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Michal Milas a Jozef Krajčír 

Úvodom 
 

V druhom čísle nášho klubového Spravodajcu dochádza k menšej zmene. 

Začneme reakciou na príspevok kolegu plk. v. v. Antona Múdreho na prvú časť 

jeho spomienok z predchádzajúceho čísla  od kolegu z trenčianskeho klubu plk. 

v. v. Ing. Jozefa Krajčíra. Potom nasleduje druhá, záverečná časť pokračovania 

spomienok kolegu plk. v. v. Antona Múdreho na vojenskú službu u 7. 

výsadkového pluku zvláštneho určenia v Holešove. Po ňom si pripomenieme 

rokovanie na výročnej členskej schôdzi Oblastného KVV SR Bratislava, pridáme 

výber niektorých informácií pre členov, spomenieme si na prof. Hlôšku 

príspevkom od pražského kolegu Vladimíra Gajdoša a nezabudneme na našich 

jubilantov. 
Ivan Bartoš 

 
Reakcia: OČI  A  UŠI  ARMÁDY 

 

Nový Spravodajca je pekný, obsahove dobrý, ale hlavne 

pre nás starších spomienkové periodikum. Prečítal som 

kolegu Tonka Múdreho a ako by som čítal seba. To sme 

boli s kolegom Michalom Milasom ešte mladí velitelia 

SHPs, keď vtedajší NVP kpt. Velička spolu s veliteľom 

rhps kpt. Bodnárikom pripravili rotné taktické cvičenie 

SHPs. Úlohy sa losovali. Ja som si, ako Tonko opisuje, 

vybral úlohu, kde skupina mala okrem iných 

prieskumných úloh pripraviť na vyhodenie Hanušovský 

most. Presun sa uskutočnil ihneď po vysadení na letisku 

Prešov. Mám doma svoj Záznamník zoskokov, takže 

darmo, "co je psáno, to je 

dáno."  Zvláštnosťou mosta 

je, že je stavaný do zákruty, 

teda je zakrivený. Keďže som 

býval v Prešove, cestu do 

Humenného a ďalej som 

poznal spamäti. Vľavo od 

tejto cesty som mal v lese na 

jeho okraji s dobrým 

výhľadom na most 

vybudované pozorovacie 

stanovištia. Velička potom po 

skončení zhodnotil dobrú 

činnosť SHPs spolu 

s prípravou na znefunkčnenie mosta. Kolega Milas a ďalší velitelia SHPs, bolo 
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nás vtedy päť, mali omnoho dlhšie presuny. Pokiaľ ide o hádzanie granátov, tak 

moji vojaci s výsadkovou prilbou na hlave plnili cvičenie č. 5 s RG-4 za chodu. 

Len po odhodení granátu si rukou so samopalom chránili tvár. Toto cvičenie 

plnila len moja rota, ani žiakom PŠ (1. a 4. rota) to veliteľ útvaru nedovolil. 

Veľmi dobre poznám rdst RM-33D (nie RM-31) s bejkom, ako sa to čudo volalo. 

Len na doplnenie. RM-31 bol rádiovoz na T-805. Na spojenie v skupine sme mali 

R-352. Až neskoršie som dostal do výzbroje rdst R-129, išli sme oproti R-118, 

neskoršie R-3AT. Keď som bol vo Výstrele v Solnečnogorsku (ZSSR), tak u nich 

mala táto stanica názov Výstrel. Pokiaľ ide o knihu "Hodina mŕtvych očí," mal 

som ju na rote v knižnici a vojaci ju mali ako 1. učebnicu hĺbkového prieskumu, 

2. kniha bola "Tiger zo Šangri La" od Harryho Thürka 3. bola "Sborník 

Spravodajskej správy č. 53/1972," ale to číslo už neviem presne, asi Zprav. 53-2 

(„kombajn“). Ako vidieť, rhps so svojimi SHPs  mala v rámci divízie svoje 

opodstatnenie. Napriek tomu  v rôznych  knihách od  moderných autorov sa 

o tejto 3. rote spomína len názov. Za svoje pôsobenie vychovala značný počet 

výsadkárov, hĺbkových prieskumníkov, radistov, vodičov OT-65, radistov R-118 

a neskoršie R-3AT.  

 

 

Bol to vždy dobrý kolektív. Podstatné je, že naši výsadkári sa medzi sebou 

nestratili a sú hrdí na 3. rotu. Pekné čítanie, želám veľa zdaru v ďalšej práci.  

 

plk. v. v. Ing. Jozef Krajčír 

KVV SR Trenčín 

 

Správnosť ústroje kontroluje kpt. Velička pod dohľadom mjr. Vaigla. 
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OČI  A UŠI  ARMÁDY  
„ Meče armády hrot – za vernosť potupený VÚ 7347 Holešov“ 

plk. v. v. Anton Múdry 
 

Druhá časť - venované všetkým príslušníkom 7. výsadkového pluku 

zvláštneho určenia v Holešove.  
Termín sťahovania do Holešova sa blížil, ale 

vplýval na nás ako výzva. Tempo a objem práce 

rástli, ale my všetci akoby s ním. Príprava skupín 

sa zvýšila v ženijnej, zdravotníckej príprave 

a pokroky sa dostavili aj vo vyučovaní 

a zručnostiach boja z blízka. Prieskumníci sa 

zdokonalili vo vedomostiach v oblasti cudzích 

armád a kvalita v príprave sa všeobecne 

zlepšovala. Výrazný pokrok sa prejavil už počas 

druhého roku pobytu v Holešove. Ja osobne som 

bol zodpovedný za výcvik veliteľov skupín 

v riadení vozidiel, čo bol pre nich podnet na 

zvyšovanie zručnosti až natoľko silný, že na 

cvičeniach striedali za volantom vodičov, čo 

bolo, pravdaže, zakázané, lebo „vodičáky“ 

predpísanej úrovne nemali a túto časť prípravy bolo nutné v Holešove zrušiť.  

Zimné sústredenia boli hutnejšie organizované, využívali sa niektoré chaty 

a budovali sa prístrešky na prežitie. Skupiny sa stmeľovali a spojovaciemu uzlu 

sa vzďaľovali až do 200 km. Boli doplnené štábne a veliteľské funkcie a ja som 

sa stal „náčelníkom parku“ s povinnosťou viesť výcvik vodičov a zabezpečovať 

prevádzkyschopnosť vozidiel.  V Holešove sme začali s dvomi prieskumnými 

prápormi  a 06.10.1962 už bola pluku prepožičaná bojová zástava.  Komplexne 

o VU 7374 píše vo svojej knihe plk. v. v. Ing. Jiří Dufek, náš náčelník štábu 

pluku. Darilo sa mi svojim dielom práce prispievať k veľmi dobrým výsledkom 

pluku. Zabezpečoval som doskokové plochy, hlavne tie vzdialené od Holešova. 

Napr. pri cvičení „Vltava 1966“ to boli „Polná,“ „Neplachov,“ „Líně“ a 

„Luštěnice.“ Absolvoval som kontroly skupín, čo niekedy znamenalo spánok 

v našich „spacákoch“ aj pri -15 °C priamo na snehu. Spací vak mal nafukovačku, 

ktorá dokázala nahradiť aj „kapsa čln“ a uviezla jedného prieskumníka. Odskúšal 

som si to nad Horšovským Týnem. Viedol som autokolóny, na ktoré skupiny 

stavali pasce, resp. podávali údaje o presunoch ZHN, ktorých makety sme vozili. 

Pomocou makiet sme stavali odpaľovacie postavenia, ktorých ničenie skupiny 

cvičili. O dianí v pluku som bol dobre informovaný. Pripravoval som plány 

výjazdov, sledoval pripomienky veliteľov skupín a čo sa týkalo života na rotách, 

tak to som mal od futbalistov našej DUKLY, ktorých som trénoval.  
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Spravodajská správa MNO sa o poslanie pluku a pravdaže aj jeho vybavenie 

a výcvik starala dôsledne. Boli vymieňané rádiostanice pre všetky potrebné 

úrovne spojenia za nové a kvalitné typy, autopark sa stával výkonnejším, bol 

rozšírený aj o autobus. Osobná výbava jednotlivcov v prieskumných skupinách 

sa stávala kvalitnejšou a včítane zbraní aj účinnejšou. Bola zriadená Škola 

dôstojníkov v zálohe a pomáhalo aj to, že branci – výsadkári  boli vyberaní už 

v rámci braneckej prípravy na príslušných OVS  (určite si viacerí spomíname na 

toho malého chlapíka v tmavomodrej baretke, ktorý na našich braneckých 

prípravách diskutoval s našimi inštruktormi. Tak, medzi sebou, sme mu hovorili 

„Franta – pátrám, pátrám.“ Ale potom, pri tých vzácnych príležitostiach na 

útvare, sme ho úctivo zdravili, lebo to bol major František Malaník, výkonný 

náčelník kontrarozviedky. Pozn. V. Schneider). Bola založená „Výcviková 

skupina“ zameraná na skvalitnenie práce prieskumných skupín, čo spolu 

s prechodom „prápornej“ štruktúry pluku na „rotnú“ spružnilo a skvalitnilo 

celkovú úroveň prípravy a naši vojaci sa prepracovali na najlepší pluk v rámci 

celej ČSĽA. Výcvik každého jednotlivca a jeho osobnostný rast prebiehal počas 

celých dvoch rokov ZVS. V roku 1965 už bolo jasné, akú úlohu by mal pluk 

plniť a  bolo zrejmé už aj to, že materiálna, technická príprava a výcvik 

jednotlivcov a skupín dosiahli požadovanú úroveň pre jeho splnenie.  Jednalo sa 

o frontovú operáciu, ktorej úlohou bol hĺbkový prieskum asi 800 km v tyle 

nepriateľa a hlavne, vyhľadávanie a ničenie takticko-operačných zbraní 

hromadného ničenia v uvedenej zóne frontu.  Preto, keď hovoríme o dosiahnutí 

kvalitatívneho vrcholu VÚ 7374, hovoríme o rokoch 1965 – 1969. 

Od roku 1964 sa pluk postupne otváral aj verejnosti. Boli to čestné jednotky, 

ktoré sa zúčastnili osláv na Dukle, v Ostrave či Bratislave pri vojenských 

prehliadkach a tiež významná pomoc prakticky polovice príslušníkov pluku pri 

záplavách na Dunaji, lebo druhá polovica cvičila výberovú gymnastickú skladbu 

na Spartakiáde 1965 v Prahe. Dobré meno 7. výsadkového pluku ZU šírila aj 

naša športová DUKLA Holešov, ktorá hlavne vo futbale bola významným 

mužstvom na celom Slovácku. O to, že sme sa stávali známymi aj za hranicami 

vlasti sa starali hlavne vysielania „Slobodnej Európy“, ktorá na „hrdlorezoch 

spod Hostýna,“  alebo „deťoch Šedivého vlka“ nikdy nenašla nič dobrého, hoci 

„boys“ od Zelených baretov, ktorí pripravovali dobre vymysleným nepriateľom 

po celom svete vždy iba „nevyhnutné straty vo vyššom záujme,“ boli hrdinovia. 

To nám nebránilo byť stále lepšími, o čom svedčilo aj ocenenie našich úspechov 

pri oslavách 10. výročia vzniku útvaru VÚ 7374 v roku 1967, kedy bol pluku 

udelený Rad červenej hviezdy, ktorý nám odovzdal MNO generál Bohumír 

Lomský. Ďalšie vyznamenania boli udelené aj jednotlivcom, medzi ktorých som 

patril aj ja s udelenou medailou Za službu vlasti. V tom čase bol pluk dobre 

fungujúcim mechanizmom, ktorého jednotlivé časti spolupracovali a dopĺňali sa 

tak, aby bol výcvik čo najkvalitnejší. Bol to štáb, spojári, hlavný lekár, ženijný 

náčelník, chemický náčelník a ďalší, ktorí pracovali na odbornej príprave 

prieskumných skupín a ich materiálno-technickom zabezpečení. Telovýchovný 
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náčelník zvyšoval schopnosti vo fyzickej príprave a v boji z blízka. Tvrdá bola 

výsadková príprava, či už pozemná, alebo komplexná. Slúžil som u VÚ 7374 

desať rokov a po celú dobu vo mne rástol obdiv a úcta hlavne k vojakom 

základnej služby, ktorých výkony boli profesionálne a ich nadšenie pre službu, 

napriek takému náročnému výcviku, som u žiadnych iných zložiek armády 

nevidel. Rovnako som obdivoval kolegov, vojakov z povolania bez rozdielu 

hodností a ich vynikajúce veliteľské a odborné nasadenie. Našu kvalitu nám 

potvrdzovali kontrolné orgány nadriadených zložiek, aj odborné zahraničné 

návštevy od ruských až po kubánsku, ktoré sa po ukážkach z výcviku vyjadrovali 

o výkonoch s rešpektom a uznaním. K uznaniu prispievali aj dobré výsledky 

z cvičení, kde proti našim skupinám bývali nasadené bezpečnostné zložky a 

 ľudové milície. V prípade cvičenia „Vltava 1966,“ kde naše skupiny vyvíjali 

činnosť na strane „modrých,“ boli  informované v priestoroch cvičenia aj obce 

a do pátrania proti skupinám sa zapájali aj školáci. Tieto aktivity mali ohlas aj 

v zahraničí, ale počínanie našich skupín bolo výborné a vojenské kruhy zaujalo. 

Určite aj náš ekvivalent na druhej strane, Zelené barety spozorneli. 

 Tieto postrehy a porovnania, v ktorých 7. vp ZU  bol vždy vpredu, si dovoľujem 

uvádzať preto, lebo som slúžil v tylovom školstve, včítane vysokoškolskej 

prípravy dôstojníkov. Videl som jednotky 9. td a 4. td v  boletickom  vojenskom 

priestore a videl som aj 15. msd  pri tzv. „Tabakovom pochode“ na Slovensko 

a bol som určený do zostavy predsunutého tylu frontu a mal so možnosť poznať 

a hodnotiť  jednotky 2. vojenského okruhu.  Na stáži u 4. armády v Písku som sa 

stretol už s plukovníkmi Jaroslavom Janků a Václavom Tomalíkom a v našom 

hodnotení  7. vp ZU  bola síce zhoda, ale hlavne ľútosť nad jeho osudom.    

Útvar vznikol ako súčasť štruktúr Varšavskej zmluvy, kde bola ČSA v pozícii síl 

prvého kontaktu s predpokladaným agresorom. Pod vplyvom velenia Varšavskej 

zmluvy nastali zmeny od roku 1956 aj v ČSA. Ministra NO, generála Alexeja 

Čepičku vystriedal generál B. Lomský, náčelníkom GŠ MNO sa stal generál 

Otakar Rytíř. Jednotky sa reorganizovali a presúvali k západnej hranici, kde 

vznikalo obrovské presýtenie priestoru armádnymi zložkami a tak vznikali 

mnohé sprievodné problémy a vymýšľali sa rôzne hanlivé názvy, ako napr. 

posádky Vysočany,  Janovice nad Úhlavou,  Strašice boli nazývané ako „tri 

pr...le v republice.“ Príslušníci západného odboja boli v tejto dobe z armády 

prepúšťaní a začali sa vytvárať vševojskové zväzky motostrelecké a tankové, tzv. 

jednotypové, dopĺňané novými tankami a delostrelectvom. Koncom roka 1961 sa 

začali budovať aj armádne veliteľstvá s podpornými prostriedkami. Osobne som 

prežil reorganizáciu troch útvarov, než som nastúpil ku VÚ 7374. Spravodajská 

správa MNO si počas týchto zmien uvedomila, že bude potrebovať spravodajské 

a prieskumné prostriedky pre stupeň  Front a Armáda. Preto už v roku 1957 

vznikol základ VÚ 7374 u 22. výsadkovej brigády v Prešove. Štruktúra útvaru 

a aj výcviku sa prispôsobovala zmenám v armáde a súbežne vznikajúcim 

potrebám, ktoré riadila Spravodajská správa MNO. V ČSĽA sa postupne 

vytvorili dve vševojskové armády a jedna letecká a 2. vojenský okruh, ktorý mal 
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vytvárať záložnú armádu. „Plán použitia ČSĽA v dobe vojny,“ v ktorom bol 

ustanovený „Československý front,“ si ale vyžadoval ešte jednu prvosledovú 

armádu, pre splnenie zámeru pre ČS front, ktorý mal zvládnuť aj prekročenie 

Rýna. Problémom bolo, že ani po 01.01.1966, keď bola ČSĽA podriadená aj 

pohraničná stráž,  to nestačilo na vytvorenie prvosledovej armády. Spravodajská 

správa tak v štruktúrach útvaru priraďovala roty pre jednotlivé armády a pluk 

v rotnej štruktúre pre ČS front. Na cvičení „Vltava 1966“ bolo v zostave 22. 

výsadkovej brigády nasadených viac ako 3000 výsadkárov, čo nebolo a už ani 

nebude prekonané, ale aby sa takýto hromadný výsadok realizoval, musela 

pomôcť svojimi lietadlami 57. LA ZSSR. Táto, spolu so vševojskovými 

jednotkami, padákovou výbavou a ťažkou technikou, mala byť predsunutá na 

naše územie a tu dislokovaná. To však bolo, spolu s vysokofrekvenčným 

spojením zabezpečovaným ruskými jednotkami, odmietnuté velením čs. armády, 

aj politickým vedením. Dôležitým výstupom z vyhodnotenia cvičenia bolo, že 

bez týchto síl v našich armádnych zložkách, je prekročenie Rýna nad možnosti 

ČS frontu. 
 

 
 

 
 

V roku 1967 bol plk. Miroslav Šedina prevelený na Spravodajskú správu MNO, 

ja som v októbri  1967 nastúpil do VZK vo Vyškove a na útvar som sa vrátil pred 

horúcim letom 1968. V tej dobe sa na MNO udiali veľké veci. Po cvičení „Vltava 

1966,“ začiatkom roka 1967, boli naši čelní funkcionári strany a obrany 

upozorňovaní, že do zostavy „nášho“ frontu by bolo treba doplniť vševojskovú 

Futbalové mužstvo štábu pluku (1966-67). V hornom rade, stojaci zľava: Šedina Miroslav, 

Múdry Anton, Loranc Bohuslav, Galetka Ladislav, Říha Robert, Pecháček Oldřich, Bočkay 

Bohumil, Koller František. V rade v podrepe zľava: Korčák Viktor, Šťastný Jiří, Kováč 

Vojtech, Vida Jan, Šnirc Jozef. 
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armádu, ako tretiu  armádu, čím by armáda 2.VO, resp. druhosledové divízie mali 

čas, v prípade potreby, na mobilizačné doplnenie a stmelenie. Tlak na velenie 

armády silnel aj preto, že po roku 1961 do armády, k raketovým jednotkám boli 

dodávané rakety a bolo treba riešiť sklady jadrových zbraní na našom území. 

Nikto z velenia „Pandorinu skrinku“ otvárať nechcel a tak gen. Václav 

Vitanovský, náčelník operačnej správy, zastupujúci N GŠ odišiel predkladať stav 

ČSĽA do Moskvy, kde neuspel a po príchode domov musel, už ako revizionista 

odstúpiť z funkcie a neskôr odísť z armády. V Moskve v tajnosti spresnili „Plán 

nasadenia ČSĽA,“ zrušili úlohu prekročiť Rýn, čím vlastne zrušili aj úlohu 22.vb. 

V januári musel odstúpiť aj gen. tajomník strany Antonín Novotný a to aj 

z funkcie prezidenta republiky. Novým gen. tajomníkom sa stal A. Dubček. 

Donútil odstúpiť MNO gen. B. Lomského a aj N GŠ gen. O. Rytířa a keď za 

záhadných okolností spáchal samovraždu ZN GŠ gen. Vladimír Janko, zostala 

ČSĽA bez hlavy. Okrem gen. Ludvíka Svobodu odstúpili všetci čelní funkcionári 

z armádnych zborov 2. svetovej vojny. Komu ich odstúpenie pomohlo, je na 

zamyslenie. Vrátim sa však do horúceho leta 1968, kde sme všetci stáli za svojim 

velením. Nepripúšťali sme si správy z vonku a stáli sme za A. Dubčekom a jeho 

politikou. V priebehu leta prebehla veľká udalosť na holešovskom zámku, keď sa 

stretlo tzv. tvrdé jadro strany, na ktorom vystúpil aj predseda KRK ÚV KSČ 

Miloš Jakeš, ktorý znevažoval našu armádu a tvrdil, že prítomnosť sovietskych 

vojsk je nutná. To sa priečilo našej cti a pluku sa zastal vtedajší predseda 

celoútvarovej organizácie KSČ a NŠ pluku pplk. Ing. Jiří Dufek. Reakcia na to 

bola taká, že tomu nerozumie, v sále ho prerušovali, že inej možnosti niet a pod. 

Túto informáciu som dostal od člena celoútvarovej rady KSČ a potvrdil mi to aj 

pplk. J. Dufek. Vystúpenia niekto nahrával a boli odoslané Alexandrovi 

Dubčekovi. Okrem toho sa už vtedy, údajne v zákulisí,  M. Jakeš vyjadril, že 

„takíto dôstojníci v armáde byť nemôžu a on a to tzv. tvrdé jadro z ľudí aj 

z Holešova a okolia,“ to pplk. J. Dufkovi a veleniu pluku nemohli zabudnúť. 

Všetko sa to ťahalo už od cvičenia „Šumava,“ po ktorom tak ťažko a dlho 

sovietske vojská z Československa odchádzali, ako nás navštevovali v tej dobe 

a ani pitím „na družbu“ sme pochybnosti ruskej vojenskej delegácie nevyvrátili, 

ale uistili sa, že sme jednotní a stojíme za našim velením. Navštívil nás aj ich NŠ, 

bývalý veliteľ partizánskej brigády Jana Žižku Dajan Bajanovič Murzin, ale ani 

on nás nepresvedčil a my sme stále trvali na tom, že si pomôžeme sami, bez 

ruskej pomoci. Spravodajská správa MNO v tej dobe žiadne opatrenia nechystala. 

Hektické dni roku 1968 boli opísané v knihách Jiřího Dufka, „VÚ 7374“ a 

„Jednotky zvláštního určení,“ tiež v  brožúrke Františka Sovadinu 

„OSMAŠEDESÁTY,“ prostredníctvom práce Milana Macáka „Tváří v tvář 

okupaci“ sme sa dozvedeli aj čo sa dialo na Spravodajskej správe MNO. 

Informácie dobre dopĺňa kniha autorov Karla Štěpánka a Pavla Minaříka 

popisujúca dianie na MNO a GŠ „ČSLA na Rýnu.“ V tých rušných dňoch som 

podpisoval rozkaz  pre vodiča jednotky, ktorá sa mala presunúť do Hostýnskych 

vrchov. Mjr. J. Janků mi vtedy povedal, že sa jedná o jednotku, ktorá bude 



9 

 

zabezpečovať prípadný útek do Hostýnskych vrchov, čo som akceptoval. Bola to 

krajne vyhrotená situácia, keď napr. veliteľ 1. armády, ktorý mal na Doupove 

vyvedené dve tankové divízie, žiadal prezidenta republiky, či môže vydať rozkaz 

k útoku na Prahu. Na šťastie pre všetkých sa nič také nestalo, v krátkej dobe 

potom bola podpísaná dohoda v Moskve a vývoj dostával rýchly spád. Postupne 

sme sa začali uzatvárať do seba a po aprílovom zasadaní ÚV KSČ v roku 1969 

sme vedeli, že obrodný proces je iba ilúziou a jediným víťazstvom pre Slovákov 

bude Česko-Slovenská federácia, ktorá bola neskôr aj podpísaná. Poslednou 

bodkou za udalosťami bola reorganizácia pluku, de facto jeho zrušenie. Museli 

sme sa vysťahovať z kasárni a tráviť zostávajúci čas v stanovom tábore na letisku 

v Prostějove. Tak skončila sláva pluku, na ktorý sme boli hrdí a sme hrdí aj do 

dnešných dní. 

Preto, že  som neprijal ponuku byť autonáčelníkom v novom útvare v Holešove, 

stal som sa posledným príslušníkom pluku, ktorý bol zaradený 01.12.1969 

k výcvikovému stredisku tylového zabezpečenia v Žiline. V Žiline akosi nič 

o mne nevedeli, tak som prešiel straníckymi previerkami a presťahoval som sa do 

Žiliny. Stal som sa učiteľom automobilovej prípravy, neskôr zástupcom 

náčelníka TO VVŠ TTZ a potom ZVT VU, kde som aj svoju vojenskú kariéru 

ukončil. Mal som odslúžený dostatočný počet rokov v prvej kategórii, tak som to 

zvládol v 55. roku svojho života a odišiel som do dôchodku. 

K výsadkárom som sa vrátil až v roku 1994, keď vznikol Klub vojenských 

výsadkárov Slovenskej republiky a pokračujem v práci pre klub doteraz. Radosť 

mi prinášajú pomerne časté a hlavne vysokými počtami účastníkov zastúpené 

stretnutia bývalých príslušníkov 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia 

Holešov. 

     Všetkým prajem pevné zdravie, šťastie a modré nebo nad hlavou. 

 

                                                                                           plk. v. v. Anton Múdry 

 

So súhlasom autora prepísal a upravil mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider 

Banská Bystrica 15.04.2017 
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Z výročnej členskej schôdze  
Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Bratislava 

 

 

Stalo sa peknou tradíciou, že výročná členská schôdza 

Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Bratislava sa koná 

v Bernolákove ako zavŕšenie  klubovej činnosti v uplynulom 

roku. Tak to bolo aj 11. marca 2017 v sobotu v popoludňajších 

hodinách sa 

konala táto 

výročná členská schôdza 

v Spoločenskej miestnosti 

Spojenej strednej školy 

v Bernolákove.  Spoločenská 

miestnosť bola opäť zaplnená 

zástupcami z KVV SR, KVV 

ČR a hostí, z ktorých prijali 

pozvanie generál v. v. Milan 

Cerovský, poslanec NR SR 

Milan Krajniak, predseda 

Slovensko-ruskej spoločnosti 

JUDr. Ján Čarnogurský, pplk. 

Mgr. Ing. Pavel Švelka, náčelník štábu 5. PŠU,  mjr. v. v. František Lejsek, 

podpredseda KVV ČR Prostějov a plk. v. v. Ing. Jozef Tuček, CSc. prezident 

KVV SR a ďalší hostia z KVV SR a KVVV ČR. Rokovanie otvoril a viedol 

podpredseda klubu kolega Lubomír Dubeň. Po otvorení 

schôdze, schválení programu rokovania, voľbe 

pracovných komisií správu o činnosti klubu za rok 2016 

predniesol jeho predseda kolega Ivan Hulín, v ktorej 

vyhodnotil činnosť bratislavského oblastného KVV SR 

a spoluprácu s KVV SR a KVVV ČR. Po správe 

o činnosti bola prednesená správa o hospodárení klubu 

za rok 2016, po nej nasledovala správa revíznej komisie 

a po nej bol predložený prítomným členom bohatý 

návrh plánu činnosti na rok 2017. Potom bola vyhlásená 

krátka prestávka, po ktorej nasledoval slávnostný akt 

odovzdávania ocenení. Po tomto slávnostnom akte 

nasledoval krst knihy kolegu Vladimíra Gajdoša, ktorú 

napísal pod výstižným názvom „Pozor, skáču 

veteráni.“ Po pokrstení knihy prítomní mali možnosť si 

ju zakúpiť spolu s venovaním autora. Potom 

nasledovala  podľa  schváleného  programu diskusia a pozdravné príhovory hostí.  
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V tejto diskusii vystúpil za náš klub podpredseda Vladimír Schneider, pozdravil 

všetkých prítomných, poďakoval za pozvanie a zablahoželal prítomným ženám 

k MDŽ, ktoré oslávili  pred  tromi  dňami.  

Do pozornosti všetkým povedal informáciu  

o knihe, ktorú  napísal  kolega  Ján Hanák.  

Kniha má názov „Na tenkom ľade“ a autor v nej  

opisuje vtipným, nevnucujúcim spôsobom príbehy  

zo svojho života. Poznamenal, že knihu by si mali 

prečítať aj politici. Po skončení diskusie, odovzdaní malej 

pozornosti a karafiátov 

prítomným ženám pri príležitosti 

nedávno uplynulého sviatku MDŽ a 

po schválení uznesenia bola výročná 

členská schôdza oblastného KVV SR 

Bratislava ukončená. Večer však pre 

prítomných neskončil a pokračovalo 

sa spoločenským posedením, na 

ktorom vystúpila country skupina 

Domovina so známymi a krásnymi 

country pesničkami, kde zlatým klincom programu bola účasť známej osobnosti 

z kultúrneho života herečky a speváčky Janky Hubinskej.  
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Výber informácií pre členov O KVV Banská Bystrica 
 

Zasadnutie Predsedníctva KVV SR   v Žiline dňa  6. 3. 2017  
 

 Kolega Glatter referoval o stave príprav „Stretnutia 2017,“  ktoré v hrubých 

rysoch bude mať nasledovný program:  

- 5. 7.  do 17,00 hod prezentácia účastníkov, suchá večera  

- 6. 7. ráno nástup, slávnostný pochod, prejavy, oceňovanie. Obed. Návšteva 

zámku Budatín, obed, Polom, Zvonica, posedenie pri guláši v Stráňavách 

- 7. 7. Slávnostné zasadnutie na Mestskom úrade, ukončenie.  

 

 Tajomník Hanák referoval o stave príprav na 23. ročníka Memoriálu Jozefa 

Gabčíka. V priebehu 14 dní bude zasadať organizačný výbor akcie.  

 

 Kolega Schneider referoval o individuálnom prístupe oblastí pri organizovaní 

výmeny členských legitimácii. Tajomník predbežne pokračuje v klasickom 

spôsobe registrácie.  

 

 Predsedníctvo poveruje zodpovednosťou za vyúčtovanie Stretnutia 2017 

kolegu Glattera a Memoriálu Jozefa Gabčíka kolegu Hanáka. 

 

 

 

Majstrovstvá SR v zoskokoch padákom s vysokorýchlostným lietaním 
 
sa uskutočnia dňa 29. júla 2017 (sobota) od 10:00 hod na letisku v Očovej. 

Organizátorom M SR je LETISKO OČOVÁ. 

Program: 

o  plnenie súťažných disciplín 

o  ukážky motorového lietania 

o  ukážky bezmotorového lietania 

o  vyhliadkové lety 

o  zábavné atrakcie pre deti 

o  stretnutie a posedenie známych 

V prípade záujmu je zraz členov O KVV Banská Bystrica v priestore areálu RD 

Očová (bývalá Automotoklub pri letisku) v čase od 10:00 do 11:00 hod. Rodinní 

príslušníci sú vítaní! 

Informácie: Ján Vrbický   0918 542 533  PARAODBOR LETISKO OČOVÁ 
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Výstava v ČR v meste Chrudim 
 
43. výsadkový prápor Chrudim v spolupráci s Klubom výsadkových veteránov 

gen. Klemeša, Vojenským historickým ústavom Praha a posádkovým mestom 

Chrudim pozýva na výstavu s názvom „Pod vrchlíkem aneb 70 let výsadkového 

vojska v Čechách.“ Výstava sa koná pri príležitosti: 

o 70. výročia vzniku výsadkových vojsk v Československu 

o 30. výročia znovuzaloženia 71. úderného práporu v Chrudimi 

o 20. výročia vzniku 4. výsadkovej roty v Chrudimi,  prvej úplne profesionálnej 

jednotky AČR 

Výstava sa koná pod záštitou starostu mesta Chrudim pána Mgr. Petra Řezníčka 

v Regionálnom múzeu v Chrudimi od 18.4. do 18. 5. 2017. 

Každý utorok bude výstava doplnená prednáškou člena klubu výsadkových 

veteránov, a to v čase  10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hod. 

 

VÚ 1056 Janovice nad Úhlavou – neoficiálne webové 
stránky 

vu1056jnu.wz.cz 

Stránky sa neustále dopĺňajú, takže pokiaľ máte s čím prispieť, neváhajte nás 

kontaktovať. (viď Kontakt). Ďalšie informácie nájdete tiež na našom Fórum. 

 

 

 

http://vu1056jnu.wz.cz/
http://vu1056jnu.wz.cz/
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Vladimír HLÔŠKA (17.2.1924 – 6.2.1996) 
Spravodajca č. 1/2012 – písali Emil Tencer a Vlado Zámečník 

 
Meno rodáka z Radvane nad Hronom (dnes 

mestská časť  Radvaň je súčasťou Banskej 

Bystrice) je spojené so začiatkami športového 

parašutizmu v Československu. V krátkosti pár 

údajov k jeho osobe. 

Otec Vladimíra – Prof. Ing. Samuel Hlôška 

(16.11.1890 Pukanec – 17.3.1983 Banská 

Bystrica). Navštevoval Vysokú školu banícku a 

lesnícku v Banskej Štiavnici a krátko pred jej 

dokončením narukoval na I. svetovú vojnu. 

V roku 1915 padol do ruského zajatia a nasledovala anabáza – malária, nepodarený 

útek, zápal pľúc. V roku 1920 sa v Rusku oženil, ale už v roku 1921 sa vracia do 

Československa. V roku 1922 dokončil štúdium v Příbrami. Jeho ďalšia práca je 

spojená s prácou v baniach – 1927 vedúci Západnej bane v Handlovej, neskôr prvý 

námestník riaditeľa Handlovských baní. V roku 1935 diaľkovo absolvoval Právnickú 

fakultu UK v Bratislave. Po roku 1950 pokračuje vo vedeckej práci, v rokoch 1952 - 

1960 bol vysokoškolský profesor a dekan Fakulty geologicko-geografických vied UK 

v Bratislave. Vladimír Hlôška sa v priebehu vysokoškolského štúdia v Bratislave v roku 

1942 zapája do odbojovej činnosti. Po vypuknutí SNP pôsobí ako veliteľ prieskumu 

v 8. oddiele (Pobeda) I. partizánskej brigády J. V. Stalina (veliteľ kpt. A. S. Jegorov). 

Po spojení s ČA na jar 1945 je vyslaný do výcvikového strediska 4. UF. 25. apríla 1945 

je vysadený v 3 – člennej skupine KORZÁR pri Litoměřiciach. (Vel. J. Kubaško – 

vysadený už 2x, radista V. Simulík, prieskumník V. Hlôška). Po nadviazaní spojenia 

s 4. UF pôsobí výsadok v posledných dňoch II. svet. vojny na Mělnicku. Po II. svet. 

vojne dochádza v branných organizáciách v Československu k rade zmien. V roku 1949 

zaniká Zväz brannosti a je nahradený na Slovensku JTO Sokol (Jednotná telovýchovná 

organizácia), neskôr sa zlučuje s českou ČOS (Česká obec sokolská). Ako nadriadený 

orgán pôsobí ŠUTVS (Štátny úrad pre telesnú výchovu a šport). Vznikajú sekretariáty 

brannej výchovy, ústredné velitelstvo – veliteľ Štefan Gronský, zástupca ústredného 

veliteľa – Vladimír Hlôška, veliteľ pre Slovensko.  V roku 1951 sa objavuje Doslet 

(Dobrovolný svaz lidového letectví), aby ho v r. 1953 - 1990 nahradil Zväzarm. 

Prebieha rad rôznych inštruktorských kurzov (napr. 9/48 – 20 mužov, 5/50 – účasť i 

BĽR, PĽR) za jeho účasti. Výcvik a zoskoky prebiehali na letisku Hradčany u Mimoně 

príp. Klecany. (V rokoch 1947 – 49 vykoná na Slovensku základný výcvik a zoskok 

celkom 474 parašutistov. V Baťovanoch (dnešné Partizánske) v rokoch 1948 – 50 

uskutoční zoskoky celkom 110 parašutistov a parašutistiek). Niektorými vtedajšími 

parašutistami je V. Hlôška  hodnotený ako „skokanský riskér.“  V rokoch 1948 – 52 

dochádza k hlbšiemu prepojeniu branných organizácií a armády. V 5/51 sa zúčastnil 

kurzu výsadkových sprievodcov (vysadzovačov) v Bratislave – Vajnory, v 10/52 bol 

inštruktorom kurzu zoskokov voľným pádom v Kralupoch nad Vltavou. Asi v roku 

1952 pracuje ako chatár v Chate na Grúni (973 m. n. m.) v Malej Fatre. V 8/53  

v Ostrave na celoštátnom prebore v zoskoku padákom (II. celoštátny prebor 

trojčlenných hliadok) zvíťazil v zoskoku z 1000 m  na presnosť pristátia s výkonom 
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12,2 m od stredu.  V 1954 sa zúčastnil III. M ČSR v parašutizme v Bratislave. Asi 

všetci, v tej dobe na Slovensku skákajúci parašutisti, poznali lietadlo DC-3, OK – VDZ. 

(Bolo zaregistrované 24.5.1947 a od 11.5.1960 lietalo ako OK-WZC. Nezamieňať 

s OK-WDZ, ktoré ako linka ČSA Praha – Košice havarovalo 18.1.1956 pri Levoči!). 

Popri parašutizme si V. Hlôška zvyšuje pedagogické vzdelanie. Vyučuje ruský jazyk na 

Vyššej pedagogickej škole, neskôr Pedagogickom inštitúte (dnes Univerzita Mateja 

Bela) v Banskej Bystrici. V roku 1963 sa stáva zástupcom docenta Pedagogického 

inštitútu. V roku 1968 získal po J. Kriváňovi (1956) a G. Kišovi (1964) ako tretí Slovák 

v poradí titul Zaslúžilý majster športu v parašutizme (č. 24). (Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR zverejní podľa § 57 odst. 5, zákona 440/2015 Z. z. zoznam 

držiteľov čestných štátnych titulov). V auguste 1968 ešte vojde do podvedomia 

vysielaním v Rozhlase Banská Bystrica proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do 

Československa. Ženatý, dcéry Petra, Marcela, Diana. Celý život je spätý s priezviskom 

Hlôška, často komoleným na Hlôžka, či Hloška. Zomrel 6. 2. 1996 v Banskej Bystrici. 
                                                    

plk. v. v. Ing. Vladimír Gajdoš 

                                                                                                               KVVV Praha 

 
V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia okrúhle jubileum 

 

90. rokov 

Albert Mikovíny 31.3. 

 
 

75. rokov 

Vojtech Daniš 22.4. 

 
 

60. rokov 

Vladimír  Kováčik 29.4. 
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Záverom 
 

Prvý štvrťrok tohto roku je za nami a s ním aj druhé tohtoročné číslo 

nášho klubového spravodajcu. Udalosti sa tak rýchlo zbehli, že sa už 

pripravuje tretie číslo, v ktorom bude príspevok o slávnostnom 

zhromaždení výsadkových veteránov ČR a SR k 70. výročiu vzniku 

výsadkových jednotiek v Československu konanom 15. 4. 2017 

v Prostějove a osobitné strany budú venované Stretnutiu veteránov 

výsadkových vojsk SR a ČR v dňoch 5. – 7. 7. 2017 v Žiline, ako aj ďalšie 

zaujímavé príspevky od našich členov a kolegov z KVV SR a KVVV ČR. 
Ivan Bartoš 

Použité fotografie - zdroj:  

Foto od:  archív Michal Milas, Jozef Krajčír, Anton Múdry, Peter Alexander Haťap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

http://www.klubvtn.info/stiahni.htm 

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    

 
SPRAVODAJCA č. 2/2017.  Tlač: Dell V525w. 

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

Vladimír Gajdoš 

Spolupráca a korektúra 

Vladimír Schneider 

http://kvvprostejov.wgz.cz/
http://www.klubvtn.info/stiahni.htm

