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Úvodom 
Keď sa tvorilo toto tretie tohtoročné číslo nášho klubového 

Spravodajcu, ešte trvala vyhlásená mimoriadna situácia na 

zastavenie šírenia COVID-19. Vláda SR na základe odporúčaní 

Ústredného krízového štábu SR prijala v boji proti COVID-19 

množstvo opatrení. Za dodržania týchto opatrení sa naši členovia 

zúčastnili akcií, z ktorých sú napísané príspevky dokumentované 

niekoľkými fotografiami. Viac fotodokumentácie z týchto akcií je zverejnené na 

našej webstránke www.kvvsr.sk, ktorú spravuje náš kolega mjr. v z. Emanuel 

Nôta. Ako prvý príspevok je príhovor nášho kolegu Dušana Hancka ku Dňu 

víťazstva. Dopĺňa ho svojim príspevkom z uctenia si pamiatky padlých 

sovietskych a rumunských vojakov kolega Vladimír Schneider. Pokračujeme 

spomienkami výsadkového lekára z minulého čísla, po nich si prečítame 

zaujímavý príspevok od plzeňského kolegu Vladimíra Gajdoša o miestach, kde 

Jozef Gabčík s Jánom Kubišom plánovali atentát na Heydricha. Po ňom na jeho 

príspevok nasleduje vhodne nadväzujúca informácia od brnenského kolegu 

Jaroslava Fořta, zaradená do rubriky „Napísali nám.“ Potom v tejto rubrike 

nasledujú krátke informácie od kolegov Vladimírov Gajdoša a Schneidera. 

Pripomenieme si poslednú rozlúčku s našim zosnulým kolegom. Vďaka 

Žilinčanom sa uskutočnil 1. ročník pochodu Jozefa Gabčíka, ktorého priebeh 

opísal vo svojom príspevku kolega Vladimír Schneider. Napokon si 

pripomenieme našich jubilantov, nových členov a sme v závere. 
 Ivan Bartoš 

 

9. máj – Deň víťazstva 
75 - krát zakvitla naša vlasť, Slovensko, 

jarou a  mierom. 75-krát kráčame 

k pamätníkom nášho oslobodenia 

s kyticami vďaky. K pamätníkom, 

pripomínajúcich živých i mŕtvych 

hrdinov bývalého ZSSR, ktorí 

statočnosťou a odvahou, znojom a krvou 

posvätili našu zem. Keď v bojoch, bok 

po boku stáli generál a jednoduchý 

vojak, prieskumník a delostrelec, letec 

i tankista, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, 

Kazachovia, Gruzínci, komunisti 

a komsomolci, nepartajní robotníci 

a kolchozníci, vedci a umelci, otcovia a matky, dedovia i chlapci, ktorí vo vojne 

dozreli na mužov. Ich životy, nás mladé generácie, ktoré vyrastali po vojnovom 

besnení v mieri učili a učia, že o novom nestačí len snívať, ale za nové, 

pokrokové treba bojovať neraz i s nasadením vlastného života. Vedú nás k tomu, 

http://www.kvvsr.sk/
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aby aj dnešná mladá generácia v 21. storočí, v kontinuite generácií plnila náročné 

úlohy pri budovaní, ale aj obrane svojej vlasti. Osloboditeľské poslanie Červenej 

armády teraz vnímame z roka na rok v širších súvislostiach.  My, dnešné 

generácie, ktoré sa narodili po skončení 2. svetovej vojny a vyrastali v rokoch 

bez vojen na našom území, si čoraz väčšmi uvedomujeme jeho primárny význam 

pre náš národ, našu štátnosť, našu prítomnosť i budúcnosť. Deň víťazstva 

oslavujeme so všetkými mierumilovnými ľuďmi na našej zelenomodrej planéte 

ako svoj sviatok. Živo vnímame kontinuitu národne oslobodzovacieho boja 

a hrdo si uvedomujeme vklad nášho národa – Slovákov, do svetodejinného 

zápasu s nemeckým fašizmom. Dobre však vieme, že len vďaka pomoci 

Sovietskeho zväzu mohol náš ľud vystúpiť v ozbrojenom boji proti fašizmu 

v SNP. V radoch odbojárov, v šíkoch 1. Čs. povstaleckej armády, 

v partizánskych oddieloch a brigádach a aj v brigádach 1. Čs. armádneho zboru 

v ZSSR.  S úctou a láskou spomíname na tisíce vojakov Červenej armády, ktorí 

padli pri oslobodení našej vlasti. Na státisíce tých, čo sa živí vrátili domov, ale aj 

na celý sovietsky ľud, ktorý niesol hlavnú ťarchu boja proti zlu – nemeckému 

fašizmu. 

                       ČESŤ A SLÁVA ! 

                                                           Des. v. v. Dušan Hancko  

                                                          člen O KVV SR Banská Bystrica, 

                                                              predseda ZO SZPB gen. Pivolusku, Očová 

 

 

Dňa 9. mája 2020, v Deň  víťazstva nad hitlerovským 

fašistickým Nemeckom a v deň ukončenia II. svetovej 

vojny, členovia Oblastného klubu vojenských 

výsadkárov SR Banská Bystrica, spoločne s priateľmi 

zo Zväzu vojakov SR, klub Banská Bystrica, položili 

vence a kvety k pamätníku osloboditeľov na námestí 

SNP v Banskej Bystrici. Poďakovali sme chvíľou ticha 

za najvyššie obete tým, ktorí posvätili zem našej vlasti 

svojou krvou a obetovali životy.  
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Vence a kvety sme položili na pietne miesto, spoločný pamätník osloboditeľov 

z radov sovietskych a rumunských vojakov. 

 

Veniec a kvety sme položili aj ku pamätníku osloboditeľov na námestí SNP vo 

Zvolene a potom sme vzdali poctu tým, ktorí sú pochovaní na dvoch zvolenských 

vojenských cintorínoch. Na cintoríne sovietskych vojakov, ktorých tam leží 

v masových hroboch približne 17 000 a na 

cintoríne rumunských vojakov, ktorých 

padlo asi 11 000. Každý, kto znevažuje 

obete našich osloboditeľov by si mal 

uvedomiť, že počet padlých vojakov 

v oblasti týchto našich dvoch miest je 

vyšší, ako bol počet obyvateľov Banskej Bystrice a  Zvolena v roku 1945 

dohromady. Pietnych aktov sa zúčastnili členovia Oblastného klubu vojenských 

výsadkárov SR Banská Bystrica, pod vedením kpt. v. v. Ing. Vladimíra 

Kavického a členovia Zväzu vojakov SR, klub Banská Bystrica, pod vedením 

pplk. v. v. Ing. Mojmíra Hlocha (člen O KVV SR Banská Bystrica).   

                                                               Mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider 

podpredseda O KVV SR Banská Bystrica 
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VÝSADKOVÝ LEKÁR SPOMÍNA 
plk. v. v. MUDr. Bohumil Bočkay 

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) 
 

 

Po hlbšom vyzvedaní vyšlo najavo, že des. abs. MUDr. 

XY si privyrába na úkor nešťastných žien. Vedel, že 

ženám, ktoré sú tehotné mimo manželstva alebo 

slobodným ženám, tehotným so ženatými mužmi komisia 

povolí interrupciu skôr, než tehotným v manželstve alebo 

so slobodnými chlapmi. Tej prvej skupine žien sa 

rozhodol robiť tútora – chodil do komisie ako svedok, 

kde bral na seba otcovstvo a tým sprístupnil týmto ženám 

potrat. Samozrejme nie nezištne. Za každé svedectvo 

inkasoval od žien po 500,- Kčs, čo bol vtedy pekný 

peniaz. Cez nejakú známosť v komisii zistil, ktoré ženy 

sú „v úzkych“, oslovil ich a ponúkol svoju službu za 

honorár. Spočiatku chodil každý štvrtok, ale keď to už muselo byť divné aj 

komisii, obmedzil sa na jedno svedectvo mesačne, no i tak prišiel k pekným 

peniazom. Svedkom bol aj v prípade, o ktorom budem písať neskoršie. Ešte dlho 

po jeho odchode do civilu chodili alebo telefonovali na ošetrovňu ženy 

dožadujúce sa jeho pomoci. Teraz, na staré kolena uvažujem, či som si tiež 

nemohol prizarobiť? Čo poviete? 

Zásnuby 

V októbri 1959 nastúpili k výsadkovému vojsku do Prešova traja postgraduálni 

lekári z VN Košice – MUDr. Mikuláš Kormaník, MUDr. Bohumil Bočkay 

a MUDr. Julo Činčár. MUDr. Činčár ako ženatý býval na priváte a my dvaja na 

slobodárni. Ako slobodní sme si užívali návštevou barov Dukla a Lipa, aktívnym 

i pasívnym športom a počúvali až neuveriteľné historky zo života výsadkárov. 

A to nielen služobného života. Nepociťovali sme potrebu napodobiť nejakú 

historku, ale predsa k tomu došlo. V neskorý októbrový piatok dostal Miki 

Kormaník z rodnej Jarabiny telegram, ktorý sme v rýchlosti prečítali asi takto: 

Miki, pozývam Ťa i s kamarátom na zásnuby, ktoré budú v sobotu...atď. sestra 

Haňa. Tak sme sa hneď prvú sobotu odpoludnia vybrali v uniformách vlakom 

do  Starej Ľubovne s úmyslom odtiaľ asi za hodinu pokračovať autobusom do 

Jarabiny. Tú hodinu čakania sme sa rozhodli stráviť v reštaurácii na námestí. Ako 

to už u nás býva, dvaja mladí dôstojníci sme sa stali stredobodom pozornosti 

osadenstva, preto sme nemuseli nič kupovať, poháriky sa nám na stole veselo 

hromadili. Keď sme už boli v dobrej nálade, vošla do reštaurácie slečna 

v uniforme autobusovej sprievodkyne. Miki zlostne vyskočil, podišiel k nej 

a vyčítavo sa jej spýtal: Haňo, čo tu robíš, veď máš zásnuby? A pritom mi ju 

predstavil ako sestru. Haňa ostala kľudná, usmiala sa a začala  nás presviedčať, 
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že zásnuby síce budú, ale nie túto, ale budúcu sobotu. Pri konfrontácii tejto 

správy s telegramom vysvitlo, že my sme telegram nedočítali, že nám stačila 

informácia, že máme prísť v sobotu, ale neprečítali sme to 

ďalej – 29. októbra o 17-tej hodine. A dnes bolo ešte len 

22. októbra. Po tomto zistení sme usúdili, že teda do 

Jarabiny už nepôjdeme, ale vrátime sa okolo 19-tej hodiny 

do Prešova. V reštaurácii sme sa ešte zdržali, čím sme 

zmeškali posledný spoj do Prešova, takže jediným 

východiskom ostala predsa len Jarabina. Ale ako, keď už 

aj tam posledný autobus odišiel? Uvažujúc nad touto 

dilemou sme po 22:00 hodine vo veľmi dobrej nálade vyšli z reštaurácie a tu 

hneď k nám pristúpil mladý pár, či náhodou nemáme auto, že potrebujú súrne 

odviesť. Naproti nám na námestí stála stará čierna Pragovka, tak niektorý z nás 

„zo švandy“ povedal „aha auto máme tam stojí, ale nemáme u seba kľúče.“  To 

vôbec nevadí, uistil nás mladý pár, lebo auto je odomknuté a my vás roztlačíme. 

Postavili nás pred hotovú vec. Čo sme mali robiť? Po tomto oznámení som 

nasadol na miesto vodiča a Miki s mladým párom ma roztláčali. Na konci 

námestia cesta prudko klesala, auto sa rozbehlo, Miki prisadol  a v tom sme sa z 

nám neznámych príčin, ocitli v priekope. Po zhodnotení situácie, asi po 10 

sekundách sme prijali výsadkovo bleskové rozhodnutie – utekajme. Razom sme 

vytriezveli. S brigadírkami v rukách sme dosiahli osobné rekordy v behu do 4 km 

vzdialenej Jarabiny. Okamžite sme uľahli a zaspali. Ale nie na dlho. Asi za pol 

hodiny nás z postele vytiahli príslušníci SNB. Postupovali dosť rázne, najmä 

proti Mikimu, ktorého otec nechcel vstúpiť do JRD a tak sme s nimi odišli radšej 

na okrsok SNB do Starej Ľubovne. Tu nás rozdelili do samostatných miestností 

a celú nedeľu až do večera striedavo vypočúvali, odpočúvali, vyhrážali 

a zastrašovali nás najmä tým, že to oznámia veliteľovi výsadkovej  brigády pplk. 

Mansfeldovi. Okolo 17-tej hodiny, teda po 12 hodinách výsluchu tak skutočne 

urobili, zavolali veliteľovi brigády, že tu majú dvoch mladých dôstojníkov – 

lekárov od  výsadkárov, ktorí ukradli auto a havarovali s ním a že to nechávajú na 

jeho disciplinárnu právomoc, ale žiadali, aby  pplk. Mansfeld poslal pre nás 

eskortu. Našťastie, počuli sme hlas pplk. Manfelda, ako to odmietol so slovami, 

že dôstojník výsadkového vojska nemôže byť predvádzaný eskortou, aby nás 

poslali do Prešova vlakom. Tak sa aj stalo. V nedeľu večer sme sa vrátili na 

ubytovňu a čakali čo bude. Za pár dní došlo veliteľovi brigády písomné hlásenie 

od SNB a ten ho postúpil veliteľom útvarov na potrestanie. Akt potrestania 

vykonal veliteľ 71. vpr kpt. Tisovský na MUDr. Kormaníkovi. Hlásenie 

s pokynom na moje potrestanie bolo doručené môjmu veliteľovi, teda kpt. 

Jirouškovi, veliteľovi preškoľovacieho kurzu, ktorý som práve absolvoval. Kurz 

mal normálne krycie číslo útvaru a poštovú schránku ako samostatná jednotka 

brigády. To bolo moje šťastie.  Veliteľ kurzu kpt. Jiroušek ma odmietol potrestať 

s tým, že  nebude trestať najlepšieho frekventanta preškolováku a že vzorné 

plnenie úloh v preškolováku preváži tento „drobný,“ typicky výsadkový delikt. 
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Spis založil do archívu kurzu, takže u materského 65.výsadkového práporu sa 

o tom ani nedozvedeli. Až z môjho neskoršieho rozprávania tejto epizódy, keď už 

nehrozilo moje potrestanie, ktorému som sa tak vyhol. Neoficiálne však ešte dlho 

sa pertraktoval tento náš čin, zväčšia v tej veselej podobe. Dokonca veliteľ pplk. 

Mansfeld ho viackrát hovoril ako veselú príhodu s tým, že v histórii výkonu jeho 

veliteľskej funkcie to bolo prvýkrát, keď sa už po 3 týždňoch zoznámil s menami 

a činmi dvoch nastupujúcich dôstojníkov. Treba oceniť, že veliteľ brigády nám 

tento čin v budúcnosti nikdy nepripomínal. Nepríjemné boli iba následky, keď 

ma nejaký kamarát v dobrej nálade len tak z recesie v noci zobudil priamo alebo 

telefonicky, či náhodou nemám voľné auto, lebo potrebuje súrne odviesť! 

Začiatky u útvaru 

Zopakujem, že k výsadkovému vojsku som nastúpil 1.10.1959 na funkciu starší 

lekár 65. výsadkového práporu 22.vb. U útvaru ešte dosluhoval ppor. abs. MUDr. 

Čáp, takže ja som mohol absolvovať ozajstný preškolovák. U 71. vpr, kde 

nastúpil  npor. MUDr. Kormaník a tvoriaceho sa prieskumného práporu, kde 

nastúpil npor. MUDr. Činčár žiadni lekári neboli, títo museli pracovať na 

ošetrovniach a až niekedy v novembri absolvovali len náhradný tzv. preškolovák 

v odpoludňajších hodinách s ďalšími VIP výsadkármi, ako boli Šedina, Balažovič 

a ďalší brigádni funkcionári. Príchod nového lekára k útvaru je asi zvlášť 

vnímaný, pretože už 6. októbra na Deň armády došli k večeru na ošetrovňu vtedy  

mne ešte neznámi NŠ útvaru kpt. Horváth a zástupca pre tylo kpt. Borovský, vraj 

sa zoznámiť s novým lekárom útvaru. Pretože ošetrovňa býva pohostinná, nálada 

stúpala tak, že po 20:00 hod títo dvaja hostia povolali svoje manželky a na 

ošetrovni sa rozpútala ozajstná zábava a pri improvizovanej hudbe (Borovský 

stolička, abs. Čáp hrebeň, ostatní spev, alebo jeho odnož) sa tancovalo hlboko do 

polnoci. To bol môj krst u útvaru. Zakrátko som pochopil, že práca u útvaru asi 

nebude zlá, pochopil som i ďalšie tajnosti tejto práce, napr. i to, čo sú to „mreže.“ 

Kpt. Bašta mi denne telefonoval, aby som prišiel za mreže. Ja som sa hanbil 

spýtať, čo to sú mreže, hoci som cítil, že je to niečo tajomné, podobne ako pri 

mojej praxi u útvaru v Českom Krumlove, kde som sa celý týždeň nestretol 

s lekárom s tým, že je za mrežami. Až koncom novembra som sa dozvedel, že je 

to mobilizačné pracovisko (zamrežované), kde som potom trávil nemálo času. 

Prešov a jeho okolie poskytovali vhodné prostredie pre relax a vyžitie. Za tým 

účelom som si kúpil aj motorku. Na spestrenie práce nám náčelník zdravotníckej 

služby brigády kpt. MUDr. Vencel ( pozn. red. - pozri Červené barety 2/2019) 

vybavil prax v civile - piati výsadkoví lekári sme sa striedali po jednom dni 

v týždni na ambulancii učňovského strediska, takže sme si aj privyrobili. Okrem 

toho MUDr. Vencel nám trom nastupujúcim lekárom priznal aj polovičné 

lekárske príplatky, aj keď sme ešte nemali atestácie. O peniaze sme teda núdzu 

nemali. Ja v Sokolovských kasárňach (u futbalového štadióna) som mal na 

starosti okrem 65. výsadkového práporu aj posádkovú hudbu a pobočku VN 

Košice, ktoré sídlili v budove ošetrovne. Za plotom sídlil Vojenský opravárenský 

podnik s asi 80 zamestnancami a ten som dostal na starosť ako závodný lekár. 
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Asi 50 žien tohto podniku bolo dobrým spestrením ambulantnej praxe, takže som 

mal možnosť, resp. povinnosť zorientovať sa i v tejto problematike, pri 

uniformnom zameraní na prakticky zdravých výsadkárov. Spomínam si na jednu 

príhodu s pacientkou z tohto podniku. Prišla za mnou s nejakým ekzémom na 

rukách.  Pretože ekzém bol dosť zanedbaný, tak som ju chcel poslať do 

prešovskej nemocnice. „Pán doktor, tam som už bola a nepomohli mi.“ „Tak 

pôjdete do Vojenskej nemocnice Košice,“ hovorím jej. Aj to odmietla s tým, že 

tam ležala 10 dní a keď sa to nezlepšovalo, tak ju premiestnili do Fakultnej 

nemocnice Košice. Ale nič nepomohlo. Úprimne sa na mňa dívala, že som jej 

posledná nádej. Viete sa vžiť do mojej pozície? Ja, obyčajný, ešte k tomu 

začínajúci útvarový lekár mám pomôcť tam, kde nepomohli ani profesori ! Za 

tých pár mesiacov ošetrovania zamestnancov tohto podniku som vycítil (a 

potvrdilo sa to neskôr v Holešove, kde som pracoval i ako závodný lekár 

v ČSAO), že noví lekári, zvlášť vojenskí sú vyhľadávaní zanedbanými pacientmi 

dúfajúcimi v pomoc. Nuž, ale pani som nechcel striktne odmietnuť ani ju 

posielať znova do nemocnice, tak som začal hľadať v receptári, t. j. zozname asi 

400 magistraliter prípravkov, t. j. takých, ktoré sa pripravujú z rôznych 

ingrediencii v lekárni. Takýto receptár si zhotoví na záver štúdia každý študent 

medicíny opísaním receptov jednotlivých kliník do svojho receptára. Nejaká 

masť sa mi pozdávala, tak som jej ju predpísal a poučil ako ju užívať. To bolo ani 

mesiac pred sťahovaním útvaru z Prešova do Holešova, tak som predpokladal, že 

pacientku na ten čas upokojím a potom ju už aj tak neuvidím. Nejaký úspech od 

mastičky som ani neočakával. Lenže asi týždeň – dva pred redislokáciou, pani 

došla a nie sama, ale s početnou skupinou nových pacientiek s rôznymi 

problémami. Už zďaleka ukazovala čisté ruky, vychvaľovala ma ako 

vynikajúceho lekára a dožadovala sa do zásoby tej dobrej mastičky.  A tu nastal 

problém. Nepoznamenal som si, ani nezapamätal, ktorú z asi 100 mastičiek som 

jej predpísal. Vyriešil som to eliminačnou metódou tak, že som jej každý tretí deň 

predpísal po 100 g dve mastičky, ona porovnala vzhľad i účinky a asi na šiesty 

pokus sme sa trafili. To už bolo pár dní pred našim odchodom, tak som predpísal 

½ kg tejto masti a už viac pacientku nevidel aj keď viem, že som v jej očiach 

ostal najlepším lekárom, ktorý jej jediný pomohol a možno aj v očiach tých 

niekoľko pacientok, s ktorými prišla na ošetrovňu, lebo ešte niekoľko mesiacov 

mi vyvolávali na ošetrovňu do Holešova a domáhali sa pomoci alebo aspoň rady. 

V novej posádke v Holešove sme sa pomerne rýchlo adaptovali. Na ošetrovni 

sme sa mohli zastúpiť s MUDr. Činčárom, lebo  sa presťahoval nielen 

65.výsadkový prápor, ale aj 22. výsadkový prieskumný prápor. Asi dva týždne po 

príchode sa dostavil na ošetrovňu vojak Fencl s nejakými dýchacími obtiažami. 

Po asi týždennom bezvýslednom liečení na ošetrovni som ho s podozrením na 

bronchopneumoniu previezol na interné oddelenie divízného lazaretu do 

Kroměříža. Tam sa potvrdila centrálna obojstranná pneumonia v. s. chemického 

pôvodu. Pretože išlo o ženistu, nie chemika, u ktorého by taká komplikácia 

mohla nastať, tak som začal retrogradne pátrať. Čo som zistil? Vojaci s potivými 
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nohami dochádzali poobede na ošetrovňu na formalínovú kúpeľ nôh. Tak tomu 

bolo aj asi týždeň pred sťahovaním útvaru z Prešova do Holešova. Vojak Fencl 

sedel na stoličke s nohami v lavóre a zdravotnícky inštruktor slob. Soták 

odmeriaval a po lyžičkách nalieval do lavóra 30%-ný formalín tak, aby vytvoril 

asi 3%-ný roztok. Práve v tej dobe prichádzal zo skladu liečiv zdravotník kpt. 

Michal Hradil. Mišo, dobrá to duša, advokát vojačikov, vidiac túto procedúru sa 

rozzúril. Podišiel k inštruktorovi, vzal mu fľašu s formalínom a poriadne ulial do 

lavóra nadávajúc mu, že ešte aj na vojačikovi šetrí, že predsa formalínu máme 

dosť a  prilial ešte poriadnu dávku. Fencl síce nič nepovedal, ale kúpeľ ukončil 

skôr s pekne červenou a vyhladenou kožou v tvare topánok ako dôsledok 

chemickej popáleniny. Všetko sa to ututlalo a ja som sa to dozvedel až po pár 

týždňoch pri šetrení príčiny chemického zápalu pľúc, ktorý nastal v dôsledku 

vstrebania formalínu cez narušenú pokožku pri spálení nôh koncentrovaným 

formalínom. Voj. Fencl nežiadal odškodné a po návrate z doliečenia v Tatrách sa 

cítil skôr ako hrdina, pretože taký raritný prípad bol využitý publikačne 

v odbornej medicínskej tlači a na odborných konferenciách pracovníkmi lazaretu 

a Vojenského útvaru pre choroby pľúcne Nová Polianka. Michalovi Hradilovi 

sme to ani nepovedali, lebo pri svojej poctivosti a skromnosti, by mohol vyvodiť 

nesprávne závery. Požiadal som ho, aby dbal na chod ošetrovne a materiálne veci 

a zdravotnícke procedúry prenechal na inštruktorov.  

Poznámka: Michal Hradil, vojnový veterán, mal svojské metódy riešenia 

problémov. Keď sa pod oknami ošetrovne nazhromaždilo veľa cigaretových 

„špačkov“ dal nastúpiť pacientov a zisťoval, kto to nahádzal. Pretože sa nik 

neprihlásil, dal vystúpiť fajčiarov a potom nefajčiari museli špačky vyzbierať. To 

preto, že nezabránili fajčiarom v ich vyhadzovaní a ani nechceli prezradiť 

vinníkov. Pre budúcnosť bol problém vyriešený. Keď pri inventúre stavebno-

ubytovacieho materiálu správca budov Sorokovský  (pozn. red. - Štefan 

Sorokovský, ex slov. padákový strelec) chcel zapísať do inventára kvetinovú vázu 

zo stola na ošetrovni. Mišo mu oponoval, že to je jeho osobná váza z domu 

a nepatrí do inventára. Pretože predseda komisie trval na zápise, Michal vzal 

vázu a s vodou a kvetinami ju rozbil hodom na zem s poznámkou: „tak a teraz si 

ju zapíš do inventára.“ Tesne pred redislokáciou sa u útvaru rozmohla krádež 

okenných verají. Na niektorej jednotke mali rozbité sklo, tak pred odovzdávaním 

rajónov to vyriešili krádežou okenného krídla v inej jednotke. A tak spustili 

lavínovitý proces, ktorý dve noci pred odchodom zasiahol i ošetrovňu, kde zmizli 

z chodby dve krídla. Poslednú noc to Michal vyriešil. So zdravotníckymi 

inštruktormi doniesli 16 krídel, pre každý prípad. Aj tak žiadne krídlo rozmerovo 

nepasovalo na naše okenné rámy. Preto tie dve krídla pribili klincami a budovu 

sme odovzdali bez závad. Až z Holešova som telefonoval správcovi budov 

Sorokovskému, že v pivnici ošetrovne je ešte 14 krídel. Povedal mi, že 

v kasárňach chýba cez 80 okenných krídel a po rôznych zákutiach je naviac asi 

85 krídel. Niekto asi zaúradoval i v iných prešovských kasárňach. No a na tomto 

stave mal svoj podiel i náš Michal.  
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Reminiscencie na Prešov 

Mesiac apríl v roku 1960 plynul stereotypne pobytom v práci a na ubytovni 

s večernou návštevou miestnych zariadení. Veliteľ výsadkovej brigády dostal 

avízo, že brigádu čaká ministerský poplach s previerkou. Preto prijal adekvátne 

opatrenia – do služieb sa určovali najspoľahlivejší dôstojníci, zákaz opúšťania 

posádky, materiál naložený na autách a ďalšie. Keď sa však tri týždne nič nedialo 

a prijaté opatrenia brnkali na nervy už aj tým odolnejším, veliteľ zrušil všetky 

opatrenia a avízo z MNO vyhlásil za „planý poplach“. Tak sa stalo v piatok 

koncom apríla, čo bolo prijaté so všeobecným uspokojením. Po trojtýždňovom 

vypätí konečne úľava na realizáciu osobných aktivít. Ja s MUDr. Kormaníkom 

sme sa rozhodli pre piatkovú návštevu baru Lipa, kde sme už tri týždne neboli. 

Na ubytovňu sme sa vrátili v nálade hodne po polnoci a ihneď zaľahli. Asi po 

hodine spánku nás zobudil onen známy rev „poplach, poplach“. Spočiatku sme sa 

domnievali, že si z nás dvoch chce niekto vystreliť. Ale príchod spojky nás 

vyviedol z omylu. Ako-tak sa nám podarilo obliecť, vziať plnú poľnú a utekať 

k útvaru. Po presune do poplachového priestoru Cemjata som zistil, že poplach 

má celá brigáda, že teda ministerské avízo bolo síce predčasné, ale pravdivé. 

Žiaľ, premeškali sme ho. Po kontrole sa ukázalo, že moja poľná je skôr prázdna, 

než plná a niekoľkodňový pobyt v poli, ktorý sa rysoval, by som asi ťažko 

zvládol. Našťastie vyslobodenie prišlo od previerkového orgánu plk. Pohla. Ten 

ma vyhľadal a požiadal o nejaké lieky, ktoré vraj v Prahe nestačil vyzdvihnúť. 

Takéto lieky som nemal, ale ponúkol som sa, že mu ich v Prešove môžem zohnať 

ak mi zabezpečí u veliteľa útvaru možnosť opustenia priestoru. Tak sa aj stalo. 

Veliteľ útvaru  mjr. Blaha ma nielen pustil, ale priamo poveril  nejakou drobnou 

úlohou u útvaru a tak som okolo 10,00 hod.  sanitkou opustil priestor Cemjaty. 

Štábni dôstojníci, najmä ženatí závistlivým pohľadom sprevádzali môj odchod 

a viacerí ma požiadali o drobné službičky. V Prešove som najprv navštívil 

lekáreň, lebo tá býva v sobotu otvorená len do 12,00 hod.  Liek som zohnal. 

Na ubytovni som doplnil moju plnú poľnú prádlom a osobnými potrebami a na 

ošetrovni zdravotnícke brašne a bedňu na cvičenie s liekmi a zdravotníckym 

materiálom. Po vybavení niektorých požiadaviek štábnych dôstojníkov som sa 

neskoro popoludní vrátil do priestoru. Tu panovala značná trma-vrma, 

preverovali sa jednotky a doplňoval materiál. Plk. Pohl mi z vďačnosti dôverne 

povedal, že to bude 3-dňové cvičenie a dokonca tajomne a prísne dôverne mi 

prezradil, že cvičiť budeme v  novom priestore výsadkovej brigády na južnej 

Morave. Tak som sa o redislokácii výsadkárov na Moravu dozvedel ako prvý, 

snáď ešte pred veliteľom brigády. A skutočne. V nedeľu sme sa presunuli na 

košické letisko, zabalili padáky, v noci sa letecky presunuli na letisko Prostějov. 

Tu sme čakali asi 4-5 hodín v padákoch tak, aby sme mohli byť v pondelok ráno 

o 07,00 hod. vysadení na letisku Vyškov. Tu som si začal vážiť kvality 

výsadkárov, , ich zmysel pre zodpovednosť, vytrvalosť, kolektívnosť, obetavosť, 

psychickú odolnosť, orientačné schopností a ďalšie. Za 15-20 minút po zoskoku 

ostalo na doskokovej ploche ticho, všetci výsadkári boli preč a po rýchlom 
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zorganizovaní do bojových jednotiek sa okamžite presúvajú do priestorov 

zhromaždísk jednotiek. Ich orientácia je neskutočná, najmä v noci, ako som sa 

o tom mohol presvedčiť pri ďalšom cvičení, keď po zoskoku na letisko 

Mníchovo Hradište jednotky zaujali rýchlo zhromaždiska vo VVP Mimoň, bez 

máp a nejakých nákresov, pričom presne zaujali to svoje zhromaždisko, napr. na 

križovatke lesných ciest, pričom týchto križovatiek bolo nespočetne mnoho. Celý 

borovicový les bol popretkávaný severojužnými a východozápadnými cestami, 

takže zorientovať sa v križovatkách bolo skutočné umenie. Ale chlapci to 

dokázali. Podobne to bolo aj po zoskoku na letisko Vyškov. Po zorganizovaní 

nasledoval presun cez Drahanskú vrchovinu cca 40, podľa niektorých až 50 km 

cez Ferdinandsko a Babice až do lesov v Moravskom krase. Bol krásny jarný deň 

a slnko sprevádzalo zástupy výsadkárov na bojovom presune po poľných 

a lesných cestách a chodníčkoch. Spočiatku to bol rezký pochod, s pribúdajúcimi 

kilometrami sa stával usilovnejším až namáhavým. Ťažké to mali guľometníci, 

ale  najmä mínometníci, lebo niesť 20 kg ložisko alebo hlaveň nebol špás. Preto 

sme im občas pomáhali niesť túto záťaž. Najťažšie to však mali spojári, ktorí 

okrem 20 kg rádiostaníc R 105 a dvoch náhradných zdrojov (8 kg) museli na 

príjem a odoslanie správ zastaviť, prijať alebo odoslať správu a poklusom 

dobehnúť veliteľa. A znovu  a  znovu opakovať tento kolobeh bez možnosti 

odpočinku alebo občerstvenia. Nečudo, že ako prví odpadli. Asi po 15 km mi 

veliteľ práporu mjr. Bláha hovorí: „doktore, treba niečo robiť, spojári sú hotoví 

a pred nami je ešte väčšia časť úlohy“. Niečo som urobiť musel. V zdravotnej 

brašni, za zoskoku pripevnenej pod záložným padákom som našiel ampulky 

trofejného nemeckého kofeínu.  Predstúpil som pred spojárov a hovorím: 

„“Chlapci tu mám výborný liek, po otvorení ampulky týmto pilníčkom ho 

vypijete. Je síce veľmi horký, ale kockový cukor nemám. Tak to musíte vydržať 

a do 10 minút sa Vám vrátia fyzické sily i nálada“. A čuduj sa svete. Po vypití 

značne horkého obsahu spojári ožili a ďalších cca 30 km zvládli vynikajúco, aj 

keď z medicínskeho hľadiska takto požitý injekčný liek nemohol mať žiaden 

účinok, skôr sa prejavil jeho  placebo efekt. Čo však znamená psychika, ako sa dá 

ovplyvniť a cez ňu i fyzický výkon. Presúvali sme sa celý deň a večer až do 

polnoci. Za pochodu som spoznal výsadkársku rovnosť – veliteľ brigády, velitelia 

práporov a štáby šlapali rovnako ako ostatní vojaci, žiadne ukoristené auto 

nebolo. Za nočného pochodu som sa na vlastnej skúsenosti presvedčil, že spať sa 

dá aj za pochodu, vždy niekoľko metrov v spánku, strhnutie a zas niekoľko 

metrov v polospánku. Únava bola taká, že keď prieskumníkom vpredu sa niečo 

nezdalo, na ich signál sa celý „štrúdel“ pochodujúcich výsadkárov zastavil, ihneď 

usadol a zaspal. Tak sa mi stalo, že pri jednej takejto zástavke som fajčiac 

cigaretu zaspal a zobudil som sa až na pálivý pocit od horiacej cigarety, ktorá mi 

skĺzla do rukáva. 

 

(pokračovanie v budúcom čísle) 
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Tady Kubiš s Gabčíkem plánovali atentát na Heydricha: 
luxusní usedlost je na prodej 

(in Blesk, 28. 1. 2020) 
     S týmto článkom sa mohli stretnúť čitatelia i na internete. Ide o oznam, že sa 

predáva za 1,5 mil. £ vila Rooftops v anglickom Moreton Paddox. Pôvodná vila 

(pozri foto) bola v roku 1950 zbúraná, postavená nová vila, ktorá bola v roku 

2005 novými majiteľmi – rodina Smithova, opäť zrekonštruovaná a prestavaná. 

Moreton Paddox (PSČ CV35 9BS, 9BT, 9BU), je mestečko v grófstve 

Warwickshire, s množstvom ďalších vidieckych sídiel k predaji. Nebudem Vás 

unavovať vybavením a umiestením vily, ponorme sa do histórie…  

 Len na osvieženie pamäti. V 10/1940 až 7/1941 bol v Moreton Paddox 

dislokovaný 1. peší prápor 1. čs. zmiešanej brigády (veliteľ práporu pplk. 

Antonín Zeman – Bárovský, /1891-1956/). Neskôr, po 8/1943, bola brigáda 

premenovaná  na 1. čs. samostatnú brigádu (CIBG). Veliteľom 2. peš. práporu 

bol plk. J. Satorie /1894-1985/, neskôr pplk. Vladimír Přikryl /1895 – 1968/, 

všetko ex legionári z Ruska. K práporom ale i brigádnym jednotkám začali 

v roku 1941 dochádzať a uskutočňovať prvé výbery vhodných kandidátov K. 

Paleček, J. Krček. (Sekcia „D“ vznikla v 4/1941). Prejdem k „plánovaniu“ 

atentátu. J. Gabčík a K. Svoboda, zatiaľ nič neplánujú, v 2/1941 absolvuje J. 

Gabčík   úspešne  kurz  rotmajstrov,  od  1. 3. 1941  je  povýšený  na rotmajstra. 



13 

 

J. Gabčík je zaradený do výberu „sekcie D“ ako dobrovoľník v júni 1941. 

Nasledujú špeciálne kurzy útočného boja – assault course (STS 25,26 – Special 

Training School) zakončené zoskokmi na STS 51 Ringway. J. Gabčík v termíne 

17. 7. – 16. 8. 1941, rt. K. Svoboda 15. 8. – 20. 9. 1941, (rtm. J. Kubiš 15. 8. – 

20. 9. 1941). Gabčík a Svoboda absolvujú 3. 10. 1941 pohovor o úlohe výsadku 

ANTHROPOID s plk. Fr. Moravcom. Plánovaný termín výsadku je 28. 10. 1941. 

A nastávajú komplikácie. Jediný britský funkčný halifax s kruhovým otvorom v 

podlahe na vysadzovanie je poškodený, padajú termíny predpokladaného 

vysadenia (7. 11. alebo 30. 11.) a aby to nestačilo, K. Svoboda sa pri cvičnom 

zoskoku začiatkom októbra zraní. (Charakter a spôsob zranenia – pozri kniha 

Pozor, skáču veteráni! odkaz 203(1-7), Svoboda bude vysadený v 9/1944 

v bojovej skupine WOLFRAM). Gabčík (Paleček?) odporúča ako náhradu za 

zraneného Karla Svobodu Jana Kubiša. Plánovanie sa mení na improvizovanie – 

v polovičke októbra ochádzajú  do  Škótska na kurz v streľbe. Prácu 

s výbušninami, vrátane nácviku hádzania granátu vz. 73 na idúce vozidlo, 

absolvujú na Station XII. E.S.6 v Aston House v Hertfordshire (pozri foto). 

Trénovali ich mjr. Clarke (1897- 1961) a kpt. Hesketh – Prichard (1916 – 1944) – 

snáď skutoční „otcovia“ atentátu. Tu už (teda po 14. 10. 1941) môžeme hovoriť o 

skutočnom plánovaní. Kubiš si doplňuje výcvik, doklady, píšu testamenty, 8. 11. 

sú presunutí na vyčkávaciu stanicu STS 2 – Villa Bellasis. Stihnú ešte 2 týždne 

dovolenky u  anglickej rodiny Ellisonových. Vzhľadom k tomu, že na STS - 2 je 

„tesno“, čakajú tu i ďalšie výsadky, sú presunutí v polovičke decembra 1941 na 

Stanhope Terrace do Londýna. Konšpirácia sem – konšpirácia tam, so skupinami 

SILVER – A, B sa stretnú na palube lietadla letiaceho 28. 12. 1941 do 

protektorátu,… 

     Takže toľko asi k „plánovaniu“ atentátu. V názve článku by som možno 

opravil poradie na Gabčík (veliteľ), Kubiš. Opisovaním z minulosti začíná 

„zdomácňovať“ v ČR Gabčíkove meno na Josef (nevylučujem, že na Slovensku 
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pri mladých historikoch  zdomácnie v budúcnosti  Kubišove meno Ján). Kladom 

na druhej strane je, že z Antropoidu (v ČR) sa stal Anthropoid. Pôvodná vila 

(„Paddox“ v Moreton, Morrel č. 8) slúžila pravdepodobne len ako štáb 1. pešieho 

práporu. Celkovo – výborný marketingový ťah, slúžiaci k zvýšeniu ceny 

nemovitosti.   

                                                                             Vladimír GAJDOŠ 

                                                                                    KVVV Plzeň   
 

Pamětní destičky na československé parašutisty 

Vážení slovenští  kolegové. 

Dne 18.6.2018 v dopoledních hodinách byly v Praze 

na ulici Václavská a roh s ul. Resslovou naproti 

pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje odhaleny 

na chodníku mosazné destičky  se jmény 7 padlých 

parašutistů a mladíka Jan Zelinky (+17), který 

pomáhal parašutistům a den před jejich bojem v 

chrámu spáchal sebevraždu. Destičky jsou na 

místech, kde je po boji  němečtí vojáci položili na chodník a 

identifikovali je. Místa byla určena podle dobových fotografií, které Němci 

pořídili, než byla jejich těla odvezena. Iniciativou historiků a starostky Prahy 2 

Jany Černochové se zde uskutečnilo odhalení destiček a  pietní vzpomínka za 

účasti stovek občanů. 

                                                                  Čest jejich památce. 

S pozdravem 

                                 předseda klubu výsadkových veteránů  Jana Kubiše Brno      

                                                                              štábní praporčík v. v.  Jaroslav Foršt 
 

 

 

 

                     Nezabudneme! 

Busty Jozefa Gabčíka  a Jana Kubiša  v krypte kostola. 

Mosadzná doštička s menom 

Jozefa Gabčíka 
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Kolegovia, na stránky EMPA - Európskeho 

združenia vojenských parašutistov (www.european-

paratrooper.de), som pridal (ako zástupca EMPA 

pre Slovensko a ČR) stránku kvvsr.sk. Využite túto 

príležitosť k propagácii činnosti  vlastných klubov 

KVV na Slovensku.  

 

(Nájdete sa na …. www.... -  Linkliste…. - Fallschirmjagerseiten) 

 

                   S pozdravom všetkým,  

                                                                            Vlado Gajdoš 

 

Dotvorenie pamätníka  
prof. Vladimíra Hlôšku a Mikuláša Kováča 

(informácia od Vladimíra Schneidera) 

 

Trošku oneskorene vás 

chcem informovať, že minulý 

týždeň, 22.05.2020 v piatok, 

sme so Štefanom Bariakom 

vyriadili priestor okolo 

pamätníka prof. V. Hlôšku 

a M. Kováča. Dobetónovali 

depresie na povrchu, 

dosypali hlinu do betónových 

kvetináčov a ponatierali, 

nafarbili, bočné strany 

kompasovej ružice. Keď sa 

vyčasí, ešte tam domaľujem 

Zemeguľu. Ak nám poskytne 

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter finančnú dotáciu, 

zakúpime niekoľko stromčekov, kríčkov  a  kvety do kvetináčov. 

 

 

 

 

 

 

Projekt výroby pamätnej 

tabule prof. Vladimírovi 

Hlôškovi a  Mikulášovi 

Kováčovi bol zrealizovaný 

v roku 2018.  

http://www.european-paratrooper.de/
http://www.european-paratrooper.de/
http://kvvsr.sk/
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Dňa 1. mája 2020 opustil naše rady a navždy odišiel do výsadkového neba náš 

dlhoročný kolega vo veku nedožitých 67 rokov slob. v. v. Karol Šaškievič. 

Z dôvodu koronovírusovej pandémie sa smútočná rozlúčka so zosnulým kolegom 

konala v úzkom rodinnom kruhu a za dohodnutej účasti štyroch našich kolegov – 

Dušana Hancka, Vladimíra Schneidera, Tibora Tišťana a Martina Mrenicu. 

Rozlúčili sme sa 
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1. ročník pochodu Jozefa Gabčíka  
 

Vďaka Žilinčanom 

bol deň letného slnovratu 20. jún 2020 ozvláštnený nielen spomienkou na 

prastaré zvyky prinášajúce nové životy. Pripomenuli sme si tých, ktorí svoje 

životy práve pre to, aby mohli vznikať nové, tie svoje obetovali. Pripomenuli sme 

si hrdinov, ktorí sa zapísali svojim vlastenectvom, odvahou a statočnosťou do 

dejín Československa, do dejín Čechov a Slovákov. Oblastný klub vojenských 

výsadkárov SR Žilina zorganizoval 1. ročník pochodu Jozefa Gabčíka. Od 

pamätníka gen. Jozefa Gabčíka pred kasárňami 5. pŠU v Žiline, ku jeho 

pamätníku pred rodným domom v Polúvsi. Vlado Stoila, Soňa Vanovčanová, 

Vlado Vaňa a ďalší stoja za, ako sa ukázalo, dobrým nápadom. Vládne opatrenia 

zavedené na Slovensku pre nariadenia WHO o šírení chrípky vírusom Covid 19, 

zmarili konanie 25. ročníka Memoriálu Jozefa 

Gabčíka koncom mája 2020. Rovnako bolo 

v ČR 18. júna 2020, už po uvoľnení zákazov 

pre verejnosť,  veľmi zredukované obvyklé 

slávnostné  uctenie si hrdinstva parašutistov 

v Resslovej ulici v Prahe. Kolegovia z KVVV 

ČR položili svoje kvety a zapálili sviečky pred 

pravoslávnym chrámom sv. Cyrila a Metoda, 

v ktorom vykonávatelia trestu nad R. 

Heydrichom bojovali svoj posledný boj proti 

100-násobnej presile nemeckých jednotiek 

Gestapa a SS. Npor. v. v. Vláďa Klepal 

z KVVV Holešov mi to popísal nasledovne: 

„V 11,00 h jsme se seřadili kolem kostelní zdi, v tichosti jsme položili květiny 

a vzdali poctu hrdinům. Napočítal jsem 40 – 50 červených baretů. Sešli jsme se 

my, kluci z  Holešova, Plzně, 

Jindřichova Hradce, Prahy a   

Chrudimi.   Po  obřadu  jsme  

se, někteří, přesunuli                 

k „Průzkumníkovi“ a  další, 

společně s vojáky z Chrudimi, 

k památníku do Dejvic.“ 

Vláďa Klepal sa potom 

zúčastnil aj položenia vencov 

v obci Senice u Poděbrad, kde 

zoskočila a operovala skupina 

SILVER A. Ďakujeme mu za 

príspevok, aj za fotografie. 
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Nás, účastníkov 1. ročníka pochodu Jozefa Gabčíka, sa zišlo 43. Naše 

sympatizantky a verné účastníčky našich podujatí, Valentína Stoilová a Terezka 

Nôtová,  položili za nás všetkých 

k pamätníku Jozefa Gabčíka veniec. 

Prezident KVV SR, pplk. v. v. Viktor Puchoň 

a predseda Oblastného KVV SR Žilina, 

nadpráporčík Vladimír Stoila, vzdali, 

spoločne s nami všetkými, poctu Jozefovi 

Gabčíkovi a jeho druhom. Po krátkych 

príhovoroch sme sa vydali proti toku rieky 

Rajčianky na pochod do Polúvsia. Jemná 

rosička z celodenne zamračeného neba 

a neskôr aj dážď, nás príjemne chladili a po 

dvoch oddychoch sme zapálili kahanec 

a poklonili sa pri pamätníku Jozefa Gabčíka 

v Polúvsi. Stretli sme sa, deti, ženy a muži, sympatizanti, rodinní príslušníci 

a členovia KVV SR zo Žiliny, Zlatých Moraviec, Trenčína, Bratislavy a Banskej 

Bystrice a príslušníci ďalších ozbrojených zložiek SR. Odhodlaní, vo vzájomne 

príjemnej spoločnosti, na technicky členitej trati, ale aj v krásnej prírode, sme 

pochod zvládli všetci bez problémov a zdravotníkovi z 5. pŠU ďakujeme za to, že 

aj v tejto pohode nad nami bdel. Vojenský autobus, v ktorom sme trochu uschli,  

nás zaviezol späť do Žiliny, kde sme sa rozlúčili a rozišli sa šíriť po Slovensku 

zvesť, že dobrá myšlienka sa podarila a prežili sme pekný deň. Vďaka 

Žilinčanom. 

Mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider 

B. Bystrica 26. júna 2020 
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V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia životné jubileum 
 

 
60. 

rokov 
čat. v. v. Vlastimil Zámečník 

 

8.5. 

 
75. 

rokov 
čat. v. v. Peter Hlavačka 

 

1.8. 

 

 

Predstavujeme našich nových členov: 
 

 

des. v. v. Marek Matuškovič – vojenskú službu vykonával 
v rokoch 1988 -1990  u VÚ 8280  Prostějov. Uskutočnil 
dvanásť  zoskokov padákom.  Člen Miestneho KVV SR Zlaté 

Moravce. 

 

  

nprap. v. v. Miroslav Kesely – vojenskú službu vykonával 
v rokoch 1988 -1990  u VÚ 8281 Kašperské Hory. 
Uskutočnil dvadsaťštyri zoskokov padákom.  Člen Miestneho 
KVV SR Zlaté Moravce. 

 

 

voj.  v. v. Juraj Lepiš – vojenskú službu vykonával 
v rokoch 1960-1962 u VÚ 7374 Holešov, 22. prieskumný 
výsadkový prápor (od 1.11.1960 do 30.9.1962). Uskutočnil 
jedenásť zoskokov padákom.   

 

 pplk. v. v. Ladislav Cimbala – vojenskú službu vykonával  
41 rokov – Kremnica, Prešov, Košice, Hlohovec, Turecký vrch. 
Uskutočnil celkove päťdesiatdeväť zoskokov padákom, z toho 
27 v rámci služobnej činnosti a 32 vo Zväzarme. Člen 
Miestneho KVV SR Zlaté Moravce. 
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Záverom 
 

Tretie tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu sme ukončili 

našimi jubilantmi a predstavením nových členov. Žiaľ, pred nimi 

informáciou o poslednej rozlúčke s našim zosnulým dlhoročným 

kolegom. Spomienky navždy zostanú, neskončia tak, ako končia 

mimoriadne opatrenia prijaté v súvislosti v boji s porazeným 

COVID-19. Aj napriek tomu, že sme pre túto  svetovú pandémiu 

nemohli niektoré spoločenské podujatia uskutočniť, alebo sa ich zúčastniť, 

nekončíme. Pokračujeme v našej tradícii vojenských výsadkárov, spoluprácou 

s Ozbrojenými silami SR, SZPB a  ďalšími nám príbuznými združeniami 

a spoločnosťami. Samozrejme, spolupráca s kolegami z ČR má naše trvalé 

miesto. Ďalšie, posledné tohtoročné číslo plánujeme tradične vydať pred 

sviatkami pokoja a mieru. 
Ivan Bartoš 

Použité fotografie - zdroj:  archív KVV, internet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

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

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    
 

SPRAVODAJCA č. 3/2020   

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 Vladimír Gajdoš Vláďa Klepal 

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

