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Úvodom 
 

Letný čas, čas školských prázdnin a ďalších zaujímavých príspevkov v našom  

klubovom spravodajcovi. Dokončíme rozprávanie o príbehoch z VÚ 7374 

Holešov od kolegu z ďalekej Kanady Jana Lidického, „Bygoša,“ na ktoré 

nezáväzne nadviažu ďalšie príbehy z veliteľských aktivít pplk. v. v. JUDr. 

Milana Kočího. Krátko predstavíme Miestny KVV Zlaté Moravce, podrobnejšie 

nášho nového člena Petra Kovalčíka a pochválime sa účasťou na streleckých 

súťažiach. O účasti našich kolegov v bieloruskom meste Grodno na oslavách 

„Dňa pobedy“ pútavo napísal kolega Vladimír Schneider. Krátky príspevok 

z účasti na MDD pod záštitou OS SR vo Svidníku napísal prešovský kolega Ján 

Krakorník. 
 

Ivan Bartoš 

 

 

Príbehy z VÚ 7374 Holešov – 7. výsadkový pluk zvláštneho určenia   
Píše Jan Lidický, „Bygoš“, Edmonton, Canada 

(dokončenie z minulého čísla) 
  

Nějaké ty zážitky ze cvičení. Odletové letiště bylo Poprad, 

samozřejmě, že nikdo nechtěl skákat s plnou polní, ale 

poloprázdnou a tak mi hodně vecí nabalili do „gékáčka“ – 

osobního zásobníku, že mělo aspoň 45-50 kilo. Do letadla 

mě dva pomáhali ze zhora a dva mě tlačili ze spodu, abych 

po tom žebříku vylezl do letadla. V letadle jsem seděl na 

GK v uličce. Při světle „připravit se ke skoku“ jsem se 

v polodřepu dostal do dveří a jak začal řinčet zvonek, tak 

jsem se vykulil ven. Padák se otevřel a hned zase splasknul 

pod tou váhou, potom jsem spustil pode mnou na sedacím 

popruhu připoutaný GK. Ale při tom jsem se držel popruhů, kdyby to GK svojí 

vahou přetrhlo sedací popruh, abych nepropadl. (Takový pocit sebezáchovy.) 

Dolů jsem padal mnohem rychleji než ostatní kluci. GK je dobrý na noční 

seskoky, když není vidět, jak daleko jsi od země. Jak se GK dotkne země, máš 

dvě vteřiny, nebo tři, dát nohy k sobě a dopadnout na zem. Po dopadu jsem 

koukal, kde je moje skupina a proti světlejšímu obzoru jsem viděl všechny kluky 

ještě dost vysoko a jak si to míří do vesnice. Pochopitelně se rozštěkali všichni 

psi a sem tam se rozsvěcovala okénka u domků. Já jsem dopadl mezi lesem 

a vesnicí díky těžkému GK, ale někteří kluci na okraji a někteří přímo ve vesnici. 

Můj pancéřovník „Zibor“ dopadl někomu na dvorek a o narovnané dříví do metru 

si zlomil nohu. Tak jsme ho tam nechali a po shromáždění skupiny jsme se rychle 

přesunuli k lesu. Bylo to jihovýchdně od osady Polná, kde jsme byli vysazeni. Při 

přesunu do prostoru, kde jsme měli postavit naši základnu, jsme měli v cestě 

kravín. Už ve vzduchu jsem viděl řadu osvětlených okének (Pokud se pohybují, 
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tak je to vlak a pokud stojí na místě, tak je to kravín).  Měli jsme nějaký ten čas 

k dobru, tak jsem zavedl skupinu do kravína, na dvě hodiny si odpočinout. Já 

vím...., já vím, že to je absolutně zakázané, ale běžně mezi vojáky kolovalo: 

„Vojáci, můžete všechno, ale nesmí vás nikdo chytit.“ A tak jsme udělali přepad 

kravína. Děvčata, 55+, nás přivítala a řekly nám, že si můžeme lehnout k telatům. 

Je tam teplo a dost slámy. Samozřejmě, že jsem jim řekl, že nesmí nikomu nic 

říct. Za dvě hodiny nás vzbudily a na naše překvapení nám řekly, že asi půl 

hodiny po nás tam přišel ještě jeden vojáček. Trochu mě to zarazilo, ale když 

nám ho popsaly, že je starší, že je vysoký, že má nějaké ty hvězdy a že má 

zafáčovanou ruku, hned jsme věděli o koho jde. Byl to velitel praporu Míra 

Prchlík, který dělal kontroly skupin. Řekly nám, že ho daly na druhou stranu 

kravína mezi krávy a o nás mu nic neřekly. Moc jsem jim poděkoval (jinak bych 

asi ještě teď nadsluhoval) a rychle jsme se vytratili zadem z kravína. Ale napřed 

jsem děvčata, 55+ požádal, aby ho nechaly co nejdéle spát a potom ho ještě 

pozdržely. Vše dobře dopadlo, dorazili jsme do prostoru kde jsme vybudovali 

pěknou základnu pod zemí, za kterou nás Míra Prchlík, když nás přišel 

kontrolovat, pochválil. Cvičení dopadlo velice dobře, dostal jsem za něj opušťák 

a nikdo nevěděl, že jsme spali ve stejném kravíně jako velitel praporu Míra 

Prchlík. Jednou nás vyhodili v noci z letadla a na zemi byla taková mlha, že 

nebylo vidět na tři metry. Podle mapy jsem zjistil, že tím směrem, kde má být 

naše základna jede vlak a tak jsem skupinu odvedl na koleje a šli jsme jako husy, 

jeden za druhým, po pražcích. Přišli jsme k cestě, kde byly závory a také domek, 

ve kterém byl starší chlápek, co ty závory stahoval. Po krátké domluvě s ním 

jsme se všichni uložili v domečku, ale ještě teď nevím, jak jsme se tam všichni 

vešli. Po skončení cvičení dostal vždy radista správu, kam se máme přesunout, 

odkud nás odvezou zpátky do kasáren. Ale to Jéza, můj radista většinou 

nezachytil a tak jsme měli 48 hodin na to, dostat se po vlastní ose do Holešova. 

To bývalo pro nás všechny vždy zajímavé. Používali jsme vlak, autobus a i jiné 

cestovní prostředky. Jednou, v podobné situaci jsme měli už dost hlad a dostali 

jsme se do Brna ke kasárnám. Dozorčímu u vchodu jsem řekl, že jdeme ze 

cvičení, jsme hladoví a kde mají jídelnu. On, na mé překvapení ani nikoho 

nevolal, ale poslal nás do kuchyně, kde jsme se u kuchařů najedli, odešli 

z kasáren a nikdo se nezajímal, od  které posádky jsme. Asi, když nás viděli 

zarostlé, v maskáčích a se samopaly, z nás měli strach. Za dva roky vojny 

v Holešově je hodě vzpomínek, zvlášť, když je dobrá parta. To se nám stalo při 

návratu z dovolené, že se nás na nádraží v Kolíně sjelo z různých koutů víc. 

Každý měl nějakou tu tekutou dobrotu sebou a tak bylo veselo, až na některé 

zastávce nastoupila do vlaku lítačka, pravděpodobně z Prostějova. Velitel lítačky 

nám začal dávat nějaké rozkazy, až se Kocman zvedl a řekl mu, jestli má vůbec 

nějakou tu průkazku, když už nám dává takové kázání. On ji vytáhl s kapsy, 

ukázal ji Kocmanovi, ten mu ji vzal z ruky a vyhodil z vlaku oknem ven. Ještě 

mu řekl, ať si zapamatuje to místo, aby si pro ni mohl dojít. Na nejbližší zastávce 

jsme ještě za jízdy vyskákali z vlaku na druhou stranu kolejí a rýchle se dostali na 
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vlak do Hulína a Holešova. Utekli jsme a žádná hláška na nás nepřišla. Partě 

kluků, co jsme měli na „K“ rotě, jsme říkali „parta Santos“. Stále se schází i po 

padesáti letech a stále jsou to dobří kamarádi. Scházejí se i s manželkami, které 

vojna ani tak moc nezajímá, ale mají si co povídat o vnoučatech, vaření a všem 

možném. A my si zase vždycky popovídáme u vína, piva, nebo prasátka na rožni, 

nebo někde v restauraci, kde vaří jiní a nám jenom chutná. Většinou přijede také 

náš bývalý velitel roty Milan Kočí, který s námi stále udržuje kontakt. 

Dalo by se stále o čem psát, ale nejsem žádny spisovatel, tak toho raději už 

nechám. Pokud jsem udělal hodně gramatických chyb, tak mi to promiňte. Žiju 

už 33 let v Kanadě, tak to snad trochu omlouvá. Dík.  
 

Honza Lidický – Bygoš. 

Edmonton, Canada, duben 2014. 
Prepis textu „starých vzpomínek, psaných na starém stroji“ 

zvládol mjr. v zál., Mgr. Vladimír Schneider,  05. máj 2014          
  

 

Ďalšie príbehy z veliteľských aktivít pplk. v. v., JUDr. Milana Kočího. 
 

Zmeny v spoločnosti a organizácii, resp. reorganizácii 

armády po roku 1968, zasahovali našich kolegov, vtedy 

dôstojníkov v aktívnej službe v ČSĽA, rôznym 

spôsobom. Výnimkou nebol ani Milan Kočí. Aké 

podoby môže mať práca a spolupráca s vojakmi iných 

armád a kultúr, nám opisuje v troch príbehoch. 

„Na sklonku roku 1968 mne navštívil kádrový 

pracovník Ministerstva vnitra. (Ďalej MV.) Návštěva se 

uskutečnila na místnosti návštěv u 7. výsadkového pluku 

zvláštního určení v Holešově a měla být utajena. Po 

krátkem představení mne dotyčný pracovník opatrně 

nabídl velitelskou funkci u nově se tvoříciho vojenského 

útvaru MV. Na tuto nabídku jsem zprvu nereagoval, ale další okolnosti mne 

donutili změnit názor, zejména, když se 7. výsadkový pluk stěhoval.  

Po delším prověřování jsem byl pozván ke kádrovému pohovoru a tam mi bylo 

sděleno nové zařazení na funkci bojové přípravy u odboru obrany MV. K tomu 

zařazení pomohlo, že jsem byl aktivní výsadkář, prodělal jsem funkce velitele 

čety a velitele roty u 22.výsadkové brigády a 7. výsadkového pluku zvláštního 

určení.  Prvním úkolem, kterým jsem byl pověřen, bylo založení poddůstojnícké 

školy vojsk MV. Využil jsem k tomu znalosti a dovednosti získané ve službě 

u ČSLA. Převzal jsem všechny výcvikové dokumenty platné pro jednotky 

hloubkového průzkumu ČSLA. 

Po delším období jsem byl, tak trochu, uvolněn pro výcvik zahraničních vojáků 

a policistů. Podle zadání požadavků na cíle výcviku jsem opět sáhl na výcvikové 

programy ČSLA. 
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Prvními absolventy tohto kurzu byli Iráčané. Jejich skupina čítala víc jak 30 

bojovníků. U mne se zapsali málem tragicky. Po celou dobu jejich pobytu byla 

velká vedra, která jim vyhovovala. Jednou, když byli na střelbách ze samopalu 

vz. 58 a UK – 59 (L+T) a to na palebné čáře několik vteřin před povelem  „pálit“, 

se spustil výdatný déšť. V tu chvíli, střelba – nestřelba, všichni vstali z palebné 

čáry, odjištěné zbraně v ruce a začali se pohybovat a volat Alláha. Na moje 

povely nereagovali. Pokračovat jsem mohl, až přestal déšť. Na závěr kurzu mne 

pozvali na „rozlučku“. Předali mi medaily a sami si dali vepřové – nevepřové 

a také naši vodku – nevodku.  

Druhá skupina, která mi utkvěla v paměti, byla četa afgánských bojovníků. Když 

jsem vstoupil poprvé na učebnu a rozdal samopaly, tak jsem zřetelně poznal, že 

je daleko víc než samopal zajímal bodák. Bohužel, nebyl ostrý dle jejich 

představ, tak byli očividně sklamáni. Když jsem organizoval vrtulníkový výsadek 

do týlu protivníka, tak to skončilo zase téměř tragicky. Když vrtulník Mi-8 

vystoupal do výšky asi 100 metrů a vlivem turbulence se několikrát jako propadl, 

tak jeden z bojovníků upadl do bezvědomí. Po rychlém přistání a tlumočení jsem 

byl informován o příčině. Dotyčný bojovník měl nevyoperovanou střelu na 

mozku a to způsobilo, při náhlé změně výšek, tlak na mozek a následně 

bezvědomí. 

Nezapomenutelnou skupinou bojovníků byli angolané. Ti se mi připomínají tím, 

že při výcviku ve vedení průzkumu jsme nemohli vynechat způsoby průzkumu. 

Včetně výpadu a léčky.  Posledně jmenované téma bylo procvičováno ve 

vojenském výcvikovém prostoru poblíž Vyškova. K tomu účelu byla vybrána 

zpevněná lesní cesta, která měla imitovat džungli. Byl zvolen klasický scénář, to 

znamená pozorovací podskupiny, útočná podskupina a v ní podskupina 

uchvacovací. K zaujetí sestavy byl využit úsek cca 300 metrů. Teď si už 

nevzpomínám, zdali jsme měli i ženijní náloživo. Ale asi ano, protože tito 

bojovníci byli velmi dobří. Léčka byla vedena na osobní terénní vozidlo GAZ-69, 

obsazené několika značkaři. Po zaujetí sestavy bylo vydáno cvičné střelivo, 

výbušky, RGSL a trhaviny. Kontrolou bylo zjištěno, že je vše v pořádku, tak jak 

to má být. Bylo prověřeno spojení a léčka mohla být spuštěna. Byl dán pokyn 

značkařům, aby zahájili přesun a angolané, ve velikém očekávání s prsty na 

spouštích, čekali na GAZ-69. Jenomže, chybička se vloudila. Odněkud, z vedlejší 

cesty, přijeli na lesní cestu zaměstnanci Vojenských lesů ve svém vozidle GAZ-

69. To nikdo, ani angolané, nemohl vědět. Když lesníci vjeli do prostoru 

připravené léčky, tak zazněl výbuch, pád stromu před vozidlem a za ním, střelba 

ze samopalů,  kulometu, výbuchy výbušek a RGSL. Lesníci zastavili a z křovin 

vyběhla uchvacovací podskupina šesti černých bojovníků, jednak maskovaných, 

ale skutečně černých. Lesníci, vyděšeni a překvapeni, dali ruce hned nahoru. 

Musím říci, že to nepřijali sportovně. Následoval kritický dopis adresovaný 

velení VVP. Ve velení se tomu zasmáli a kdykoliv se tam objevili cizinci, 

nesměli lesníci do práce. 
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Později jsem se dověděl, že výcvik zahraničních bojovníků byl financován 

vládami zemí, odkud bojovníci přicházeli. Byl to, prý, nejen dobrý zisk pro MV, 

ale také jsme, prý, velmi dobře presentovali naše zbraně, výstroj, výzbroj, atd. 

 

pplk. v. v., JUDr. Milan Kočí 

Praha, duben 2014 

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

Banská Bystrica 19. mája 2014 

 
 

Predstavujeme MIESTNY  KVV ZLATÉ MORAVCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V januári tohto roku sa dohodla skupina našich kolegov zo Zlatých Moraviec 

a okolia, že si pri našom oblastnom klube založia svoj Miestny klub. Svoju 

elegantnú zástavu prezentovali 

prvý krát na výročnej členskej 

schôdzi klubu 9. 2. 2018. Ich 

činnosť je neoddeliteľnou 

súčasťou činnosti oblastného 

klubu a je dôstojným doplnkom 

reprezentácie výsadkového 

vojska, o čom svedčí aj heslo 

na druhej strane zástavy. Podrobnejšia správa bude uverejnená v budúcom čísle. 
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Peter Kovalčík – náš nový člen 
 

Dobrý deň prajem. Po našom telefonáte vám píšem v skratke e-mail s prosbou ,ak 

by ste ma vedeli na niekoho kontaktovať. Kde by sa dal zohnať výsadkársky 

odznak a pripadne sa stať členom výsadkárov. Volám sa Peter Kovalčík som 

z Popradu, na ZVS som bol v Trenčíne VÚ 4650. Som nadšencom výsadkárov, od 

detstva bolo mojim 

snom slúžiť pri nich, 

ale kvôli okuliarom 

žiaľ sa mi to 

nesplnilo. Svoje sny 

som si naplnil až v 

ďalekom Rusku kde 

som sa zoznámil s 

ruskými VDV a oni 

mi umožnili si  to 

vyskúšať. Prijali ma 

medzi seba a každý 

rok 2. augusta na deň 

VDV chodím s nimi 

na stretnutia uctiť si 

tento ich sviatok. V 

prílohe zasielam aj par fotiek... Takto svoju prosbu poslal vo februári 2018 

trenčianskemu kolegovi Jozefovi 

Krajčírovi, ktorý ho preposlal aj 

nášmu klubu. Po adresnej výmene 

informácií si Peter podal prihlášku 

do nášho klubu. V prihláške 

o sebe napísal, že je samouk 

nadšenec – ruskými výsadkármi 

postavený pred hotovú vec. Za 

absolvovaný zoskok padákom 

dostal odznak OТЛИЧНИК 

a modrý baret od VDV na 

pamiatku za úspešný zoskok         

v Samarskom oblastnom aeroklube  

DOSAAF  Ruska, na letisku Bobrovka. Peter, ako sme písali v minulom čísle, sa 

zúčastnil VČS Oblastného KVV SR Bratislava v Bernolákove a svojou účasťou 

zavítal aj na strelecké súťaže – VII. ročník Memoriál plk. Františka Mansfelda 

18.5.2018 v Prostějove a VI. ročník streleckej súťaže 19.5.2018 v Seredi,  ktorú 

organizovalo pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN 

Občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA a ženijný prápor  Sereď 

v spolupráci so ZV SR klub Sereď.  
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Účasť členov nášho klubu na streleckých súťažiach 
(výber z výsledkových listín) 
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Všeobecná informácia 

 
Na XXVIII. kongrese UEP (l´Union 

Européenne des Parachutistes) 2.-

6.10.2018 v Budapešti bude KVV 

ČR prijatý za člena. 
 

 

VI. ročník streleckej súťaže pri príležitosti  
Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN 

 
Súťaž zorganizovalo Občianske 

združenie UN -Veteran Slovakia a žpr 

Sereď v spolupráci  so ZV SR klub 

Sereď 19. mája 2018. Súťažilo 24 

družstiev v streleckom areáli kasární Sereď. V kategórii družstiev 1. miesto 

obsadil Klub vojenských výsadkárov Banská Bystrica,  2. miesto získala 

štvrtá ženijná rota žpr Sereď a na 3. mieste sa umiestnilo družstvo žien Tri 

grácie. V kategórii družstvo žien sa na 1. mieste umiestnila Eva Dolníková 

z klubu vojenských výsadkárov z Banskej Bystrice, 2. miesto obsadila Viera 

Mihalíková zo Zväzu vojakov SR z Topoľčian a 3. miesto získala Karla 

Havalcová zo Zväzu vojakov SR z Nového Mesta nad Váhom. 
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DRUŽBA MEDZI MESTAMI 
GRODNO v Bielorusku a mestom ŽILINA 

umožnila členom Klubu vojenských výsadkárov SR a Únie vojenských veteránov 

SR  zúčastniť sa osláv „Dňa pobedy,“ 9. mája 2018, v bieloruskom Grodne. 

 Za touto príležitosťou je hlavne dobrá vôľa vedenia Mestského úradu v Žiline, 

ktoré našim klubom poslalo veľkorysú ponuku účasti na tomto podujatí. 

Plánovaných dvanásť hodín cesty autobusom vyzeralo odstrašujúco, ale zvládli 

sme ich v oboch smeroch bez problémov. O plynulý priebeh cesty a potrebné 

organizačné zabezpečenie sa starala pani Kristína Šimurdová z oddelenia 

zahraničných vecí  MsÚ v Žiline, spolu s kolegyňou, pani Erikou Lašútovou 

z oddelenia mediálnej komunikácie a šoféri boli profesionáli. Z  Klubov 

vojenských výsadkárov SR sa zúčastnili Evka a Jozef Dolníkovci, Anna a Jozef 

Petrášovci a kolegovia Gordík, Nedorost, Riecky, Trnka, Mrmús, Hollý 

a Schneider. Červené barety. Úniu vojenských veteránov SR reprezentovali Jozef  

Krištof, pani Klaudia Kĺbiková a Miroslav Cambal a kolegovia Martinus, 

Kelemen, Letko, Kubík, Krištof a Bobanec. Belasé barety.  Vedenie mesta Žilina 

zastupovali páni Anton Trnovec, zástupca primátora a Branislav Delinčák, 

mestský poslanec.  

Do Grodna sme pricestovali v neskorých večerných hodinách, takže sme boli 

zvedaví, čo sa nám ukáže za denného svetla. Ubytovaní sme boli v hoteli 

rozsiahleho športového areálu s názvom Neman, pomenovanom  po rieke, na 

ktorej brehoch je mesto Grodno rozložené už od roku 1128. V súčasnosti ho 

obýva 368 662 obyvateľov, ktorí pracujú v strojárenskom, chemickom, 

stavebnom a textilnom priemysle a v oblasti spracovania kovov. Obyvatelia majú 
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k dispozícii 86 predškolských zariadení, potrebný počet základných škôl, 42 

stredných škôl a 8 špecializovaných školských zariadení a 4 vysoké školy. Tisíce 

detí a rodičov navštevuje viac ako 220 záujmových krúžkov mimoškolských 

aktivít. Mesto má 7 múzeí, 1 hlavnú knižnicu a jej 14 pobočiek. Divadlo je 

súčasťou kultúrneho života v meste a početné festivaly a iné kultúrne podujatia sa 

konajú aj pri príležitosti národných sviatkov. Grodno je samosprávnym mestom 

Grodenského regiónu, hraničiaceho s Poľskom a Litvou. Mesto vedie pán 

primátor Mečislav Goj.   

 8. mája predpoludním nás autobus priviezol do mestského parku s pamätníkom 

venovanom hrdinským Grodňancom, ktorí položili svoje životy v bojoch Veľkej 

vlasteneckej vojny za svoje mesto a vlasť. K pamätníku sa zišli zástupcovia 

vedenia mesta v čele s primátorom, zástupcovia všetkých oblastí života v meste 

a regióne, zástupcovia armády a ostatných ozbrojených zložiek a na čestnom 

mieste Grodňanci, veteráni II. svetovej vojny. Vzdali sme česť padlým minútou 

ticha a  potom, za sprievodu vojenskej hudby, zástupcovia všetkých zúčastnených 

organizácií a armády slávnostne položili vence k pamätníku. Aj naša delegácia, 

nesúca štátnu vlajku Slovenskej republiky, vlajku Únie vojnových veteránov SR 

a vlajku Klubu vojenských výsadkárov SR,  mala tú česť položiť veniec za mesto 

Žilina. Bol to zážitok plný úcty, piety, dôstojnosti a radosti zo života v mieri, ale 

aj odkazu „Bielorusko nikdy nezabudne!“  
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V nasledujúcich hodinách 

sme absolvovali s miestnou 

sprievodkyňou Júliou 

vychádzku historickými 

miestami mesta, ktorú sme 

ukončili pri slnečných 

hodinách na Sovietskom 

námestí. Do večera sme 

využili čas na ďalšie 

spoznávanie krás a 

pohostinnosti mesta.  

 

Domnievam sa, že sme sa 

všetci zhodli v tom, že 

v tomto neuveriteľne čistom, rozľahlom a peknom meste,  plnom krásnych 

a príjemných priestorov, sa oplatí žiť.  

Slávnostná atmosféra nasledujúceho dňa, „День Победы“ mala jednoznačne ráz 

oslavy Dňa víťazstva. Našu delegáciu priviezol autobus na miesto zhromaždenia 

účastníkov slávnostného pochodu a bolo na čo pozerať. Vyzdobené mesto, ale 

hlavne jeho obyvatelia úprimne prežívajúci tento sviatok. Sprievod viedla 

vojenská  jednotka 

v historických 

uniformách 

Červenej armády 

z čias Veľkej 

vlasteneckej 

vojny. Za ňu sa 

zaradili 

predstavitelia 

mesta Grogno, 

Grodnianského 

regiónu a hostia. 

Naša delegácia, 

v klubových 

uniformách 

a s našimi 

vlajkami mala tiež 

veľmi čestné miesto, pretože sme boli zaradení ako tretí v poradí, pred 

nespočetný „Nesmrteľný pluk.“ Jeho jednotliví účastníci od detí s rodičmi, 

školákov a mládeže až po starších obyvateľov mesta, niesli fotografie svojich 

blízkych a príbuzných, ktorí v II. svetovej vojne zahynuli. Je treba mať na pamäti 

a ani Grodňanci, tak ako všetci Bielorusi nezabúdajú, že vďaka vojne rozpútanej 

nemeckým fašizmom, zahynul každý tretí občan Bieloruska!  
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Slávnostný sprievod prešiel, pozdravovaný občanmi mesta, ktorí sa k nemu 

pridávali, do priestoru pamätníka s večným ohňom, pod „Kurgan slávy“. Tato 

obrovská, kužeľovitá mohyla so štátnou vlajkou Bieloruska na vrchole, je 

dominantným miestom priestoru, v ktorom sa odohral slávnostný kultúrny 

program s príhovormi, spevom, tancom a scénkami pripomínajúcimi čas vojny 

a po nej a tiež slávnostné položenie vencov k pamätníku padlých a vojenská 

prehliadka.  

Po ukončení oficiálnych častí programu „Dňa pobedy“ pokračoval deň pamäti a 

slávy ukážkami vojenskej techniky a bojov a všemožnými  kultúrnymi 

podujatiami v uliciach a na námestiach mesta, ukončenými večerným 

slávnostným ohňostrojom. Pred nami bola dlhá cesta domov, ale všetky príjemné 

a slávnostné chvíle prežité v Grodne nám ju ozdobili.  

Dovolím si uviesť, že slávnostné chvíle, úprimnosť a hrdosť Grodňancov 

s ktorými sme hovorili, dôstojnosť  osláv „Dňa pobedy“ a pôvab  mesta Grodno,  

každého z nás obohatili. 

Ďakujem v mene našich delegácií za mimoriadne zážitky  mestu Žilina a mestu 

Grodno a prajem im dlhoročnú pevnú družbu v mieri, priateľstve a vzájomnom 

prospechu. 

mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider 

viceprezident KVV SR 

15. mája 2018      

 

V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia okrúhle jubileum 

 

35. rokov Peter  Kovalčík 

 

15.6. 

 

 

65. rokov Ján Hulina 

 

29.6. 

 

 

75. rokov Peter Lacko 

 

11.7. 
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Motto francúzskych výsadkárov: Parašutista nezomiera, uskutočňuje 

svoj posledný zoskok. Parašutista nejde do neba, on sa tam vracia. 
 

MDD pod záštitou OS SR vo Svidníku 
Cesta bola vykonaná na základe pozvánky 

Ministerstva obrany SR a nasledovne rozhodnutia 

Prezídia Klubu vojenských výsadkárov SR. 

Zúčastnili sme sa osláv Medzinárodného dňa detí 

a propagačného dňa armády SR pri jeho príležitosti 

vo Svidníku, pod záštitou Ministerstva obrany SR 

a Generálneho štábu OS SR. Na tomto stretnutí mal 

oficiálny príhovor ku prítomným minister obrany 

SR generálporučík Ing. Peter Gajdoš. Krátkym 

prejavom pozdravil deti a všetkých účastníkov 

stretnutia aj náčelník Generálneho štábu OS SR 

generálporučík Ing. Daniel Zmeko. Obidvaja 

v krátkosti spomenuli aj činnosť našich OS 

v súčasnej dobe.  Vojaci predviedli ukážky techniky 

a v súčasnosti používaných zbraní, aut, obrnených transportérov, ako aj ručných 

zbraní. Vojenskí výsadkári predviedli propagačný zoskok na padákoch krídlo 

z helikoptér Mi-17 ruskej výroby. Vojenská polícia predviedla ukážky výcviku 

svojich príslušníkov a ich verných spolupracovníkov, služobných psov. Celej 

akcii prialo aj počasie. Podľa môjho názoru bola naša účasť  na tomto podujatí 

dôstojnou propagáciou Klubu vojenských veteránov SR na celoštátnej úrovni. 

                                                                                       Ján Krakorník                                                                                    

 tajomník O KVV SR Prešov 
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Záverom 
 

Tretie tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu bolo bohaté na 

príspevky, ktoré spôsobili vyšší počet strán. V budúcom čísle 

podrobnejšie predstavíme činnosť nášho  Miestneho KVV Zlaté 

Moravce, ktorú výstižne popísal kolega Peter Hlavačka. Cvičenie 

Vltava je ďalším príbehom pplk. v. v. JUDr. Milana Kočího. Po 

ňom oprášime spomienky na „parasokolov“ od ing. M. Mráčka 

a pripomenieme si našu účasť na spoločenských podujatiach. 
Ivan Bartoš 

 

 

Použité fotografie - zdroj:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

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

http://www.webareal.sk/unveteransvk/VI-rocnik-streleckej-sutaze-a26_121.htm 

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    
 

 

SPRAVODAJCA č. 3/2018   

Tlač: Tlačiareň Brummer, Majerská cesta 3, Banská Bystrica 

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

Vladimír Gajdoš 

Spolupráca a korektúra 

Vladimír Schneider 

Peter Kovalčík 

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

