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Úvodom 
Neúprosný čas beží tak rýchlo, že nám nestačí priestor na spomienky. Ale je to 

náš život, ktorý niekedy dávno začal. Tretie číslo nášho klubového Spravodajcu 

začíname sľúbeným príspevkom od nášho dlhoročného kolegu Emila Tencera, 

v ktorom nám priblíži svoju vojenskú cestu a v nadväznosti na túto cestu 

uverejňujeme spomienku od kolegu Luboša Červinku na nášho nedávno 

zosnulého kolegu a priateľa Dušana Domského. Pokračujeme ďalšou časťou 

o výsadkároch vo východnej armáde a SNP. Potom podrobnejšie príspevky sú 

o účasti našich členov na stretnutiach a spoločenských akciách, ktorých je naozaj, 

ako sa hovorí a píše „neúrekom,“ či už je to zastúpenie a účasť nášho klubu na 

odovzdávaní prvých vysvedčení žiakom prvých tried bilingválneho gymnázia 

Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, stretnutie pri letisku v Očovej,  

zaujímavosti z medzinárodných leteckých dní na Sliači, spomienka na Juraja 

Kriváňa a oslavy 75. výročia SNP v Banskej Bystrici.   Po nich dopĺňame z našej 

došlej korešpondencie informáciu z 15. ročníka medzinárodného zbrojného 

veľtrhu v Brne IDET 2019 od brnenského kolegu Jaroslava Fořta. Nasleduje 

príspevok z odhalenia pamätnej tabule Slávovi Mulíkovi v Nálepkove, po ňom 

zas oprášil historického kostlivca plzenský kolega Vlado Gajdoš. Predstavíme 

krátko našich nových členov, jubilanta a sme pri závere tretieho čísla. 
 Ivan Bartoš 

 

Výsadkárska sedemdesiatka 
Je tým vzácnejšia, že je vojenská a cesta k nej bola dosť dlhá a zložitá. 

 

V októbri 1948 som nastúpil na základnú vojenskú 

službu do Nového Mesta nad Váhom k spojárom 

u rádioroty. Po základnom výcviku som bol prevelený 

do poddôstojníckej školy v Martine. V zimných 

mesiacoch k nám zavítali príslušníci výsadkového 

vojska, ktorí robili nábor do ich útvaru v Zákupoch. 

Tvoriaci sa výsadkový útvar nemal prideľovaných 

brancov do ich útvaru, tak si ich museli náborom 

získavať sami. Prihlásil som sa a so mnou ešte asi šiesti. 

Potom som už len čakal, kedy príde od nich pozvánka. 

Tá prišla asi o mesiac na prijímacie skúšky 

k výsadkovému vojsku. Nasledovala dôkladná lekárska 

prehliadka a po nej sa to začalo. 

     Zdolávanie niektorých prekážok, kolmá stena, skok na voľne visiace lano, ako 

aj zhup na lane nad potokom, v ktorom medzitým vybuchla cvičná nálož. Slabší 

jedinci sa aj okúpali, keď im povolili ruky a „čľup do potoka.“ Potom sme 

nastúpili, asi pätnásti chlapi do veľkého kolotoča tvárou k zemi. Do stredu kruhu 

hodil inštruktor 100 gramovú náložku, ktorá pri výbuchu ešte aj zasypala naše 

hlavy pieskom. Ten, kto mal zatvorené ústa, začul ohlušujúci výbuch, ktorý mu 



3 

 

v ušiach narobil šarapatu. Ale čo by obyčajný vojak neurobil preto, aby dostal 

vytúženú uniformu s červeným baretom, symbolom obávaného vojska v celej 

našej armáde. Chcel som byť v elite. Tak to aj pokračovalo ďalej. Kým som 

u bežného útvaru škrípal zubami, že je toho na mňa veľa, u výsadkového vojska 

toho bolo 100 krát viac. No mal som, čo som chcel. Sťažovať sa nebolo komu. 

Stokrát prekliata myšlienka „načo som sem prišiel, či nebolo lepšie u rádioroty.“ 

Veď som patril medzi najlepších radistov. Prijímal som 100 znakov za minútu 

a vysielal 115 za minútu. 

   V letných mesiacoch som v Hradčanoch, čo je dedinka pri Zákupoch 

v Čechách, absolvoval výcvik pre prvý zoskok padákom. Výcvik sa robil na 

syntetických aparátoch, na ktorých sme sa museli naučiť všetko, čo bolo potrebné 

vedieť pri zoskokoch padákom. No a prvý zoskok z lietadla? To je už len odmena 

za prekonanú drinu pred tým, ako sa k nemu dostanete. Ten je tvrdý preto, aby 

výsadkár mohol bezpečne skákať na padáku vo dne i v noci, na letisko i do 

terénu, do lesa i do vody a v prípade potreby aj do územie obsadeného 

nepriateľskou jednotkou. Neustály kolotoč na prekážkovej dráhe a na 

prípravných zariadeniach nám v prvých dňoch intenzívneho výcviku spôsobil, že 

ráno sme sa nevládali postaviť na nohy. Bývali sme v drevených barakoch. 

Dvadsiati na jednej izbe. Spávali sme na matracoch, ktoré boli položené na 

podlahe, tesne vedľa seba. Ráno, keď služba zapískala budíček, musela prísť 

k jednému z nás, podať ruku a pomôcť vstať. Službukonajúci vojak potom 

postupne podával ruky ostatným. Inak sa vstať nedalo. No tento systém bol len 

v tej predpríprave na prvý zoskok.  

    Po týždennom oddychu prišiel ten pamätný deň 25. júla 1949, deň prvého 

zoskoku. Akýže je ten prvý zoskok z lietadla? To sa nás veľa ľudí pýtalo, ale 

každý z nás si naň spomína inak i keď prakticky po celý život. Na prvý zoskok 

som bol aj ja zvedavý. Vyskočím z lietadla? Ako to dopadne? Nebudem sa báť? 

Veď aj väčšina parašutistov na prvý zoskok vyskočí, ale sú aj prípady, že nie. 

Vyskočil som aj ja. Ale tesne pred výskokom, keď som už stál vo dverách, prišlo 

mi všetko na rozum, čo som od narodenia prežil. Bol to len krátky film, ktorý mi 

bežal v hlave a prerušil ho len povel: „Vpred!“ Vyskočil som a začal rátať tri 

povinné sekundy, po ktorých sa má padák otvoriť. Na prsiach som mal záložný 

padák a na ňom položené ruky. Poklepal som ešte jednou rukou po uvoľňovači 

záložného padáka a v tom sa otvoril hlavný padák nado mnou. To je neopísateľná 

nádhera. Po hluku motorov lietadla Dakota (DC - 3) zostalo ticho. Radosť, ktorú 

prežíva každý, čo to skúsil. Nepočul som ešte nikoho povedať, že viacej už 

nepôjdem. Ale vtedy som sa na padáku dlho nehojdal. Výsadkové vojsko skákalo 

vtedy z výšky 300 metrov. Pozrel som sa dolu, kde to vlastne pristanem. Skákali 

sme vtedy v Kuřivodoch na veľkú lúku, ktorá slúžila pre tieto účely. Podľa 

stokrát opakovaného a zautomatizovaného návyku pristál som pristávacím 

kotúľom a obehol padák. Obeh bol vždy potrebný, aby vplyvom vetra nedošlo 

k ťahaniu parašutistu padákom po zemi. Skákal som na (Maděrovom) padáku 

podľa anglickej konštrukcie VJ-1. Mám to za sebou, ale išiel by som hneď a ešte 
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raz. Po prvom zoskoku sa v ten istý deň nesmel robiť druhý zoskok pre vysoké 

rozrušenie. 

Pri spoločnom stretnutí každý z nás 

opakoval, ako ten prvý zoskok 

prežíval. Všetci sme si opatrovali 

kúsok trhacej šnúrky, ktorá ostala 

na vrchlíku padáka a bola pevne 

spojená s jeho vrchlíkom. Mala za 

účel po výskoku parašutistu 

z lietadla vytiahnuť padák z jeho 

obalu. Potom sa roztrhla. Druhý 

kúsok ostal na výťažnom lane 

v lietadle. Niektorí horlivci tento 

kúsok posielali svojim milým 

s poznámkou: „Na tomto kúsku špagátu visel dnes môj život.“ 

     Tak toto je tá spomienka na „sedemdesiate výročie“ prvého zoskoku, keď sa 

to stalo, čo som si na seba navliekol výsadkový padák. 

                                                                    

                                                                                               Emil Tencer, máj 2019 
                                                        

 

 Vlado,  

promiň mi, prosím, že moje odpověď Tobě trvala tak dlouho.  

Samozřejmě, že fotku můžeš použít podle svého uvážení . Fotka je 

z roku 1955, kdy výsadkové vojsko mělo útvary poslední rok 

v Košicích (72. prapor a poddůstojnickou školu).  

Na fotce jsou: stojící voj. Domský Dušan, za volantem voj. Vaculík 

Karel a vzadu čet. Holeček. Dušan byl ve škole výrazný příslušník 

výsadkové roty. Byl vždy určován do služby dozorčího roty, když se 

ve škole očekávala nějaká inspekce. 

Pokud příchod inspekce byl 

neočekávaný (což se stalo dvakrát), 

tak momentální dozorčí byl velitelem 

roty npor. Kokšálem ihned odvolán a 

po dobu inspekce nastoupil za 

něj Dušan. S Dušanem jsem se později 

setkal jen dvakrát na nějakých 

svazarmovských parašutistických 

soutěžích. V Holešově jsem já byl jen 

na čtyřtýdenním vojenském cvičení na jaře roku 1968. Základní službu jsem 

vykonával v Košicích a v Prešově v rocích 1954 až 1956.  

Se srdečným pozdravem  

Luboš Červinka  
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Zvláštny odznak 2. čs. sam. 

paradesantnej brigády v ZSSR 

 

VÝSADKÁRI VO VÝCHODNEJ ARMÁDE A 
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ 

(pokračovanie z minulého čísla) 
 

PhDr. Ivan GOSIOROVSKÝ, PhD., MBA 

 

Osobitné miesto patrí 2. československej 

samostatnej paradesantnej brigáde - táto patrí 

medzi tie vojenské a partizánske jednotky, 

ktoré sa významnou mierou  podieľali na boji 

proti fašistickému – hitlerovskému Nemecku 

počas 2. svetovej vojny. Jej význam je o to 

väčší, že išlo vôbec o prvé vzdušné výsadkové 

teleso takticko-operačného stupňa, ktorým 

československá armáda dovtedy vôbec 

disponovala. 

Oficiálnym dňom vzniku brigády je 19. január 

1944. Je to deň vydania prvého rozkazu veliteľa brigády v Jefremove. 

Do Jefremova (mesto vzdialené asi 300 km južne od Moskvy) prišlo prvých 2 028 

slovenských vojakov, poddôstojníkov a dôstojníkov z Usmane, kde boli 

umiestnení po prechode na stranu Červenej armády – väčšinou to boli príslušníci 

1. pešej slovenskej divízie. K brigáde dodatočne prišlo ešte 53 mužov po 

vyliečení, neskôr ešte ďalšie doplnky od náhradného práporu z Buzuluku 

(väčšinou sa hlásili k rusínskej národnosti) a tiež 40-členná skupina Slovákov 

z rôznych partizánskych oddielov v ZSSR. Začiatkom apríla 1944 bola brigáda 

doplnená ešte dobrovoľníkmi z radov volyňských Čechov.  Po  týchto  doplnkoch  

celkový  počet  príslušníkov  brigády  dosiahol  

počet – 2 807 osôb. Veliteľom brigády sa stal 

podplukovník Vladimír Přikryl, vyznamenaný 

Radom Suvorova za boje o Bielu Cerkev, jeho 

zástupcom bol menovaný podplukovník Viliam 

Lichner, bývalý príslušník pluku slovenských 

dobrovoľníkov z Usmane. Na ostatné funkcie na 

štábe a vo velení jednotiek boli menovaní 

nominanti československého velenia, 

predovšetkým dôstojníci českej národnosti, čo 

v ďalšom období, najmä počas účasti 

v Slovenskom národnom povstaní spôsobovalo 

viaceré problémy.  Organizačne sa brigáda budovala podľa organizácie 

sovietskych výsadkových jednotiek. Mala dva prápory, delostrelecký oddiel, 

protitankový oddiel, oddiel protilietadlový, samostatný výzvedný oddiel (zložený 

z tankového práporu a cyklistickej roty), ženijnú a spojovaciu rotu a ďalšie 
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zabezpečovacie jednotky. Po prezentácii a vytvorení organizačných celkov sa 

začal intenzívny výcvik podľa predpisov platných v čs. Jednotkách v ZSSR, čím 

sa vytvorili podmienky na začatie samotného paradesantného výcviku. 

Vlastný paradesantný výcvik mal dve etapy: 

1. etapa prebiehala od 1. do 28. februára 1944 a bola zameraná na prípravu 

k zoskoku z balóna a na výcvik jednotlivca. 

2. etapa prebiehala od začiatku marca do 15. apríla 1944. V priebehu tejto etapy 

sa cvičili zoskoky z balóna a postupne z lietadiel. Súčasne prebiehali taktické 

cvičenia čiat, rôt a batérií, vykonávali sa streľby a bojové cvičenia spojené 

s vysadzovaním celých rôt z lietadiel. 

Príslušníci brigády počas výcviku absolvovali celkom 16 500 zoskokov, pričom 

úrazovosť nepresiahla 1 % (1 mŕtvy – voj. Takács a 177 zranených) – čo 

v porovnaní s inými armádami sveta predstavovalo na tú dobu najnižší  priemer. 

Na záver 2. etapy výcviku sa v dňoch 17. až 23. apríla 1944 uskutočnilo bojové 

cvičenie 2. roty 2. výsadkového práporu a bojové streľby 3. roty aj s podpornými 

prostriedkami – mínometmi a protitankovými kanónmi. Na záver inšpekcie bol 

brigáde priznaný názov 2. československá samostatná paradesantná brigáda 

v ZSSR, jej príslušníci zároveň zložili slávnostnú prísahu a jej veliteľ prevzal 

bojovú zástavu. 

Odovzdávanie bojovej zástavy a prísaha 2. čs. sam. paradesantnej brigády v ZSSR 

v Jefremove  28. 4. 1944. O šesť mesiacov neskôr za záhadných okolností došlo ku strate 

zástavy (pozri aj Spravodajca č. 5/2011 str. 2-8). 
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Na fotografii v strede je najmladšia príslušníčka 

brigády iba 16 ročná Vlasta Kadaňková. 

 

Od 30. apríla do 17. mája 1944 sa brigáda postupne presúvala bližšie k frontu – 

do Proskurova (Chmelnickij). Tam pokračovala v ďalšom intenzívnom výcviku 

s cieľom zdokonaliť jednotky v taktických a súčinnostných cvičeniach 

s delostrelectvom, ženijnými, spojovacími a ostatnými druhmi posilových 

prostriedkov. 

     Zdokonaľovalo sa balenie do nákladných padákov, povesovanie ťažkých 

zbraní a inej bojovej techniky pod lietadlá. Mimoriadny dôraz bol kladený na 

výcvik boja v tyle nepriateľa, v horách, na rýchle prepady objektov, štábov, na 

diverzné akcie apod. 

     Velitelia čiat, rôt a práporov riešili bojové situácie na mapách na konkrétnom 

území východného Slovenska: obsadenie letiska v Prešove (2. rota, 2. práporu – 

veliteľ por. K. Schwarz) obsadenie a udržanie dôležitých priesmykov, miest, 

dopravných spojov, mostov, predmostí na vodných tokoch a ich udržanie do 

príchodu hlavných síl. 

     Výcvik často trval 12 až 16 hodín denne, bol neobyčajne náročný. V priebehu 

tohto náročného výcviku sa vyskytlo aj niekoľko vážnych problémov, napríklad 

do 10. júla 1944 mala brigáda 7 mŕtvych, 15 prípadov zbehnutia a 62 rozsudkov 

poľného súdu za rôzne vojenské trestné činy. 

     Značná pozornosť bola venovaná morálno-politickej príprave a to už od 

začiatku existencie brigády. Okrem iného to bolo aj z dôvodu, že väčšina 

príslušníkov brigády bola slovenskej národnosti, ktorí boli pred  krátkym časom 

ešte príslušníkmi slovenskej armády. Ďalej časť jej príslušníkov tvorili volyňskí 

Češi a tiež Rusíni, z ktorých mnohí neboli príliš priaznivo naklonení sovietom 

vzhľadom k predchádzajúcim stalinským represiám. V brigáde preto denne 

fungovala osvetová činnosť, ktorú riadil osvetový dôstojník Pavol Gajdoš. 

Rozkaz k presunu na front 

obdržala brigáda 4. septembra 

1944. Vtedy mala brigáda 110 

dôstojníkov, 93 rotmajstrov, 

1047 poddôstojníkov a 1683 

vojakov. Spolu 2933 osôb. 

Z toho bolo 14 žien,
1
 z nich 

najmladšia Vlasta Kadaňková 

mala len 16 rokov. Prvý 

transport odišiel z Proskurova 

už 6. septembra 1944. Cieľovou 

stanicou bol Przemysl,  teda 

miesto, ktoré sa považovalo za 

                                                 
1
 V  2. čs. sam. paradesantnej brigáde bolo aj 14 žien. Išlo napr. o 17-ročnú Lýdiu Studničkovú, 

Máriu Petruňovú, Vandu Binevskú, Teréziu Čerepňanovú – Bielikovú, Annu Ľachovú, Annu 

Hricovú, Helenu Sotákovú a ďal šie. Na Dukle zahynula Anna Maletová, pri leteckom presune 

na Slovensko Anna Rusínová a Alena Popovičová. Iné pôsobili na brigádnej ošetrovni – Dr. 

Singerová. Ženy z 2. čs. pdb sa zúčastnili i prechodu cez Chabenec. 
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Veliteľ  2. čs. sam. 

paradesantnej brigády 

v ZSSR – gen. Vladimír 

Přikryl 

 

sústredenie pred presunom vzdušnou cestou na pomoc Slovenskému národnému 

povstaniu. Przemysl sa však nestal miestom sústredenia pre výsadkový presun na 

Slovensko, ale len zastávkou pre nasadenie brigády na určený úsek karpatského 

frontu. 

     2. československá samostatná paradesantná brigáda bola nasadená do boja na 

ľavom krídle 38. armády generála Moskalenka. Namiesto očakávaného 

vysadenia na slovenskom území mala bojovať ako radová pechota.. Osvetovým 

dôstojníkom dalo preto hodne práce, aby vojakov presvedčili, že je nutné bojovať 

tam, kde to situácia vyžaduje.   

     12. septembra 1944 jednotky brigády vystriedali po viac ako 100 km pochode 

sovietsku 121. streleckú divíziu v úseku Besko – Sanoczek v šírke 20 km. 

Úlohou brigády bolo zaistiť ľavý bok 38. armády a viesť prieskumnú činnosť. 

     Keď nepriateľ postup 38. armády generála Moskalenka zastavil, ťažisko útoku 

bolo prenesené na ľavé krídlo, do priestoru, kde už bola nasadená 2. 

československá samostatná paradesantná brigáda. Brigáde tak nečakane pripadla 

úloha, pre ktorú nebola vybavená ani zbraňami, ani muníciou a ako sa rýchlo 

ukázalo nebola ani v potrebnej miere podporená delostrelectvom a tankami. 15. 

septembra 1944 sa brigáda v bojovej zostave sovietskej 140. streleckej divízie 

zapojila do všeobecného útoku. Jej 2. prápor dobyl dediny a osady Besko, 

Milcza, Ondrzechova, Nadalany a Pielnia a v ďalších dňoch v súčinnosti so 

sovietskymi jednotkami donútil nepriateľa k ústupu 

južným smerom. Postupne na tomto smere útoku bol 

ohrozený bok a tyl nepriateľskej obrany v priestore 

mesta Dukly. Do večera 17. septembra dosiahli 

obidva prápory brigády po ťažkých bojoch východziu 

čiaru k útoku na Pulowy, ktoré boli dôležitým 

oporným bodom protivníkovej obrany. Význam 

bojovej činnosti brigády dokumentuje aj prítomnosť 

maršala Koneva na pozorovateľni veliteľa brigády 

16. septembra 1944. 

 V týchto bojoch mala brigáda počas týždňového boja 

143 padlých, 438 ranených a 49 nezvestných. Tieto 

straty boli z veľkej časti zapríčinené ukladaním a 

plnením úloh, pre ktoré nebola brigáda náležite 

vybavená. Dôsledné plnenie stanovených úloh je však 

dôkazom vysokej morálky vojakov, poddôstojníkov a 

dôstojníkov 2. československej samostatnej 

paradesantnej brigády. 

  

(dokončenie v nasledujúcom čísle) 
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O účasti našich členov  
na stretnutiach a spoločenských podujatiach 

 

"28. júna 2019 zažili triedy prvých ročníkov bilingválneho gymnázia Mikuláša 

Kováča v Banskej Bystrici významný deň. V konferenčnej sále Okresného úradu 

Banská Bystrica im boli odovzdávané prvé vysvedčenia za prítomnosti hostiteľa, 

prednostu Okresného úradu Banská Bystrica  Mgr. Júliusa Erneka a významných 

hostí z ministerstva školstva, vzdelávacích inštitúcií SR, odborov školstva 

v okrese a v meste, Štátnej vedeckej knižnice, 

Konfuciovho inštitútu na Slovensku, Klubu 

vojenských výsadkárov SR a ďalších.  

Ale veľkej pocty a povzbudenia do ich ďalšej 

práce sa im dostalo od významných 

predstaviteľov štátov, ktorých jazyky 

študujú. Študentom z tried bilingválneho čínsko 

- slovenského vzdelávania odovzdával 

vysvedčenia osobne veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR, Jeho 

Excelencia Lin Lin, a študentom z tried bilingválneho španielsko - 

slovenského vzdelávania odovzdával vysvedčenia osobne veľvyslanec 

Španielskeho kráľovstva v SR, Jeho Excelencia D. Luis Belzus de los Ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii tretí zľava veľvyslanec ČĽR v SR  Lin Lin, v strede prednosta OÚ 

v Banskej Bystrici Mgr. J. Ernek, tretí sprava je veľvyslanec Španielskeho 

kráľovstva v SR D. Luis Belzus de los Ríos a prvá sprava je zástupkyňa riaditeľky 

GMK PaedDr. Elena Melicherová.   
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Po odovzdaní vysvedčení odovzdali zvláštne ocenenia aj najúspešnejším 

študentom z vyšších ročníkov oboch jazykových smerov.  

Za Klub vojenských výsadkárov SR bol oficiálnym hosťom mjr. v. v. Mgr. 

Vladimír Schneider.  

Túto významnú udalosť na veľmi dobrej a dôstojnej úrovni zvládli zástupcovia 

GMK z radov vedenia, 

pedagógov a študentov školy 

v pozíciách organizátorov a 

moderátorov, pod vedením 

zástupkyne  riaditeľky   GMK  

v Banskej Bystrici PaedDr. 

Eleny Melicherovej, ktorá  pani 

riaditeľku Gymnázia Mikuláša 

Kováča v Banskej Bystrici 

PaedDr. Alenu Paulovú pri 

tejto slávnostnej príležitosti 

zastupovala."    
     mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider 

 

 

 
 

V sobotu 27. 7. 2019 sa členovia nášho klubu, ich rodinní príslušníci, priatelia, 

známi, stretli pri letisku v Očovej v areáli RD Očová (bývalý Automotoklub). 

Tešili sa na vystúpenie súťažiacich v pilotovaní padákov a na program, ktorý bol 

vytlačený na pozvánkach a plagátoch. Žiaľ, zo zamračenej oblohy sa od rána až 

do popoludnia lialo ako z krhly. Preto sa osadenstvo schovalo do stolárskej 

dielne, kde v „bojových“ podmienkach si vzájomne podebatovali, kým sa dovaril 

kotlíkový guľáš pod vedením nášho skvelého kolegu Dušana Hancka s partiou 
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z hasičského fachu. Náš podpredseda kolega Vlado Schneider oslávil pred 

siedmymi dňami okrúhle jubileum, čím 

bolo o spestrenie stretnutia postarané. Po 

gratulácii od kolegov, prípitku sa 

uskutočnil slávnostný akt, ktorý bol 

prekvapením nielen pre samotného 

oslávenca, ale aj pre prítomných. 

Tajomník Prezídia KVV SR plk. v. v. Ing. 

Jozef Pračko  s viceprezidentom des. v. v. 

Ing. Dušanom Mrmúsom po prečítaní 

rozkazu prezidenta KVV SR pplk. v. v.  

Viktora Puchoňa pripol na maskáčovú 

blúzu Zlatý kríž cti Jozefa 

Gabčíka, ktorý mu bol udelený za 

dlhodobé aktívne a iniciatívne 

plnenie úloh klubu. Napriek tomu, 

že počasie zrušilo Majstrovstvo 

Slovenska v riadení rýchlych 

padákov a aj napriek tomu, že 

mraky boli celý deň skoro až 

na zemi a celodenný dážď robil čo 

mohol, Oblastný klub vojenských 

výsadkárov SR v Banskej Bystrici 

svoje stretnutie uskutočnil. Ak 

niekto mimo nás, možno práve pre 

ten dážď dokázal povedať, že je 

"planý čas," na našom stretnutí to 

neplatilo. Z tých fotografií to priam 

vyžaruje. Priateľstvo, súdržnosť, 

vzájomná úcta, zápal pre spoločnú 

vec, schopnosť presne vidieť realitu, ale 

aj vôľa na zachovanie si vlastnej cti. Ako to 

pri tej jednej spoločnej fotografii povedal 

Paľo Ďubek: "Na dve kolená ma nikto 

nedostane. Aj na jednom prejavím úctu, keď 

treba."  A drevo v tej dielni krásne voňalo. 

Bol to nádherný deň. 
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Ďakujeme vám, že ste prišli, že sme sa porozprávali, 

pospomínali a dúfame, že našich nových priateľov a už 

aj členov, zaujali. Privítali sme richtára z Trnavej Hory, 

Mgr. Pavla Kravca, členov prezídia KVV SR Dušana 

Mrmúsa a tajomníka Jožka Pračka a aj predsedu komisie 

parašutizmu SNA Miroslava Gábora. Podľa Dušanových 

Hanckových pokynov sme výborný guľáš zjedli, 

občerstvenie sme si doniesli a ako vždy, vďaka skvelému 

hostiteľovi, úžasné darčeky odniesli. Dušan, všetci Ti 

ďakujeme. Daj Bože, nech sa nám to darí takto aj 

naďalej.  

Ivan Bartoš a Vlado Schneider 
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Zaujímavosti z Medzinárodných leteckých dní na Sliači 
 

V dňoch 3. a 4. augusta 2019 konali sa MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ DNI 

SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST v priestoroch Leteckej základne Sliač, 

organizovaných Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Slávnostné 

otvorenie Medzinárodných leteckých dni SIAF 2019 sa uskutočnilo o 11:00 hod. 

Úvodom bol vykonaný prelet kombinovanej skupiny Vzdušných síl Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky a Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky. Minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš a náčelník 

Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Daniel Zmeko, 

dovolili si pozvať Klub 

vojenských výsadkárov 

Slovenskej republiky na 

toto krásne podujatie. Po 

ospravedlnení prezidenta 

KVV SR pplk. Viktora 

Puchoňa a viceprezidenta 

KVV SR mjr. Vladimíra 

Schneidera, padla voľba 

výboru na mňa a rád som sa na akcii zúčastnil. Úvodom uvádzam, že boli 

vykonané prísne bezpečnostné opatrenia, aby sa nikto nepovolaný nedostal do 

VIP zóny. Prešiel som desiatkami bezpečnostných kontrol, ktoré začali pri 

odbočke zo Sielnice do Leteckej základne Sliač. Pokračovali v priestoroch 

Leteckej základne Sliač, až na parkovisko pred VIP zónou. Moja pozvánka 
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oprávňovala mňa na vjazd do uzatvoreného úseku cesty 1/69 podľa priloženej 

navigačnej mapy. Všetko fungovalo precízne, tak ako sa na vojakov OS patrí. Vo 

VIP zóne sme si  podali ruky s Ministrom obrany Petrom Gajdošom. Prehodili 

sme pár slov o KVV SR. Bol v civile aj so svojou rodinou. Postupne sa 

predstavili piloti lietadiel MI – 171 MV SR, C – 27 J SPARTAN, MIG – 29, L – 

39 ALBATROS, L – 29 DELFÍN, AIRBUS A 319 CJ + FOKKER 100 z MV SR, 

vrtuľníky UH – 60 BLACKHAWK, všetci zo Slovenska. Ďalej z Českej 

republiky lietadlá L – 159 ALCA, MI – 24 a precízny vo vystúpení pilot Martin 

Šonka. Poľsko zastupovali stroje F – 16 a YAK 3U MATEUS STRAMA. 

Francúzsko predviedlo svoje letecké umenie na strojoch ALPHA JET. 

Nezabudnuteľný zážitok u divákov zanechal už tradične pilot Zoltán Véreš  z 

Maďarskej republiky. Krásne vystúpenie predviedli piloti z Talianska FRECCE 

TRICOLORI na strojoch Aermacchi M3 339 a to v rôznych variáciách s použitím 

národnej trikolóry. Očovskí bačovia, ktorí predviedli svoje umenie na lietadlách 

L – 23 Superblaník, úspešne reprezentujú našu krajinu na desiatkach vystúpení 

doma a v zahraničí. Výsadky padákových špecialistov Vzdušných síl 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky z 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, 

boli vykonané s vlajkami všetkých zúčastnených štátov na leteckých dňoch. 

Ďalej vlajky k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika a 75. výročiu SNP. Vykonaný 

veľmi náročný výsadok, hlavne u dvoch posledných zástav so štátnym znakom 

SR a portrétom M. R. Štefánika, ktorých dlhšia strana mala 18 m s príslušným 

závažím. 

Záverom ešte jedná perlička:“ Stratil sa malý chlapec, jeho doprovod nech sa 

prihlási na stanovišti“.  A koľko máš rokov? pýta sa konferencier.  Mám 4 roky 

a dedo sa mi stratil. Tvoj dedo má koľko rokov?  Sto rokov. Nakoniec všetko 

dobre dopadlo. 

Rád som sa s vami podelil o zážitky z leteckých dni v Sliači. 

 
                                                        npor. v. v. Doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. 
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Vo štvrtok 29. augusta 2019 sa 

uskutočnili celoštátne oslavy 75. 

výročia SNP za účasti našich 

najvyšších ústavných činiteľov SR, 

zahraničných hostí a návštevníkov 

zo Slovenska i zahraničia. Týchto 

jedinečných osláv sa zúčastnili aj 

členovia nášho klubu, aby tak 

vzdali úctu a  česť hrdinom 

národnooslobodzovacieho boja. 

 

 

 

 

 

Spomienka na Juraja Kriváňa 
 

Klub dôchodcov obce Trnavá Hora, kde je starostom náš dlhoročný priateľ Mgr. 

Pavol Kravec, podľa svojho plánu na rok 2019 mal dňa 17. 8. 2019 naplánovanú 

turistiku k pamätníku Juraja Kriváňa – Ladno – Bôrcov. Na základe vzájomnej 

dohody s predsedom klubu pánom Jánom Slašťanom vykonal som stručný výklad 

v mene KVV SR o živote, jeho pôsobení v rôznych funkciách, ale aj o tragickej 

nehode Juraja Kriváňa, zaslúžilého majstra športu,  majstra sveta v parašutizme 

a pilota, ktorý tragicky zahynul dňa 7. októbra 

1960 pri zamýšľanom núdzovom pristaní na lúke 

Bôrcov. V osade Ladno sa akcie zúčastnilo cca 50 

členov Klubu dôchodcov z Trnavej Hory, kde mali 

svoj program s chutným guľášom od šéf kuchára Pavla Vonkomera. Samotného 

výstupu na Bôrcov vzdialeného 2,5 km od osady Ladno, sa zúčastnilo 13 

„zdravších“ členov klubu. Na mieste „minútou ticha“ sme si pripomenuli jeho 

záslužnú činnosť v parašutizme. Patrí všetkým úprimné poďakovanie za to, že 

nezabúdajú na nášho Juraja Kriváňa. 
npor. v. v. Doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. 
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Vladimír Strmeň 

Oficiálna časť osláv začala 

v dopoludňajších hodinách preletom 

troch stíhačiek MiG-29 nad areálom 

Múzea SNP a aktom kladenia vencov 

k súsošiu v Múzeu SNP, ktorý bolo 

možné sledovať na dvoch 

veľkoplošných obrazovkách.  Potom 

nasledovalo slávnostné zhromaždenie, 

ktoré moderoval Ľubomír Bajaník. Prvý 

príhovor mal riaditeľ múzea Stanislav 

Mičev, ktorý privítal prítomných hostí, 

vojnových veteránov a všetkých 

prítomných účastníkov osláv. Nasledovali 

príhovory prezidentky SR, videopozdravy 

priamych účastníkov SNP – bývalých vojakov z Česka, Rumunska, Francúzska 

a USA, po ktorých vystúpil predseda NR SR  so svojim príhovorom. S 

príhovormi vystúpili aj zahraniční hostia: predseda českého Senátu Jaroslav 

Kubera, podpredseda Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie 

Iljas Magomed Umachanov a podpredseda Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Igor Čombor. Záverečný prejav predniesol 

predseda vlády SR Peter Pellegrini. Pred ukončením 

slávnostného zhromaždenia prezidentka republiky na 

návrh ministra obrany udelila hodnosť generálmajor vo 

výslužbe Jánovi Iľanovskému zo Závažnej Poruby a 

vymenovala kapitána Imricha Jacka – Lysáka z 

Brezovice nad Torysou do vojenskej hodnosti 

brigádneho generála im memoriam, oboch za statočnosť 

v SNP. Minister obrany Peter Gajdoš udelil 

vyznamenania a povýšil do vyšších vojenských 

hodností niekoľko vojnových veteránov, medzi nimi aj 

91 – ročného Vladimíra Strmeňa. Keď skončila oficiálna časť osláv, húfy 

návštevníkov sa presunuli pred kovové zábrany na Štadlerovom a Štefánikovom 

nábreží a do pätnástej hodiny popoludní stáli v očakávaní na vojenskú 

prehliadku, ktorá sa v Banskej Bystrici konala po prvý krát. Prítomnej verejnosti 

boli predstavené hlavné druhy vojenskej techniky Pozemných a Vzdušných síl 

Ozbrojených síl (OS) SR, ako aj síl pre špeciálne operácie. Návštevníci  tak 

mohli vidieť, ako pokračuje ich modernizácia. Bolo predstavených viac ako 200 

kusov vojenskej techniky a 15 kusov leteckej techniky. V zoradených útvaroch 

pochodovalo 1500 vojakov aj tri historické celky v dobových uniformách 

pripomínajúce bojovníkov SNP. Stálo za pozornosť vidieť zoradené šíky vojakov 
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pochodujúcich za pekného slnečného počasia, za ktorými  v odstupoch išli 

kolesové a pásové vozidlá pechoty, raketové a delostrelecké systémy. Stojí za 

pozornosť spomenúť, že tanky a bojové vozidlá pechoty mali  pásy opatrené 

gumovými prvkami, takže v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k poškodeniu 

asfaltového povrchu cestnej komunikácie.  Súčasťou osláv boli aj zoskoky 

vojenských výsadkárov z 5. PŠU Žilina a Vzdušných síl Ozbrojených síl SR do 

vyčleneného priestoru na kopci Urpín.  

 

 

„Som hrdý na našich profesionálnych vojakov, ktorí túto slávnostnú prehliadku 

úspešne zvládli a vzdali takýmto výnimočným spôsobom hold hrdinom SNP,“ 

reagoval po skončení prehliadky minister obrany Peter Gajdoš.  Z nášho klubu sa 

tejto nezabudnuteľnej udalosti zúčastnili kolegovia Peter Hlavačka, Dominik 

Valkovič, Peter Kovalčík s rodinnými príslušníkmi, Dušan Hancko, Vladimír 

Schneider, Ivan Bartoš, Ján Gordík z KVV Martin-Vrútky a z KVVV ČR 

Olomouc Dušan Šuráni s partnerkou. 

 

 
 

 

 

 

Ahoj kolegové.  

Přeposílám vám pelmel fotky z 15. ročníku mezinárodního zbrojního 

veletrhu v Brně IDET 2019, kde jsme měli díky vstřícnosti 

mananžmentu výstaviště svoji vlastní expozici.  Výsadkoví veteráni ČR 

a SR, na které jsme představili naši minulost a historii od vzniku výs. 

vojska. Kladem bylo, že jsme byli chválení  výstavištěm za propagaci 

novodobé historie výsadkářů České a Slovenské republiky. Desítky 

návštěvníků se u nás zastavilo, velkou odezvu měl samopal Sten MK 

II, který použil Gabčík a granát Kubiše, kol. Mucha (kterého jsme už 
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tradičně připozvali na celé tři dny), zde prodával a propagoval odznaky. Bylo to 

celé náročné, jak na přípravu, tak na 

samotné vybudování( všechny exponáty, 

jsou moje vlastní, nebo jsem měl vypůjčené 

od dobrých kamarádů) jako kompletní 

padák PD-47, už uvedené zbraně  Gabčíka  

a  Kubiše, samopal vz. 58  s portrétem a 

podpisem jeho konstruktéra Jiřího Čermáka 

( který je jediný v tomto provedení ) atd.  

Navštívili nás mj. vojáci - plukovníci  z 

vašeho Generálního štábu OS SR, kteří byli 

mile překvapeni naším stánkem a jeho 

exponáty a hlavně tím, že jsme se jako 

veteráni nikdy nerozdělili, což bylo milé. 

Pro mne, jako kurátora to byly tři náročné 

dny, ale hlavně (organizačně)  před a po 

skončení. Ale stálo to za to. 

 

S pozdravem 
  

        předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno  Jaroslav Foršt 
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V znamení osláv 75. výročia SNP si náš klub dňa 4.9.2019 uctil pamiatku prof. 

Vladimíra Hlôšku, učiteľa ruského jazyka, priameho účastníka SNP, zaslúžilého 

majstra športu v parašutizme a priekopníka zoskokov voľným pádom 

v Československu a Mikuláša Kováča, slovenského básnika, redaktora 

a publicistu umiestnením kvetinových symbolov k pamätnej dvojtabuli v areáli 

Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pod vedením predsedu klubu 

Vladimíra Kavického, podpredsedu Vladimíra Schneidera  a členov Štefana 

Bariaka a Ladislava Haverlu. 

 

Odhalenie pamätnej tabule Slavomírovi Mulíkovi  
Radoslav Mulík,  

ktorého všetci poznali pod menom Slávo, sa vrátil do výsadkového neba 

27.3.2016, ale v deň svojich nedožitých 75. narodenín, 4.9.2019 odtiaľ určite 

veľmi pozorne sledoval, čo sa to v jeho rodnom Nálepkove v ten deň deje. To, čo 

videl, ho nepochybne 

nielen zaujalo, ale aj 

potešilo. Na čelnej stene 

obecného úradu bol 

zavesený obdĺžnik 

belasého textilu a pred 

ním sa postupne ocitli 

lavice, mikrofóny, ale 

hlavne sa tam schádzali 

ľudia. Domáci, slávnostne 

odetí speváci zmiešaného 

zboru a ich pani 

dirigentka s dobre 

naladenou „španielkou,“ 

pán farár Mihok, 
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pracovníci obecného úradu, členky a členovia obecného zastupiteľstva, tiež 

obecnej polície, občania obce a ďalší hostia.  

Bolo tam aj nemálo nie celkom civilných hostí. Muži v tmavých sakách 

s odznakmi a stužkami vyznamenaní na nich, ale hlavne, všetci mali na hlavách 

červené barety. Boli to členovia Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej 

republiky. Keď rozvinuli svoje zástavy, okolo stojaci sa dozvedeli, že sú tam 

zástupcovia klubu z Trenčína, Prešova, aj Banskej Bystrice, ale boli tam aj 

zástupcovia z Bratislavy, Martina a Žiliny. Ale, hostia najvzácnejší sa dostavili 

v sprievode starostu obce 

Nálepkovo, Ondreja 

Kleknera. Bola to pani 

Mulíková, manželka Sláva 

Mulíka, ktorú sprevádzali 

syn a nevesta. Cestu 

absolvovali z USA, kde 

Slávo od polovice 

sedemdesiatych rokov 

minulého storočia žil. Žil 

aktívnym parašutistickým 

životom, pričom nezabúdal 

na svoje rodné Slovensko, 

ktoré neustále pozitívne 

propagoval, čo sa mu 

podarilo hlavne prostredníctvom Nadácie Štefana Baniča, vynálezcu padáka, 

ktorú s vynaložením 

nesmierneho úsilia 

v USA založil. Všetci, 

ktorí sa námestíčku pred 

obecným úradom zišli, 

mu prišli za túto prácu 

poďakovať. Slávnosť 

zahájil spevácky zbor 

recitáciou a piesňou. 

Prítomných privítal pri 

tejto slávnostnej 

príležitosti starosta obce. 

Ďalší sa prihovoril 

plukovník vo výslužbe, 

niekdajší hlavný lekár 7. 

výsadkového pluku zvláštneho určenia v Holešove, rodák z Nálepkova, MUDr. 

Bohumil Bočkay. Bol iniciátorom myšlienky, že Slávo Mulík si zaslúži mať 

v rodnej obci pamätnú tabuľu. Spojil svoje sily s generálmajorom v. v. Ing. 

Emilom Vestenickým, dlhoročným slovenským predsedom nadácie Štefana 
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Baniča, so starostom obce, Klubom vojenských výsadkárov SR a ďalšími ľuďmi 

a vec sa podarila. Po obšírnejšom príhovore generálmajora v. v. Ing. Emila 

Vestenického, starosta obce Ondrej Klekner, pani Mulíková so synom a nevestou 

a generálmajor v. v. Ing. Emil 

Vestenický, pamätnú tabuľu 

odhalili.   

Pamätnú tabuľu Radoslavovi 

Mulíkovi venovali obec 

Nálepkovo a Klub vojenských 

výsadkárov SR, vedený 

podplukovníkom v. v. 

Viktorom Puchoňom. Po 

odhalení tabule prečítal 

tajomník Klubu vojenských 

výsadkárov SR, plk. v. v. Ing. 

Jozef Pračko, výnosy 

prezidenta KVV SR o udelení 

medaile „Za zásluhy“ Radoslavovi 

Mulíkovi „in memoriam“ a „Bronzovú 

medailu Jozefa Gabčíka“ obci 

Nálepkovo. Medaile odovzdal pani 

Mulíkovej a starostovi obce 

viceprezident KVV SR, mjr. v. v. Mgr. 

Vladimír Schneider.  

Potom sa prítomným prihovoril syn 

Sláva Mulíka a dojatá pani Mulíková. 

Slávnostné piesne a spoločné fotografovanie boli 

záverom tohto vydareného zhromaždenia pred 

obecným úradom, po ktorom pokračovalo veľmi 

príjemné posedenie pri slávnostnej večeri. 

Ďakujeme iniciátorom tejto akcie a tiež všetkým 

prítomným a pripájame pre všetkých želanie 

všetkého dobrého. 

Našim čitateľom odporúčame, aby si vyhľadali 

na webe stánky “www.kvvsr.sk,“ na ktorých bude zverejnené mimoriadne číslo 

Červených baretov z roku 2014, spracované pri príležitosti 100. výročia udelenia 

patentu na vynález padáka Štefanovi Baničovi. Zhodou okolností to bol aj 70. rok 

života Radoslava Mulíka. Nájdete tam erudovane spracované životné príbehy 

Štefana Baniča a Radoslava Mulíka. 

                                              mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider 

                                            Banská Bystrica 11.9.2019 
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Zo športovej parašutistickej prehistórie 
 

Pri písaní článku o histórii parašutizmu v Karlových 

Varoch som prelistovával knihu Mirka Řepku – 

Sportovní parašutismus, Naše vojsko 1980, za ktorú 

som kedysi utratil (!) 22,- Kčs. V závere knihy, kde sú 

prehľady majstrovstiev ČSSR v parašutizme mi 

vypadol list papiera, na ktorý mi kedysi napísala 

Vlasta Rybínová († 19. 3. 2011) výsledky 

z majstrovstiev, ktoré kniha neobsahovala. Pretože 

informácií z tohto obdobia nikdy nie je dosť, tak ich 

prikladám. Neviem, či sa nájdu v KVV SR a ČR ešte 

pamätníci, ktorým niečo hovoria mená súťažiacich. 

I. Celoštátne závody parašutistických hliadok, Tri Duby, 24. 8. 1952 

Ženy: 1. hliadka, kraj Olomouc  (Božena Klimičová, Pavla Vlčková, 

Dana Hrachová) 

            2. hliadka, kraj Liberec (Bohumila Výborná, Marie Hronková, 

Věra Pekárková) 

            3. hliadka, kraj Plzeň (Dana Sinková, Jozefa Maxová, 

                Věra Aubrechtová) 
 

II. Majstrovstvo republiky vo voľných pádoch, Ostrava 1953  

Muži: 

 zoskok zo 600 m, 5 sek. voľný pád – 1) Ant. Chovanec, Prešov 

1000 m, 10 sek, - 1) Vlado Hlôška, Praha, vytvoril vlastný rekord 

1500 m, 15 sek, - 1) Zdeněk Kaplan, Hradec Králové 

Celkový víťaz – Štefan Pisko, Košice 
 

Ženy: 

600 m, 1000 m – Jiřina Hříbková, Praha 

1500 m – Vlasta Rybínová, Praha 

Celkové poradie:  

1) Jiřina Hříbková, Praha 

2) Vlasta Rybínová, Praha 

3) Eva Kořínková, Plzeň 

 

Uskutočnila sa i medzinárodná súťaž : 1) ZSSR, 2) BLR, 3) ČSR. 

Dnes ma mrzí, že nebol čas spýtať sa bližšie na priebeh majstrovstiev alebo či 

Vlado Hlôška skákal skutočne za Prahu a čo sa skrýva pod „vytvoril vlastný 

rekord.“ 

       

                                        Vladimír GAJDOŠ, KVVV Plzeň 
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Predstavujeme našich nových členov: 
 

 

 
plk. v. v. Ing. Ján Návoj – profesionálny vojak, vojenskú 
službu vykonával v rokoch 1972 – 2001. Prihlášku do nášho 
klubu si podal ako náš sympatizant. 

 

 

 
des. v. v. Ján Rolko – základnú vojenskú službu vykonával 
v rokoch 1966 – 1968 v Prostějove. Absolvoval 25 
vojenských zoskokov padákom. 

 
 
 V uplynulých dňoch v tomto roku oslávil náš kolega okrúhle jubileum 

 

75. 
rokov 

mjr. v. v. Mgr. 
Vladimír Schneider 

 

20.7. 

 

 

 

Pred záverom 
 

Dňa 24. augusta 2019 sa uskutočnil 31. ročník turistického pochodu 

„Náučným partizánskym chodníkom“ Skýcov – Zlatno, ktorého sa zúčastnili 

členovia nášho Miestneho KVV Zlaté Moravce. Príspevok o tomto podujatí do 

štvrtého čísla nášho klubového Spravodajcu napíše kolega Peter Hlavačka, 

v ktorom sa s nami podelí s dojmami a zážitkami. 
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Záverom 
 

Tretie tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu bolo opäť 

bohaté na príspevky. Toľko sme ich ani neočakávali. Ostáva nám 

len konštatovať, že naša účasť na spoločenských podujatiach je 

vysoko aktívna.  Preto je aj dosť ťažký výber príspevkov, či došlej 

korešpondencie, čo skôr uverejniť. Aj keď niektoré sú uverejnené 

neskoršie, nič im to neuberá na význame. Už teraz pripravujeme 

posledné štvrté tohtoročné číslo, ktoré by sme radi uverejnili do prvej polovice 

mesiaca december 2019. 
Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

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

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 

 
 

 

 

    
 

SPRAVODAJCA č. 3/2019   

Tlač: Tlačiareň Brummer, Majerská cesta 3, Banská Bystrica 

Spravodajca vychádza vďaka finančnej podpore firmy GRANDPOWER, s. r. o. 

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

Spolupráca a 

korektúra 

Vladimír Schneider Martin Mrenica Jaroslav Fořt Vladimír Gajdoš 

http://kvvprostejov.wgz.cz/
http://www.klubvtn.info/stiahni.htm
mailto:ivan.bartos22@gmail.com

