenskí poľní žandári. Dostali sme za 

úlohu, aj s dôstojníkmi štábu, urobiť raziu v meste. V Národnom dome zadržať všetkých 

vojakov a najmä dôstojníkov, ktorých je na fronte poskromne a vojsku museli veliť 

poddôstojníci. Všetci zadržaní boli predvedení na štáb, kde im boli vydané poľné rovnošaty 

a rozkaz odísť k jednotlivým útvarom podľa zaradenia. Mnohých sme vtedy my, aj štáb, videli 

naposledy. K žiadnemu útvaru sa neprihlásili, rozutekali sa. Vo svojej batožine mali aj civilný 

odev. Až vtedy som pochopil, čo nám chcel generál Viest  povedať v lietadle týmito slovami: 

„Čo sa to tam na Slovensku deje, keď 50-tisícová armáda čaká na 2. paradesantnú 

brigádu – na necelých dvetisíc vojakov a tá ich má zachrániť!“ Zberal sa tam urobiť 

poriadok, no ako vieme, už na to nestačil. 

Dostali sme veľmi dôležitú úlohu – odísť na hĺbkovú rozviedku smerom z Jalnej na Sklené 

Teplice do tyla nepriateľa, doniesť správy a „jazyka“ (živého nepriateľa). Úlohu sme splnili len 

čiastočne. Získali sme cenné materiály od nepriateľských spojok. Živého „jazyka“ sa nám 

nepodarilo chytiť, lebo pri útoku na auto, alebo motocykel, pokým sme k nim pribehli, sami sa 

postrieľali. Našej skupine velil rotmajster Sýkora a boli sme jedno družstvo. Po návrate už 

tento materiál nemal význam, nemohol byť použitý, lebo sme čoskoro ustúpili na Zvolen 

a Banskú Bystricu, kde sme boli poslednou jednotkou, ktorá kryla ústup hlavného štábu 

a ostatných jednotiek. Bol som stálou spojkou Pavla Marcelyho, preto, keď sa pri ústupe 

zastavil u svojej matky vo Zvolene, ja som ho sprevádzal a ochraňoval. Po ústupe do Banskej 

Bystrice som dostal rozkaz vrátiť sa k Zvolenu, kde bolo 60 kusov dobytka a mali sme ho 

vyhnať na Donovaly. Tento dobytok hnali Rómovia a dvaja slovenskí poľní žandári. 

 

Použitý materiál: Spomienky majora v. v. Ivana Komárnického. Voľne spracoval Emil Tencer

    

                                                                                  

                                                                                      
Viete, že: 

 

Politickým komisárom 2 čs. pdb (po potlačení SNP) bol i Bohumil Laušman (1903 – 1963). 

Predvojnový poslanec NZ. Miestopredseda čs. štátnej rady v Londýne a svokor parašutistu J. 

Nechanského (PLATINUM – PEWTER). 
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Nezabudnuteľný  7. výsadkový pluk zvláštneho určenia 

 

V záverečnej časti môjho príspevku by som 

chcel ukončiť prierez činnosti  7. výsadkového 

pluku zvláštneho určenia za obdobie rokov 

1961–1969. Táto posledná časť by mohla byť 

uvedená pod heslom: „Družba sa nekonala“ 

alebo „Labutia pieseň prieskumníkov.“    

Prvú správu o obsadení Československa 

vojskami Varšavskej zmluvy piatich krajín 

(ZSSR, BĽR, PĽR, MĽR a NDR) dostalo velenie 7. výsadkového 

pluku  ZU pred polnocou 20. augusta 1968. Dôstojníci boli zvolaní do 

kasární  v čase 00:35 hodín, pre útvar bol vyhlásený bojový poplach 

bez výjazdu v čase o 02:30 hodín. Na prieskum situácie vyšlo do 

okolia niekoľko osobných vozidiel, ktorých posádky boli v civile. 

Kolóna sovietskej techniky (20 tankov a OT) dorazila do Holešova 

pred šiestou hodinou ráno 21. augusta od Fryštáku a ihneď zaujala postavenie pred kasárňami, 

na ktoré zamierila hlavne svojich zbraní. Jednalo sa o elitný tankový pluk a prieskumný prápor 

24. motostreleckej divízie z mesta Ľvov. Okupanti veľmi dobre vedeli, kto je ich súperom, veď 

útvar poznali nielen z rôznych cvičení, ale i z návštev kasární počas cvičenia Šumava v roku 

1968. Veliteľ útvaru pplk. Košan odmietol všetky snahy o rokovanie, kým budú hlavne zbraní 

otočené na kasárne a odmietol vpustiť sovietske tanky a vojakov do kasární. Dňa 25. augusta 

sa sovietski vojaci stiahli do polí medzi obce Přílepy a Lukoveček, kde boli v pohotovosti. 

Následne si vybudovali tábor, v ktorom boli až do 10. októbra. Pre zaistenie poriadku v meste, 

ale aj získavania správ boli už večer 21. augusta a v nasledujúce dni vysielaní do ulíc mesta 

vojaci v civile ozbrojení samopalmi vz. 61 Škorpión. Išlo o dobrovoľníkov, pretože v prípade 

ich zadržania mohli byť považovaní za kontrarevolucionárov. Neskôr po spresnení situácie 

vytvárali vojaci trojčlenné uniformované hliadky spolu s príslušníkmi VB na kontrolu mesta 

a okolitých obcí. Dňa 22. augusta prišiel zo Spravodajskej správy Generálneho štábu rozkaz 

pripraviť, uviesť do stavu bojovej pohotovosti a umiestniť mimo kasární jednotku 60 

vybraných vojakov k plneniu dôležitej úlohy. Bola vybraná 3. rota kpt. Jaroslava Strossa, ktorá 

tajne opustila kasárne. Sústredila sa na strelnici v Dobroticiach, odkiaľ po skupinách 

pokračovala do lesov v kopcoch Hrad a Hrádok nad obcou Přílepy, kde začala kopať úkryty. 

Tieto mali slúžiť na ukrytie progresívnych osôb pred sovietskou tajnou službou a súčasne byť 

záloha pre prípad útoku sovietskych vojakov na kasárne. Až neskôr sa objavila alternatíva o ich 

nasadení k oslobodeniu Alexandra Dubčeka a zadržaných členov vlády. 

Za statočný postoj po okupácii Československa čakal príslušníkov útvaru tvrdý trest. K 1. 

augustu 1969 bol útvar zlikvidovaný, bol zbavený svojej bojovej zástavy, pod pláštikom 

reorganizácie a premiestnenia zmenený na prápor a presunutý do nevyhovujúcich podmienok 

ako súčasť 22. výsadkového pluku ZU v Prostějove. Jeho velenie bolo rozmiestnené po 

útvaroch na celom území štátu. Niektorí boli poslaní do vojenských škôl a niektorí do zálohy. 

Vojaci I. ročníka, ktorí narukovali na jeseň 1968 boli premiestnení do Prostějova, mazáci boli 

premiestnení k VVO s tým, že im boli odobraté všetky pôžitky výsadkárov. No a to je asi 

všetko.  

    Záver môho príspevku. 

    Tak, ako kolega Vlado Schneider, aj ja som mal tú česť byť príslušníkom tohto pluku číslo 

7374, kde som vykonával základnú vojenskú službu. Preto uvediem ešte moje osobné 

spomienky pod výstižným názvom „Pohár plný horkosti.“ 

Z dôvodu oneskoreného rozhodnutia o zaradení k výsadkárom na OVS Zvolen som nastúpil 3. 

októbra 1967 namiesto do ŠDZ do prijímača na 4. rotu hĺbkového prieskumu, ktorej velil mjr. 
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Miroslav Krúpa. Zástupcu veliteľa roty vykonával kpt. Jozef Hanák (plk v. v. KVVV Praha). 

Moje funkčné zaradenie bolo prieskumník – pancierovník v 2. čate. Na tejto rote som prežil dni 

vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR a obsadenie Holešova. Ešte počas mesiaca august 

1968 som bol preradený na 3. rotu hĺbkového prieskumu, ktorej velil kpt. Jaroslav Stross (plk. 

v. v.) a staršinu roty vykonával nrtm. Dušan Hric (kpt. v. v. KVVV Holešov). Na tejto rote som 

slúžil až do reorganizácie pluku (k jeho zrušeniu). Koncom júla 1969 boli všetci vojaci II. 

ročníka základnej služby preradení k VVO Poprad (delostrelci). Likvidačná čata (20 

poddôstojníkov a vojakov), do ktorej som bol zaradený po odovzdaní objektu kasární Okresnej 

vojenskej správe Kroměříž, bola nákladným vozidlom Praga V3S prepravená na Slovensko do 

priestoru Podbanské, kde  dostala „bojovú“ úlohu pracovať na výstavbe Vysokých Tatier pred 

blížiacimi sa svetovými zimnými hrami. Našou úlohou bolo stavať hotel Kriváň na 

Podbanskom. 

V auguste nás stiahli do VÚ 1038 Kežmarok (tankisti), kde sa stavali v mieste poplachovej 

zóny odstavné plochy pre tanky. V kežmarku som mal možnosť zúčastniť sa počas osláv 25. 

výročia SNP druhého stretnutia 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR. Tu som sa 

stretol aj s gen. Jurajom Pivoluskom (rodákom z Očovej), plk. Pavlom Gajdošom a plk. Ing. v. 

v. Alexandrom Kováčom. Základnú vojenskú službu som v Holešove skončil v hodnosti 

desiatnik s odznakom II. stupňa špecialistu hĺbkového prieskumu a s odznakom výsadkár II. 

triedy. Moje vedomosti získané v priebehu ZVS boli overené 35 dňovým cvičením záloh počas 

mája a júna 1973 v 1. výsadkovom prápore 22. výsadkového pluku VÚ 8280 Prostějov. 

 

               Dušan Hancko 

 

Použité pramene:  

Výsadkári – 60 rokov v čele armády (D. Minkewitzová 2007) 

OSMAŠEDESÁTÝ 7. výsadkový pluk zvláštního určení – Holešov 1961-1969 (F. Sovadina 2008) 

Vo vzduchu, na zemi i vo vode (J. Bílek 2009) 

Jednotky ZU – z Prešova do Holešova (J. Dufek 2011) 

 

 

 

 
Viete, že: 

 

Zoznam nositeľov titulu Zaslúžilý majster športu (ZMS), ktorý sa udeľoval do roku 1989 

zväzarmovským leteckým športovcom obsahuje 65 mien. Medzi 35 parašutistami nájdeme pod 

číslom 13 Juraja Kriváňa (1956), 18 je Gabriel Kiš (1964), 24 Vladimír Hlôška (1968), 54 

Beryna Štefáková (1985), 59 Ivan Hoššo (1987). 

 
Červené barety č. 2/2014 priniesli krátky článok o „symbolickom“ ruskom vojenskom výsadku 

na arktický ostrov Kotelnyj. V poslednom období došlo k posilneniu ruskej prítomnosti v tejto 

oblasti. Na Wrangelovom ostrove bol vysadený ruský taktický vzdušný výsadok zo zostavy  

83. samostatnej výsadkovej brigády VVV a 155. samostatnej brigády námornej pechoty 

Tichooceánskej flotily. Dochádza k rekonštrukcii 20 rokov nepoužívaného vojenského letiska 

na ostrove Kotelnyj a k rozmiesťovaniu rádiotechnických a rádiolokačných jednotiek a 

budovaniu námornej základni. Letisko by malo byť schopné celoročne zabezpečiť prevádzku 

lietadiel IL – 76. Krátky geografický článok priniesol o časopis Fakta & Svědectví 2/2015 pod 

názvom „Hledání tajemné Sannikovy země“.   
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Otvorenie neba - Partizánske 2015 

 

Inštruktor parašutizmu SNA Jaro Kužma pozval na deň 11.4.2015 na letisko 

Partizánske všetkých záujemcov o parašutizmus. V pozvánke ponúkol: 

"Samostatný zoskok padákom a parašutistický výcvik.  Zľava 32 %. 

Adrenalínový zoskok padákom z výšky 1200 m vrátane základného 

parašutistického výcviku v trvaní 6 hod. len za 89 € so zapožičaním výstroja a 

certifikátom o absolvovaní zoskoku." Samostatne pozval aj záujemcov o 

zoskoky z radov členov KVV SR. V príprave a zoskokoch mu asistoval 

inštruktor a člen KVV Bratislava Tóno Hrehuš,   ďalej domáci parašutista 

Milan Ingeli a pilot Maroš Szabo.  V uvedený deň sa na letisku zišlo 10 

záujemcov o zoskoky z toho 5 začínajúcich (3 dievčatá a 2 chlapci) a 5 členov 

KVV z toho z Bratislavy Laco Hreha, Dano Cádra, Imro Psotka a Lucka 

Psotková  a z KVV Banská Bystrica Laco Haverla a ako "odborný poradca" Vlado Kavický.  

V prvom výsadku 

skákali Lacovia Hreha 

a Haverla a skákajúci 

vysadzovač Dano 

Cádra. 

V druhom výsadku 

potom skákali otec a 

dcérka Psotkovci a 

vysadzovač, súčasne 

hlavný organizátor 

zoskokov Jaro Kužma. 

Kedže z "mašiny" 

Vilga sa pomerne 

nepohodlne vyskakuje, 

trvalo menovaným 

otcovi a dcérke  

vysadenie trochu dlhšie a lietadlo preletelo doskokovú plochu. Inštruktor Jaro potom vyskočil 

až za letiskom, padák otváral síce v norme, ale predsa nižšie ako bolo potrebné na doletenie na 

letisko. Po bezpečnom otvorení padáka 

sa pravdepodobne  rozhodol prítomným 

predviesť tkz. "inštruktorský trojboj" a 

to doskok na "cudziu plochu" t. j. za 

rieku Nitra, "násilný prechod" vodného 

toku a "zrýchlený presun s plnou 

poľnou" (v danom prípade išlo 

o padák). Dve posledné disciplíny  sa 

mu však nepodarilo splniť. Nakoľko 

nemal pri sebe "kapsačln," skúšal rieku 

prebrodiť, ale keď mu studená voda 

dosiahla rozkrok vrátil sa na breh k obci 

Brodzany. Ani zrýchlený presun mu nevyšiel, pretože ho na letisko okľukou cez najbližší most 

doviezol na svojom novučičkom JEEP-e Tono Hrehuš. Po príchode na letisko aj napriek 

nesplneniu podmienok "trojboja" bol privítaný potleskom a u starších  kolegov aj s dávkou 

"škodoradosti." Nováčikovia už potom absolvovali svoje prvé zoskoky bez problémov.  

 

Laco Haverla 
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Oslavy 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny v Európe. 
 

Dňa 8. mája v Liptovskom Mikuláši 

na cintoríne Háj-Nicovô sa zúčastnili 

členovia našich klubov vojenských 

výsadkárov SR z Banskej Bystrice, 

Martina, Prešova, Žiliny, Trenčína 

spolu s tisíckami ľudí osláv 70. 

výročia konca druhej svetovej vojny.  

Kolegovia v klubových rovnošatách 

stáli spolu s príslušníkmi armády SR 

a vojenských hostí pod pamätníkom, 

ktorý bol pripravený na kladenie 

vencov. Pred začiatkom programu 

prítomných kolegov KVV poctila 

návštevou pani Lívia Klausová, 

manželka bývalého českého 

prezidenta pána V. Klausa. 

V srdečnom, neviazanom rozhovore 

si so záujmom prezrela repliku 

bojovej zástavy 2. čs. 

samostatnej paradesantnej 

brigády v ZSSR. Hlavný 

program osláv konca druhej 

svetovej vojny sa začal preletom 

stíhačiek nad pietnym areálom. 

Potom k centrálnemu pamätníku 

položili vence najvyšší ústavní 

činitelia SR, vojenskí pridelenci 

a zástupcovia diplomatických 

zborov z rôznych krajín sveta. 

Na cintoríne je pochovaných 

1 349 vojakov, príslušníkov 1. 

čs. armádneho zboru, ktorí padli 

v bojoch o mesto. Po Dukle to 

boli druhé najťažšie 

oslobodzovacie boje na Slovensku.  

Na cintoríne sú pochovaní aj jedenásti 

príslušníci 2. čs. sam. paradesantnej brigády 

v ZSSR, ktorí padli v roku 1944 v boji na kóte 

Slemä. Prítomní členovia našich klubov 

vojenských výsadkárov pri ich hroboch si 

uctili ich pamiatku po skončení oficiálnej časti 

programu osláv. Príhovor mal kolega 

František Glatter, viceprezident KVV SR, 

v ktorom pripomenul významnú úlohu 

príslušníkov 2. čs. sam. paradesantnej brigády 

v ZSSR v národnooslobodzovacom boji proti 

nemeckým nacistickým okupantom v rokoch 

1944 – 45. Uviedol, že KVV SR Žilina v roku 
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2006 zistil, kde títo jedenásti hrdinovia sú pochovaní a zabezpečil výrobu a osadenie tabule 

s ich menami pri hroboch, v ktorých spia svoj večný sen. 

 

Za náš klub sa týchto celoštátnych osláv s klubovou zástavou 

zúčastnili kolegovia Kavický, Schneider, Bartoš, Haverla, 

Dubný, Hancko a Bobok. 
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V uplynulých dňoch v tomto roku oslávil náš kolega okrúhle jubileum 
 

75 rokov kpt. v. v. Ján Podhorec  20.4. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

V nedeľu 17. mája 2015 zomrel vo veku 80 rokov Pavol 

Levický, jeden z legendárnych členov Aeroklubu Očová. 

Pohreb bol 20. mája 2015 na cintoríne v Sliači - Hájikoch.  
 

 

 

 

 

 

Záverom 
 

Ten neúprosný čas ďalej beží. Nenazdáme sa a zrazu je tu koniec roka. Do konca roka sa bude 

konať množstvo akcií, ktorých sa podľa možností zúčastníme. Očakávam príspevky z týchto 

akcií, aby sme sa o spomienky, skúsenosti a získané poznatky mohli spoločne podeliť. Ďalšie 

číslo nášho klubového Spravodajcu budeme pripravovať pred vianočnými sviatkami. 
 

Ivan Bartoš 
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Použité fotografie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

 

 

    

 
SPRAVODAJCA č. 3/2015.  Tlač: Dell V525w. 

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

       Vladimír Schneider 

Ivan Bartoš 

Imro Psotka 

Lucia Psotková 

Vladimír Gajdoš 
Spolupráca a korektúra 


