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Úvodom 
 

Jar zaklopala na naše dvere a oznámila príchod teplejších dní.  Výročná členská schôdza nášho 

klubu vojenských výsadkárov SR prebiehala v ovzduší hodnotenia minuloročnej činnosti. Preto 

začíname toto druhé číslo nášho klubového Spravodajcu informáciou z tejto schôdze. Po nej 

nasleduje spomienkový príspevok na náš nezabudnuteľný 7. výsadkový pluk zvláštneho 

určenia v Holešove od kolegu Jaroslava Janíka a po ňom príspevok o pplk. Ludvíkovi 

Pavlovskom, svetovom rekordmanovi v zoskoku padákom, ktorý spracoval kolega Dušan 

Šuráni z KVV Olomouc. Príspevok má pokračovanie v ďalšom čísle, nakoľko máme príspevky 

a informácie v tomto čísle, žiaľ aj smutné, v rozsiahlejšej dispozícii. 

 

Ivan Bartoš 

 

 

Výročná členská schôdza 12. februára 2016 
 

Výročná členská schôdza nášho klubu sa konala v spoločenskej miestnosti Veliteľstva 

vzdušných síl, OS SR vo Zvolene. Zúčastnilo sa jej 34 našich členov, 5 členov z Miestneho 

KVV J. Kriváňa Šumiac a 15 hostí. Parašutistickou hymnou bolo otvorené rokovanie výročnej 

členskej schôdze, ktorej sa zúčastnili z prezídia KVV SR prezident KVV SR Jozef Tuček 

a členovia prezídia Ján Hanák, 

Viktor Puchoň, František Glatter, 

z Veliteľstva vzdušných síl OS 

SR rtm. Bc. Štefan Vozák, 

kolegovia z oblastných klubov - 

KVV SR Bratislava predseda 

klubu Ivan Hulín, kolegovia 

Jaroslav Méhes, Viktor Timura, 

Miroslav Daraš, Peter Kopáčik, 

Ľubica Šuplatová, z KVV Žilina 

kolega Jozef Dupkala, z KVV 

Praha Vladimír Gajdoš, z KVV 

Olomouc Dušan Šuráni, naša pani 

Margita Auxtová a za Miestny klub vojenských výsadkárov J. Kriváňa Šumiac Štefan Janáček, 

Marta Bošelová, Miloš Kollárik a Marcel Pollák – starosta obce Šumiac. Tajomník klubu, 

ktorý viedol rokovanie výročnej 

členskej schôdze, oboznámil 

prítomných s ospravedlneniami od 

hostí, ktorí sa nemohli schôdze 

zúčastniť. Potom si prítomní uctili 

pamiatku zosnulých kolegov Jána 

Auxta, Pavla Levického, bývalých 

spolubojovníkov a veliteľov  z Českej 

a Slovenskej republiky a tiež pilotov 

a športových parašutistov, ktorí 

neprežili zrážku dvoch lietadiel. Potom 

rokovanie výročnej členskej schôdze 

pokračovalo podľa schváleného  

programu. Bola navrhnutá a zvolená 
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návrhová komisia v zložení Albert Dubný – predseda komisie a členovia Ladislav Haverla 

a Vladimír Dvonč. Správu o činnosti klubu za rok 2015 predniesol predseda Vladimír Kavický, 

správu o hospodárení predniesol kolega František Lacko a návrh plánu práce na rok 2016 

predsedajúci tajomník klubu. Potom nasledovalo odovzdanie ocenení a diskusia. V rámci 

diskusie podpredseda klubu Vladimír Schneider informoval prítomných o vyrobení kalendárov 

na rok 2016 s pestrými fotografiami z činnosti KVV v SR a ČR. Kolega Martin Mrenica 

slávnostne odovzdal prítomnému starostovi obce Šumiac Marcelovi Pollákovi časť z krídla 

lietadla, v ktorom zahynul Juraj Kriváň. V diskusii k celkovej činnosti klubov vojenských 

výsadkárov vystúpili hostia a členovia klubu. Po jej skončení predseda návrhovej komisie 

predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol jednomyseľne schválený. Po ukončení rokovania sa 

konalo spoločenské posedenie s tradičným občerstvením. 

 

 
  

 

PARAGÁNI PO PADESÁTI LETECH 

(Dobrotice u Holešova – srpen 2014) 

Byla sobota večer, program v televizi nic moc a tak jsem šel listovat 

poštou na počítači. Některé mejlíky jsem hned mazal a najednou mě 

zaujala zpráva od Honzy Srny – jednoho z dobrých „paragánů“ 

z Holešova z let 65. – 67. minulého století. 

Ve zprávě se psalo, že na konci srpna 2014 bude pořádat rota „C“ od 

VÚ 7374 ZÚ posezení po letech. Místo konání: Žopy u Holešova. A 

k tomu bylo ještě pár podrobností. Při té příležitosti se setkáme i my 

– absolventi ŠDZ. 

Ihned po přečtení zprávy bylo jasno – musím jet, vždyť uvidím své 

dobré kamarády – spolubojovníky po skoro padesáti letech. Pak 

ještě došlo k upřesnění místa konání. Nebude to v Žopech, ale 

v Dobroticích. Pár tahů po internetu, mapa a hned mi bylo jasné, že 

ono místo konání srazu- restaurace“ U splavu“-  je vlastně kousek od odbočky na naši střelnici.  

Jó, kde jsou ty časy, co jsme v poklusu a často s plnou polní, míjeli Dobrotice. To bývalo 

obyčejně vždy, když střelby nedopadly podle představ našich velitelů. Ještě dnes při vyslovení 

jmen – Repaský, Kočí, Petruška – cítím rychlejší tep. To byli ti, kteří pro nás, obyčejné kluky 

něco znamenali, o kterých jsme toho tolik slyšeli, z kterých jsme měli respekt. Oni byli naším 

vzorem, ale byli i ti, kteří měli pochopení pro naše menší průšvihy.  

A do toho všeho ještě přijde telefonát právě od 

mého velitele – dnes už Milana -  Kočího, že on 

přijede do Holešova také a přespí na internátu 

Policejní školy a já abych jej v sobotu v poledne 

vyhledal, a společně pojedeme do Dobrotic.  No, co 

víc jsem si mohl přát!!! A tak jak slyším jména 

Holešov, Dobrotice, Žopy ….vždy se mi vybaví 

tvrdá vojna, ale k tomu řád, povinnosti, 

morálka…….a pochopitelně i řada jmen kamarádů, 

na které bylo možné se vždy spolehnout.  

A teď některé z nich opět po téměř půlstoletí 

uvidím. Ale poznáme se vůbec? Jména zůstávají, ale 

co postava, obličej, a snad i jejich postavení ve společnosti?  
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A tak jsem pomalu obracel listy v kalendáři, odškrtával dny a připravoval „výstroj“ – triko se 

znakem VÚ 7374 ZU, maskáče, baret, a k tomu přibalil i pár fotek z té doby vojny.  

Je sobota 24.srpna 2014, mám tři dny po osmašedesátých narozeninách, ale připadám si jako 

kluk, který se těší na vánoční stromek….Manželka připravila oběd na dřívější hodinu a tak 

jsem mohl být už v pravé poledne před internátem v Holešové. Ihned volám Milanovi, že už 

jsem na místě. Chvíli je ticho, mobil sice zvoní, ale nikdo to nebere. Potom se ozve Milan a 

oznamuje mi, že je teď právě ve vlaku do „Špindlu“,  že jede se svou vnučkou. K tomu ještě 

jedna omluva a konec….. 

A tak jsem ubral na radosti a auto nasměroval k Dobroticím. A tam přesně před cedulí se 

jménem obce visí druhá cedule, která zakazuje vjezd – oprava vozovky v celé šíři i délce. Pod 

ní ještě jedna – objížďka. A jak se později ukáže, objížďka v délce dvaceti kilometrů. Chvíli 

jsem přemýšlel, jak by se to dalo objet a vidím, že přede mnou stojí také nějaký neveselý řidič 

a čeká, jak to dopadne. Sotva zahlédne moje triko s emblémem VÚ 7374, hned se ptá“ Vy také 

jedete na ten sraz do restaurace „U splavu“?  A už jsme byli dva. A tak jsme to otočili a 

objížďkou se dostali až ke „Splavu“. Jaké pak bylo moje překvapení, když jsem až na místě 

zjistil – po vzájemném představení -, že onen řidič je můj bývalý voják – Honza Halabrin,.No, 

kde by mě napadlo, že ten kdysi hubený a věčně usměvavý voják se mohl takhle změnit? 

Zaparkoval jsem auto mezi stromy a šel na zahradu onoho výletního místa – „U splavu“, kde 

už posedávalo a postávalo a debatovalo několik chlapů. Dokonce by chtělo říci mužů ve zralém 

věku! Pár pozdravů, pár podání rukou a „Nejsi ty ten Jarda Janík, co nás honil na rozcvičky?“  

„Ale jo, to je on, vůbec se nezměnil!“ A tak se mi zdá, že by toto mohl být Míra Drozd, snad 

poznávám i Zdenu Weiga, Kvapila, Monsporta a další. Změnil, nezměnil? Snad je někde něco, 

podle čeho si člověk zapamatuje svého blízkého. Ale padesát let musí být přece poznat.  Vše je 

jinak než tehdy! A v tom mi oči sklouzly na postavu v maskáčích s baretem za opaskem. Pár 

pohledů, chvilka ticha a „Ahoj Honzo!“ „Ahoj Jardo“. Můj největší kamarád po celé dva roky 

vojny. Můj největší soupeř na atletické dráze a na „ přespoláku“. Co my jsme si spolu užili i 

mimo kasárny.  

A už to začalo“Pojď na chvilku tam dozadu, musíme být 

sami, jen my dva. Máme si toho moc co říci“. A jak tak 

posloucháme jeden druhého, je nám jasné, že ty dva roky 

nás připravily na dost těžkou dobu, o které jsme 

pochopitelně nemohli vědět a ani tušit, co vše nám přinese 

a jak to bude těžké, velice, velice dobře.  

A potom už pokračovala zábava, vlastně zpovídání jeden 

druhého. Přestože to shromáždění bylo vlastně pro „C“ 

rotu, myslím si, že nejvíce jsme si to užívali my – ŠDZ. Je 

zřejmé, že z toho nadšení po setkání musela vyjít reakce 

na vlastní sraz, jen absolventů „školy“, a že musí být ještě před připravovaným shromážděním 

celého pluku v roce 2016, které bude pořádáno na oslavu pětapadesátého výročí útvaru 7374 

v Holešově. 

Možná, že i tento článek k tomu napomůže. Při tom jak jsme si vzpomněli na Jožo Kožára, 

Jána Repaského, Honzu Kalu a další se pomalu vkrádá myšlenka – „Pánové, bacha, už začínají 

kácet v našem lese!“  

A tak přátelé, přeji vám všem dobré zdraví, po práci řádný odpočinek a radosti v rodině.  

 

Vyškov – poslední týden srpna 2014 
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L. Pavlovský (vpravo) s pilotem 

Kovandou před startem k letu, při 

němž byl vytvořen světový rekord 

Pplk. Ludvík Pavlovský 

Světový rekordman v seskoku padákem 

Letecký pozorovatel, fotograf, parašutista, světový rekordman v 

seskoku padákem. Tak se o něm psalo v odborných časopisech i ve 

veřejném tisku. Poprvé jsem o něm četl v publikaci od Dagy 

Minkewitzové „Výsadkáři 60 let v čele armády". Jsou v ní však o 

světovém rekordu v seskoku padákem uvedeny jen skromné informace. 

Abych se dověděl více, začal jsem hledat na internetu i v odborných 

časopisech o letectví a parašutismu. Nakonec jsem přes Kulturní a 

informační centrum v Rosicích obdržel kontakt na dceru Ludvíka 

Pavlovského, paní Alenu Liškovou. Domluvil jsem si u ní návštěvu a 

vypravil jsem se do Rosic. Manželé Liškovi mne srdečně přijali a 

poskytli mi mnoho cenných informací včetně unikátního 

fotografického materiálu. 

Ludvík Pavlovský se narodil 21. června 1901 v Zastávce u Brna, kde 

byl i žákem obecné školy. V Rosicích pak chodil do měšťanské školy, maturoval na strojnické 

průmyslové škole v Brně. Dne 1. října 1921 nastoupil vojenskou základní službu a v říjnu 1922 

byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích. Po jejím úspěšném absolvování byl 1. září 1924 

jmenován poručíkem a přidělen ke 13. pěšímu pluku v 

Olomouci. Již v raném mládí projevil zájem o letectví. 

Toužil stát se pilotem, avšak neprošel přísnou lékařskou 

prohlídkou, údajně pro drobnou jizvičku na ušním bubínku. 

Jeho touha po létání však byla tak silná, že se chtěl za 

každou cenu dostat k letectvu. V roce 1925 po absolvování 

kurzu pozorovatelů byl dnem 1. října 1925 přeložen do 

kategorie důstojnictva letectva a zařazen do funkce polního 

pozorovatele u 2. leteckého pluku v Olomouci. Letcem se 

tedy nestal, ale přesto si umínil, že musí přeletět Atlantik. 

Pro tento let získal tehdy jednoho z nejzkušenějších 

československých pilotů, štábního kapitána Františka 

Malkovského, který nabídku přijal. Kromě finančních 

prostředků bylo ovšem potřebné postavit vhodné letadlo, 

které tehdy ani vojenské letectvo pro tak náročný let nemělo. 

Pavlovský však tvrdošíjně trval na svém, že udělá vše pro to, 

aby byl let přes oceán uskutečněn. Tehdy dokonce i 

přednosta III. odbor letectva MNO generál Stanislav Čeček 

musel poručíkovi Pavlovskému vysvětlit, „že toho času 

vojenskými letadly let Praha - New York není 

proveditelný". U MNO ani u vojenské 

kanceláře prezidenta republiky tedy podporu 

Pavlovský nenašel. K tomu je nutno přičíst i 

nepříznivý postoj ústředí Masarykovy letecké 

ligy a Svazu letců. Prototyp dálkového letounu 

Aero-35 byl postaven až v roce 1928. V té době 

však poručík Pavlovský řešil docela jiný 

problém. Protože jako mladý důstojník věřil v 

heslo svého nejvyššího velitele „Pravda zvítězí" 

a cítil se vázán vojenskou přísahou, že bude 

bojovat proti vnějším i vnitřním nepřátelům, 
Letoun Š-528.1, se kterého provedl L. Pavlovský 

seskok 
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udal dne 27. 5. 1927 u vojenského prokurátora v Praze svého velitele pplk. Sazimu pro 

zneužívání svého postavení a z různých machinací. Tento spor, který pro „nedostatek důkazů" 

poručík Pavlovský prohrál, ho tragicky ho poznamenal na celý život. Dne 24. 8. 1928 byl 

přeložen do zálohy a dne 31. 10. 1929 zbaven hodnosti poručíka v záloze. Po propuštění z 

vojenské činné služby potom od roku 1928 provozoval strojnické živnosti v Zábřehu na 

Moravě a v Brně.  

I přes nepřízeň osudu, který mu nepřál splnit si sen o tom stát se pilotem, ho neustále hnala 

myšlenka něco mimořádného v životě dokázat. Jeho zdravá ctižádost a touha po létání ho 

vracela na letiště. Byl členem a propagátorem Masarykovy letecké ligy, o létání věděl hodně. 

Zúčastňoval se leteckých dnů a pořádal s letci vyhlídkové lety. Jestliže se nemohl stát letcem, 

stal se alespoň parašutistou. Společně s pilotem rotným Bohumilem Staňkem z Rosic pořádali 

vyhlídkové lety. Oba se znali ze školy a z  2. leteckého pluku v Olomouci. 

 Ludvík Pavlovský se někde dočetl, že držitelkami rekordu v seskoku padákem bez 

kyslíkového přístroje jsou sovětské výsadkářky Galja Pjosejskaja a Anna Šišmarovová. Obě 

seskočily z výšky 7923 metrů. L. Pavlovský se rozhodl, že tento rekord překoná. Požádal 

MNO o povolení k seskoku padákem z výšky 8000 metrů bez kyslíkového přístroje s využitím 

vojenské techniky. Vojenští odborníci nepředpokládali, že půjde o rekord, ale i tak by tyto 

cenné poznatky mohly posloužit vojenskému letectvu. Proto mu bylo odborem letectví MNO 

povolení k seskoku padákem vydáno. To muselo být pro Pavlovského úžasné zadostiučinění. 

Vždyť po tolika pokusech vyniknout ve vojenském letectvu nyní vykoná pro československé 

letectví něco mimořádného.  

 Seskok padákem z výšky 8000 metrů bez kyslíkového přístroje však vyžaduje určitou 

přípravu padákového materiálu, oblečení a nakonec i samotného parašutisty. L. Pavlovský ale 

na přípravu příliš moc času neměl. 

 První seskok s padákem provedl v Brně 7. září 1935 z letounu župy Masarykovy letecké 

ligy. Bylo to v sobotu a počasí k provedení seskoku mu nepřálo. Když se vznesli, nad 

brněnským letištěm vál tak silný vítr, že pilot letadla Fleischer ukázal Ludvíku Pavlovskému k 

sestupu dolů a ukončení letu. Protože však již měl povolení k seskoku od policejního ředitelství 

v Brně, rozhodl se seskok provést a vyskočil z výšky 3500 metrů. Vítr s ním silně kymácel a 

připadal si jako na řetízkovém kolotoči. Hrozilo mu, že padne do lesa. Zatažením za svazek 

šňůr změnil směr padání a dopadl asi 25 metrů od lesa a 100 metrů od silnice. 

 Druhý seskok z letadla provedl o čtyři dny později v Praze 11. září. Tehdy vzlétl z 

vojenského letiště ve Kbelích v letounu Š-328 a podařilo se mu seskočit z výšky 5900 metrů. 

Už tento seskok byl československým rekordem! 

Pak následovala série pokusů o vytvoření rekordu. Třetí seskok chtěl  L. Pavlovský uskutečnit 

z výšky 7000 metrů o slavnosti Národního letu 15. září. Dopoledne bylo pěkné počasí, přímo 

objednané k provedení výškového seskoku. Avšak odpoledne se počasí zhoršilo. Obloha se 

zatáhla a v domnění, že naleznou v mracích nějakou díru, vystartoval s pilotem F. Šláfem na 

třetí seskok. Byli však nuceni vrátit se z výšky 4000 metrů. Aby obecenstvo nebylo zklamáno, 

provedl seskok z výšky 600 metrů. Když však vystupoval na horní okraj trupu, pilot provedl 

zatáčku. Vrtulový vítr srazil Pavlovského tak silně, že vypadl z letadla po zádech. Při otevírání 

padáku mu šňůry proběhly mezi nohama a vrchlík padáku se mu začal navinovat na levý bok a 

rameno. Naštěstí sáhl rychle za uvolňovač záložního padáku a ten se mu bezvadně otevřel. 

Čekal jej však ještě nepříjemný dopad. Vítr jej unášel směrem na hangár a opět šťastným 

manévrem padáku dopadl na betonovou plochu asi 10 metrů od hangáru. 

I další pokus o překonání rekordu zapříčiněný malým dostupem letadla skončil neúspěchem. 

19. září chtěl Ludvík Pavlovský provést seskok z výšky 7000 metrů, ale letounem Š-238 

dosáhli výšky pouze 6200 metrů, a proto se s pilotem Bayerem vrátili na letiště. Už věděl, že s 

tímto typem letadla rekord nepřekoná. Proto se obrátil na Vojenskou továrnu Letov a žádal o 

letadlo s vyšším dostupem. Továrna Letov mu přislíbila zapůjčit letoun Š-528 s 
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dvouhvězdicovým čtrnáctiválcovým motorem Gnôme-Rhône „Mistral Major" 14 Krsd o 

výkonu 800 HP. Pomoc mu přislíbili také tovární piloti J. Andrle a B. Kovanda. Měli 

zkušenosti v létání ve velkých výškách. Pavlovský se s nimi také radil, jak uskutečnit další 

pokus o rekord. 

  

  (dokončenie v budúcom čísle) 

 

Zdroje: 

Letectví a kosmonautika č.10/1990 

Rosice 100 let městem, 1. vydání, 2007, Osobnosti Rosicka 

Foto a dokumenty – archiv rodiny Ludvíka Pavlovského 

                      

                         Dušan Šuráni, plk. v. v. 

               člen KVV Olomouc 

 

II. halové majstrovstvá Slovenska - 19.3.2016   - úspešne reprezentovali náš klub  

V Nitre - Dolných Krškanoch vyvrcholila strelecká sezóna 2015/2016  dňa 19.3.2016 II. 

halovými majstrovstvami Slovenska , ktoré boli zároveň i Finále II. ročníka Slovenského 

pohára v streleckom trojboji SZVvZ. Titul v disciplíne pištoľ - dámy putoval opäť do Zlatých 

Moraviec - p. Eva Dolníková (KVvZ 099-NR) výborným nástrelom 322 kruhov - nový rekord 

súťaže a v mužoch taktiež do Zlatých Moraviec do rodiny Dolníkovcov - Mgr. Matej 

Dolník (KVvZ 099-NR) nástrelom 335 kruhov.  

Zdroj a foto: www.strelnica-frano.sk 

 
V uplynulých dňoch v tomto roku oslávil náš kolega okrúhle jubileum 

 
 

80. rokov Milan Sucháň 30.3. 

 
 

http://www.strelnica-frano.sk/
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Tohtoročný „Veľký piatok“ bol pre náš klub veľmi smutným 

Veľkonočným sviatkom. Po ťažkej, zákernej chorobe vo veku 80 

rokov nás opustil dlhoročný kolega Ing. Vladimír Zámečník. Stihol 

ešte 12. marca 2016 prijať gratulácie k životnému jubileu možno 

tušiac, že to budú posledné gratulácie. Celý svoj život žil a statočne 

pracoval medzi nami a po celý tento čas sme ho poznali ako dobrého 

priateľa. Nepoznal únavu, nedbal na čas, bol vždy ochotný pomôcť 

a nájsť si čas na svoje druhé lásky – lietanie a parašutizmus.  

Začal v skorom veku so športovou činnosťou. V roku 1951 absolvoval 

plachtársky výcvik v Holíči. Hneď k tomu pridal aj výcvik parašutistu a pod vedením Emila 

Tencera v roku 1953 absolvoval aj prvé zoskoky. Mal veľké nadanie na tento šport a ešte ako 

veľmi  mladý športovec absolvoval veľké množstvo reprezentačných vystúpení. Skákal na 1. 

spartakiáde v Prahe, na leteckom dni v Tatabányi, vyhral majstrovstvá kraja v roku 1965. Ako 

vojak základnej služby okrem vojenských povinností bol spoluzakladateľom športového 

družstva, z ktorého sa neskôr vypracovali jednotlivci na najlepších parašutistov sveta. Po 

skončení základnej vojenskej služby sa vracia späť do Partizánskeho, kde spolu s Emilom 

Tencerom, Helenkou Mjartanovou, Jánom Valachovičom a ďalšími pokračuje 

v parašutistickom zdokonaľovaní. Zúčastňuje sa rôznych súťaží, na ktorých dosahuje úspechy. 

Vyhráva Memoriál Juraja Kriváňa, čo v tej dobe bola významná parašutistická súťaž. Prišli 

však aj rodinné povinnosti, výchova detí, 

ďalšie štúdium. Za jeho vynikajúce 

športové výkony mu bol udelený titul 

Majstra športu v roku 1964. V roku 1966 

mal pri 909 zoskoku úraz. Nasledovala 

nedobrovoľná krátkodobá prestávka 

v skákaní padákom. Po návrate mu už 

zdravotný stav nedovoľoval sa v plnom 

rozsahu venovať tomuto náročnému 

športu. Začal sa venovať rozhodcovskej 

činnosti a vykonával rôzne funkcie. 

Úspechy sa dostavili čoskoro. Rozhodoval 

na najvyšších svetových podujatiach, bol 

trénerom štátnej reprezentácie. Popritom 

sa venuje paraglidingu a začal lietať na ultraľahkých lietadlách. Mal nalietaných viacej ako 600 

hodín a to začal lietať ako 60 ročný. S týmito aktivitami precestoval takmer celý svet. Svoje 

60-te narodeniny si odskočil osláviť do Austrálie, kde skákal v tomto veku so svojím synom 

Vlastom. Bol spoluzakladateľom Klubu vojenských výsadkárov SR, pracoval vo viacerých 

komisiách klubu. Hlavne spolupracoval s gen. Ing. Emilom Vestenickým, zástupcom nadácie 

Štefana Baniča z Dallasu pre strednú a východnú Európu. Za túto aktívnu činnosť, za rozvoj 

parašutizmu, mu bola udelená zlatá medaila nadácie Štefana Baniča. Ďalej mu bol udelený 

diplom Paula Tissandiera za činnosť v letectve. Je držiteľom zlatej medaile Jozefa Gabčíka. 

Posledná rozlúčka s našim váženým kolegom sa uskutočnila 31. marca 2016 v Dome smútku 

v Prievidzi. Posledný krát mu na svojej fujare zahral clivú melódiu kolega Janko Bartolen. 
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„Smutný to deň rozlúčky aj pre nás, priateľov z Aeroklubu, z Klubu vojenských výsadkárov 

SR a všetkých najbližších, keď sa nám prichodí rozlúčiť z dobrým priateľom“ – povedal vo 

svojom smútočnom príhovore predseda klubu kolega kpt. v. v. Ing. Vladimír Kavický. „Mali 

sme Ťa radi Vladko a Ty si mal rád nás. Preto nám je 

tak smutno, preto tak ťažko nachádzame slová, 

ktorými sa Ti chceme naposledy prihovoriť, ktorými 

sa chceme s Tebou rozlúčiť. Lúčim sa s Tebou, milý 

Vladko. Ďakujem Ti za všetku námahu, ktorú si vo svojom plodnom živote vynaložil pri 

uskutočňovaní našich spoločných cieľov. Nech nad Tebou navždy žiari výsadkové nebo!“ 

ukončil príhovor Vladimír Kavický. 

Smútočnej rozlúčky sa okrem najbližšej 

rodiny zúčastnili kolegovia z Klubov 

vojenských výsadkárov SR, Miestneho 

KVV J. Kriváňa Šumiac a Klubov 

výsadkových veteránov ČR. Členovia 

Aeroklubu Prievidza sa rozlúčili preletom 

lietadiel nad pohrebným sprievodom 

a zoskokom športových parašutistov.  

Navždy ostáva s nami v spomienkach. 
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Opustil nás významný slovenský rodák 
 

 

Ďalšiu smutnú správu sme sa dozvedeli od genmjr. v. v. Ing. Emila Vestenického,  ktorý nám  

s hlbokým pohnutím a pietou oznámil, že dňa 27. marca 2016 po dlhých útrapách podľahol 

ťažkej chorobe prezident Americkej parašutistickej nadácie nesúcej 

meno Štefana Baniča, spišský rodák Slavo Mulík...  Mnohí z Vás 

ste boli za svoju prácu ocenení medailou tejto nadácie, s jeho 

podpisom na udeľovacom dekréte. Niektorí z Vás ste sa  spoločne s 

ním zúčastnili zoskokov na oslavu zvrchovanosti Slovenskej 

republiky. Venujte mu prosím tichú spomienku...  

 

 

Umrel v USA v meste Coppel (Texas) vo veku 72 rokov, náš 

významný slovenský rodák z Vondrišla (Nálepkova). Bol to človek 

mimoriadnych ľudských kvalít, ktorý si svojou usilovnosťou a 

skromnosťou získal uznanie vo svete. Bol predsedom Nadácie 

Štefana Baniča pri Americko-slovenskom parašutistickom združení, majstrom športu Západnej 

Afriky v motokrose a majstrom športu Južnej Afriky v parašutizme. V tejto športovej 

disciplíne sa stal nositeľom (U. S. Parachute Association) zlatých a diamantových krídel. Bol 

majstrom sveta v hromadnom zoskoku padákom. Pokiaľ neochorel pracoval ako inštruktor a 

komerčný pilot. Bol veteránom rodézskej a angolskej vojny, bol ocenený medailou 

Juhoafrickej republiky III. triedy (Good Hope). Aktívne sa zúčastňoval na spoločenskom a 

politickom živote slovenských krajanov v zahraničí. Ako tajomník Svetového kongresu 

Slovákov v zahraničí sa podieľal na mnohých významných krajanských podujatiach. Jeho 

činnosť si všimla najmä Matica slovenská, ktorej je čestným členom a nositeľom medaily 

Štefana Moysesa. Aj štátne orgány Slovenskej republiky ocenili jeho zásluhy a udelili mu zlatú 

medailu Ministerstva zahraničných vecí SR. 

 

Zdroj: http://matica.sk/news/2016/03/zomrel-slavo-mulik-vyznamny-rodak-v-usa/ 

 

 

XI. snem KVV SR 
 

Dňa 2. apríla 2016 v sobotu od 10,00 hod sa 

konal XI. snem Klubov vojenských 

výsadkárov SR v Žiline v kasárňach 5. 

pluku špeciálneho určenia. Rokovanie 

prebiehalo v priateľskom ovzduší, ktorého 

sa ako hostia zúčastnili plk. v. v. Ing. 

Tomáš Švec, prezident Prezídia Zväzu 

vojakov SR a plk. v. v. Ing. František 

Stavný, predseda Klubu výsadkových 

veteránov Prostějov a prezident KVV 

Českej republiky, plk. Ing. Ľubomír Šebo, 

veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia a plk. 

v. v. Anton Múdry, čestný predseda KVV 

SR. Prítomní minútou ticha si uctili pamiatku všetkých kolegov, ktorí nás navždy opustili od 

konania X. snemu KVV SR. Podľa schváleného programu po zvolení pracovných komisií 

http://matica.sk/news/2016/03/zomrel-slavo-mulik-vyznamny-rodak-v-usa/
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V diskusii odzneli pozdravy hostí, ich 

vyjadrenia k súčasným klubovým 

záležitostiam, spolupráci medzi klubmi 

a najmä s 5. pšu, menovite s veliteľom 

pluku plk. Ing. Ľubomírom Šebom.  

Na sneme boli odovzdané zaslúžilým 

členom a hosťom Medaile Jozefa 

Gabčíka, medzi ktorými bol člen Prezídia 

KVV SR, veliteľ pluku plk. Ing. Ľubomír 

Šebo, ktorému bol od predsedu nášho 

oblastného klubu odovzdaný Kalendár 

2016 s farebnými fotografiami z akcií 

KVV SR a KVV ČR.  

 medaily Jozefa Gabčíka kpt. in memoriam Jozefovi Jablonkovi, vojnovému parašutistovi - 

prieskumníkovi z Drietomy. Prítomní jednohlasne odhlasovali rozšírenie prezídia KVV SR 

o viceprezidenta pre informácie a styk s verejnosťou. Do tejto funkcie bol jednohlasne 

zvolený kolega mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider. Snem schválil čiastku 780 € ako 

príspevok členskej základne na XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Po prednesení 

a schválení uznesenia rokovanie XI. snemu KVV SR ukončil prezident KVV SR kol. plk. v. 

v. Ing. Jozef Tuček. 

 

správu o činnosti od X. snemu KVV SR predniesol prezident KVV SR kolega plk. v. v. Ing. 

Jozef Tuček. Správu o výsledkoch hospodárenia KVV SR predniesol viceprezident pre 

ekonomiku kolega pplk. v. v. Viktor Puchoň a správu kontrolnej a revíznej komisie kolega 

ppráp. v. v. Ján Gordík.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda Klubu výsadkových veteránov 

Prostějov a prezident KVV Českej 

republiky plk. v. v. Ing. František Stavný 

odovzdal medaily 22. výsadkovej 

brigády veliteľovi 5. pšu plk. Ing. Ľ. 

Šebovi a tajomníkovi Prezídia KVV SR 

kolegovi voj. v. v. MUDr. Jánovi 

Hanákovi. Prítomní odhlasovali návrh 

miestneho klubu Martin-Vrútky na 

udelenie čestného členstva KVV pánu 

Dionýzovi Tomčánymu, ktorý zahynul 

v roku 1944 pri leteckej havárii na vrchu 

Slemä. Snem schválil udelenie zlatej 

medaily 
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Noví členovia nášho klubu 
 

Novými členmi nášho klubu sú po podaní prihlášky a uhradení ročného členského títo 

kolegovia:  Miroslav Štefančík, Ladislav Paulen a Vlastimil Zámečník. 

 

Na záver 
 

Toto dlho očakávané číslo nášho klubového Spravodajcu bolo jedno z najťažších a najviac 

prepracovávaných predchádzajúcich čísel. Navždy nás opustili kolegovia, priatelia a známi, 

s ktorými sme sa museli na týchto stranách Spravodajcu dôstojne rozlúčiť. Život beží ďalej 

a čakajú nás aj krajšie chvíle, ktoré sú zakotvené v plánoch činnosti jednotlivých klubov. 

Budúce tretie číslo je pripravované a začne dokončením príspevku od kolegu Dušana Šurániho 

z KVV Olomouc, potom bude pokračovať krátkou spomienkou na výročnú členskú schôdzu 

Oblastného KVV SR Bratislava a ďalšími príspevkami od našich kolegov. 

Ivan Bartoš 

 

 

Použité fotografie:  

 

Foto od:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie pre členov klubov sú zverejnené:   

 

 

 
 

 

 

 

http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

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

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

    

 
SPRAVODAJCA č. 2/2016.  Tlač: Dell V525w. 

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

Vladimír Gajdoš 

Spolupráca a korektúra 
Dušan Šuráni a Vladimír Schneider 

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

