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Zomrel najstarší slovenský generál
Najstarší
slovenský
generál zomrel 11. januára 2012
necelých päť mesiacov pred
svojou storočnicou. Generálmajor vo výslužbe Ján Samuel Strcula sa narodil 4. mája 1912 vo
Vyšnej Boci. Ján Samuel Strcula
nastúpil na základnú vojenskú
službu v októbri 1936 v 201. delostreleckom pluku v Ružomberku. O rok neskôr nastúpil do Vojenskej akadémie v Hraniciach
na Morave. Pôsobil v delostreleckom pluku 8 vo Frenštáte pod
Radhoštem. V roku 1938 počas mobilizácie bol náčelníkom
štábu oddielu delostreleckého
pluku 37 pri Opave. Neskôr, po
návrate na Slovensko boli jeho
pôsobiskom delostrelecké útvary
v Ružomberku, Brezne a Žiline.
Zažil poľné ťaženie slovenskej
armády na východnom fronte
v roku 1941. Od júna 1944 velil
batérii delostreleckého pluku 2
tzv. východoslovenskej armády
vo Vyšnom Mirošove. Po odzbrojení oboch divízií nemeckými vojskami sa mu podarilo
prebiť na povstalecké územie.
Stal sa veliteľom delostreleckej batérie Kosatec v priestore: Kráľová Lehota – Malužiná
– Čertovica, neskôr veliteľom
delostrelectva celej skupiny.
Jeho batéria zničila nemecký

pancierový vlak, úspešne prepadla nemecké letisko Mokraď. Po
ústupe povstalcov do hôr pôsobil v partizánskom zväzku Stalin
Nízkych Tatrách. Od februára
1945 bol príslušníkom delostrelectva 1. čs. armádneho zboru.
V apríli 1954 ho vymenovali do
hodnosti generálmajora. Pôsobil
ako veliteľ mechanizovanej divízie v Olomouci, od roku 1958
v Trenčíne ako zástupca veliteľa vojenského okruhu. Svoju
vojenskú kariéru zavŕšil ako
inšpektor pre materiálne otázky výcvikovej základne, zodolnenia letísk a bytovej výstavby
ministerstva obrany v Prahe.
Do zálohy odišiel v roku 1972.

zdroj: TASR

Veliteľ ISAF SOF navštívil
slovenských podriadených
Najvyšší veliteľ Síl pre špeciálne
operácie v Afganistane navštívil
29. decembra 2011 slovenskú
jednotku
SOF
(Special
Operation Forces - Sily pre
špeciálne operácie) priamo na
ich predsunutej základni na
severovýchode
Afganistanu.
Veliteľa ISAF SOF sprevádzal
zástupca provinčného veliteľa
afganskej
národnej
polície.
Účelom návštevy bolo detailné
oboznámenie sa s aktuálnou
situáciou v provincii, kde
slovenská jednotka pôsobí.
Generál sa zaujímal najmä
o výcvik afgánských špeciálnych
policajných
jednotiek
PRC
(Provincial Response Company
– provinčné zásahové tímy)
a so slovenskými vojakmi
diskutoval o budúcnosti ich

výcviku. Návštevu slovenských
Síl pre špeciálne operácie
v Afganistane generál ukončil
prehliadkou
rozostavaného
kempu, do ktorého by sa mali
príslušníci PRC presťahovať
v
prvej
polovici
tohoto
roku. Dvadsať príslušníkov pluku
špeciálneho určenia zo Žiliny
plní úlohy výcviku špeciálnych
policajných zásahových jednotiek
od septembra minulého roka.
Do dnešného dňa vycvičili vyše
sto príslušníkov afgánských
zásahových tímov, ktorí budú
v budúcnosti schopní plniť úlohy
afgánskych
Bezpečnostných
špeciálnych policajných síl.

Mário PAŽICKÝ
5. pluk špeciálneho určenia

Vážení kolegovia !
Želám Vám do roku
2012 pevné výsadkové
zdravie, spokojnosť v osobnom i rodinnom živote
a mnoho radosti a pekných
chvíľ pri klubových akciách
i akciách organizovaných
KVV SR. Rok 2012 pre KVV
SR je veľmi významný, lebo
je rokom 70. výročia vyvrcholenia
boja skupiny
ANTHROPOID, ktorej veliteľom bol Slovák plk. inm.
Jozef Gabčík, ktorého meno
nesie v čestnom názve i 5.
výsadkový pluk v Žiline.
Historickú skutočnosť si
náš klub i 5. pluk pripomína
každoročne, Memoriálom
Jozefa Gabčíka , ktorého
18. ročník uskutočníme
26.5.2012 v Žiline. Memoriál je krosový beh od rodného
Jozefa Gabčíka v Poluvsí,
do kasární v Žiline. Memoriál organizuje KVV SR , 5.
pluk, mesto Žilina pre širokú verejnosť Žiliny a Rajeckej doliny a stále je dobrou
propagáciou našej činnosti.
Rok 2012 je i rokom 65.
výročia založenia výsadkového vojska, ktoré oslávime
„ STRETNUTÍM 2012 „
v Žiline v dňoch 11. – 13.
7. 2012. Stretnutie 2012 je
stretnutím členov Klubov
vojenských
výsadkárov
SR a Klubov výsadkových
veteránov ČR. Stretnutie
má propagovať výsadkové
tradície z odboja, výsadkového vojska ČSR, i terajších výsadkových vojsk SR
a ČR. Výsadkové tradície
si pripomenieme spoločným nástupom výsadkárov so svojimi zástavami,
pred vládnymi a miestnymi
predstaviteľmi a výsadkári 5. pluku vykonajú pre
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účastníkov stretnutia ukážky svojho výcviku. V rámci stretnutia sa uskutoční
i VIII. ročník Zakladateľov
výsadkového vojska a Memoriálu Štefana Baniča.
Tieto udalosti si budú pripomínať i v ČR. na ktorých
sa chceme zúčastniť. 70.
výročie vyvrcholenia boja
skupiny ANTHROPOID si
pripomenieme 18.6.2012
v Prahe a 65. výročie založenia výsadkového vojska začiatkom septembra v Zákupoch. Radi
by sme sa zúčastnili i 2.
ročníka MČR v zoskoku padákom veteránov.
V roku 2012 uskutočníme
i naše tradičné klubové akcie – Michalské dni spojené
zo zoskokmi, 18. ročník výstupu na Slemä, účasť na
oslavách v Novosielcach
PĽR a Dukle. Nebudú chýbať ani besedy, zábavné
programy. Streľby, guláše
a pod., pri ktorých budeme spomínať na spoločné
chvíle prežité vo výsadkových útvaroch a ďalšie
upevňovanie našich výsadkových a rodinných
priateľstiev. K tomu Vám
prajem všetko najlepšie.

Plk. v.v. Anton Múdry
predseda KVV SR
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O publikácii Dávnoveká Európa (2011) a jej autorovi
Plk. v. v., PhDr. Viktor Timura, CSc., člen
KVV Bratislava, ktorý v rokoch 1959-1967 bol príslušníkom 22. výsadkovej brigády (najprv u 65.
výsadkového práporu, potom na štábe
brigády),
roku 2011 vydal publikáciu DÁVNOVEKÁ EURÓPA.
Je to jeho piata monograﬁa – publikácia. Predstavenie publikácie pre kultúrnu verejnosť sa uskutočnilo 27. septembra 2011 v Klube slovenských
spisovateľov v Bratislave, na ktorom sa zúčastnili aj
pozvaní členovia nášho klubu. Publikáciu uviedli prof.
PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.,prof. PhDr. Dalimír Hajko,
DrSc.,prof. PhDr.Martin Homza, PhD., prof. PhDr. Jozef
Vladár, DrSc. a prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.
Moderoval šéfredaktor Literárneho týždenníka Mgr. art.
Pavol Janík, PhD. S príhovorom vystúpil aj predseda
Spolku slovenských spisovateľov PhDr. Ján Tužinský.

Výber myšlienok z uveverejnených recenzií
Dalimír Hajko
Zrkadlo času, aj vízia budúcnosti
Keď sa zblízka pozriete na klopu saka autora
monumentálnej knihy, ktorú
máme pred sebou, všimnete si na nej malý odznak
v tvare padáku, ktorý symbolizuje autorovo prapôvodné povolanie. Dlhé roky
bol zvyknutý hľadieť na svet
z výšky, spod bielej kupoly
vznášajúcej sa vysoko nad
zemou. A týmto pocitom
akoby dnes chcel obšťastniť aj čitateľa svojho diela
Dávnoveká Európa. Pohľad z výšky, nadhľad nad
problémami, nad výsledkami doterajších bádaní početných autorov domácich
i zahraničných, je základnou charakteristikou diela.
Teda nadhľad, ale aj prehľad a nepochybne aj výhľad do budúcnosti. Lebo
veľavravné podtituly knihy
(Odkiaľ prišli Európania
a Pôvod a začiatky Slovanov) rozhodne neveštia
iba pasívne zotrvávanie
na danom stave poznania
a určite neznamenajú iba
návraty do mŕtvej minulosti,
ale majú – na prvý pohľad
azda trochu paradoxne
– nesmiernu výpovednú
hodnotu aj vzhľadom na
budúci stav vecí, sú predznačením možných nových
historických situácií... dejinných pohybov a udalostí.
Pochopiť „človeka v siločiarach vekov“, pocho-

piť všetky tieto pohyby,
ich vnútornú logiku a ich
smerovanie,
pomáhajú
vnímavému čitateľovi v knihe Viktora Timuru desiatky,
možno aj stovky výsledkov
dosiahnutých v rozličných
vedných odboroch. Keby ale
interdisciplinarita či multidisciplinarita bola iba súpisom
týchto výsledkov, nemala
by taký význam: u Timuru sa však spája s presvedčivým úsilím o syntézu, o pochopenie celku.
Timura chce pomocou interdisciplinárneho dialógu vyviesť svojho čitateľa
z beznádeje, ktorá ho ľahko
pochytí nad obrovským až
neprehľadným množstvom
materiálu; usiluje sa nielen
diagnostikovať situáciu, ale
na pozadí tejto diagnózy cítime aj tiché, nenápadné úsilie anticipovať budúci stav:
stav Európy a Slovanstva.
Kniha je zrkadlom času, ale
aj víziou možného pulzovania zložitého organizmu,
ktorý zvykneme nazývať
ľudstvo. Je odrazom geniálnych úsilí, ale aj výsledkom
nekonečnej drobnej práce.

(publikované v časopise
Knižná revue, č. 21,
z 12. októbra 2011)

Jozef Vladár
Na margo monograﬁe V. Timuru
Dávnoveká Európa
Pretože sa zaoberám problematikou dávnoveku Slovenska a zvlášť
umeleckými prejavmi pravekého ľudstva, zameriam
sa iba na túto časť obsahu
monograﬁe Dr. Viktora Timuru. Monograﬁa Dávnoveká Európa, je výslednicou
mnohoročného úsilia bádateľa, ktorý sa programovo
venuje štúdiu ﬁlozoﬁe dejín
a kultúry ľudskej spoločnosti od najdávnejších čias.
Ide o dielo interdisciplinárneho charakteru a organicky nadväzuje na jeho
predchádzajúce
práce...
Monograﬁa je impozantná
nielen svojim rozsahom,
ale predovšetkým obsahom publikácie. Podrobne
sa totiž zaoberá problematikou predchodcov človeka, genézou druhu Homo
a vôbec zložitou problematikou vzniku vedomia.
Ťažiskovú pozornosť venuje problematike osídlenia európskeho kontinentu,
pravdaže, v kontexte svetového vývoja; s akcentom
na genézu a formovanie
človeka a jeho kultúry od
najdávnejších etáp osídlenia európskeho kontinentu
v paleolite. Náležitú pozornosť venuje i začiatkom
mytologických predstáv...
Ide nepochybne o problémy
kardinálneho charakteru...

Prístup V. Timuru k týmto
otázkam sa vyznačuje netradičným výkladom... nepokúša sa petriﬁkovať ustálené
teórie, pokúša sa však na
základe nových výskumov
o nové pohľady na kruciálne
problémy antropogenézy,
premeny vedomia človeka
v najstaršom období ľudských dejín – v paleolite...
Nemenej zložitým problémom sú aj otázky vzniku
a smerovania európskej
civilizácie. Veď napríklad
od vzniku agrárnej civilizácie na území Slovenska
(6. tisícročie pred n. l.) je
dokázateľná kontinuita vývoja severokarpatskej oblasti ako integrálnej súčasti
stredoeurópskeho priestoru
až do sklonku praveku...
Autor venuje veľkú pozornosť otázkam antiky,
vzniku jazykov a najmä
problémom mytológie. Teda
problémom období pred
vznikom gréckej ﬁlozoﬁe.
V poslednej časti práce
sa zaoberá problematikou
genézy a ďalšieho vývoja Slovanov so zvláštnym
zreteľom na otázky jazyka
a slovanskej mytológie...

Pokračovanie na str.3
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Napokon by som chcel
zdôrazniť, že pohľady V.
Timuru na komplex problémov vychádzajú z kritického
prístupu k prameňom rôznorodej povahy
z oblasti
najrôznejších vedných disciplín. Oceňujem jeho úsilie
objasniť
ﬁlozoﬁcko-teoretické problémy z aspektu
smerovania ľudských dejín
a najmä netradičné prístupy
k otázkam ﬁlozoﬁe dejín...
Výsledky
systematických
výskumov slovenských archeológov umožnili nielen
rozpoznanie nových, dovtedy neznámych kultúr a kultúrnych skupín (lužianska
a lažnianska kultúra, kultúra
Brodzany – Nitra, ludanická
kultúra, bolerázska skupina,
bošácka kultúra, kultúra východoslovenských
mohýl,
nitrianska kultúra, koštianska
kultúra, čakanská kultúra,
kyjatická kultúra a i.), neraz
teda pomenovaných podľa
eponymných
slovenských
nálezísk, ale – a to je zvlášť
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dôležité – aj ich akceptovanie
európskou vedou. Veď máme
aj slovenskú Tróju – Šurany
– Nitriansky Hrádok a slovenské Mykény – Spišský Štvrtok.
Áno,slovenská Trója i slovenské Mykény (okolo 1500 rokov pred n. l.) sa radia k najstarším pravekým mestám
v stredoeurópskom prostredí.
Mali nielen dômyselné urbanistické riešenia a v prípade
Spišského Štvrtku aj dosiaľ
– bez analógií – dômyselný
mohutný fortiﬁkačný systém
s kamennými hradbami. Takéto unikátne opevnenie areálu mesta nemá v Európe ani
dosiaľ adekvátnu paralelu.
Aj o týchto problmoch hovorí spomenutá monograﬁa V. Timuru. Som rád, že
som Vám ju mohol predstaviť ako pozoruhodné dielo
bádateľa, ktorý jej zasvätil
veľa rokov svojho života.
(publikované v časopise
Slovanská vzájomnosť,
č. 4 – december 2011)

Andrej Červeňák
Na okraj dejín Európy a Slovanov
Viktor Timura, autor
monograﬁe Dávnoveká Európa (odkiaľ prišli Európania,
pôvod a začiatky Slovanov
– Bratislava 2011, 575 s.)
ponúka kvalitatívny uhol pohľadu (na dejiny), v centre
ktorého sa nachádza človek...
Monogenetická teória dostáva štrbiny. Súčasná interdisciplinárna veda prišla
k záveru o polygenetickom
(multiregionálnom)
pôvode
človeka. Predchodca človeka (Homo erectus) mohol
vzniknúť vo Východnej Ázii
(mongoloid), v Južnej Afrike
(negroid) a v Prednej Ázii,
najmä na Kaukaze (europid)
pred asi 1,8 miliónmi rokov.
„Príchod človeka z Afriky,“
píše Timura, „nemá oporu
v poznatkovom materiáli“. Sú
to silné slová a nie je vylúčené, že stúpenci iných názorov
o vzniku Indoeurópanov (Árijcov) sa proti tomu ohradia...
Práca V. Timuru prichádza
v pravý čas – v čase vzniku
ľudského dvojníka (Robota,
Kyborga), v čase osídľovania
vesmíru..., v čase globalizácie,
ktorú uskutočňujú apoštoli politických a bankárskych záujmov, v čase vznikania legendy

o novom vyvolenom národe.
Timurove analýzy vzniku
človeka (...) sú podopreté
vyhranenou
ﬁlozoﬁcko-antropologickou
koncepciou,
argumentačnou
schopnosťou tolerantného charakteru.
To isté platí aj o kapitole Slovania (s. 315-453).
Aj tu začína Timura od prvopočiatkov Slovanov, od pôvodu Árijcov a Venetov, Skýtov,
Sarmatov, Gótov atď. Tak
ako vesmír mal svoju prehistóriu (pravesmír), hmota
– prahmota, život – praživot,
človek – pračlovek, aj národy
(Slovania) mali svoju prehistóriu (Praslovania), Slováci
–
Praslováci, resp. Starí
Slováci... kniha Védy hovorí, že do Indie (nie z Indie)
prichádzali Árijci už od 2500
rokov pred n. l.; a čo púchovská kultúra, lužická kultúra 1450 rokov pred n. l...?
Viktor Timura začína prahistóriu Slovanstva (spolu
s Poršnevom) pred 15-10 tisíc
rokmi, keď u človeka bola doformovaná druhá signálna sústava. „Tým začala v Európe
diferenciácia dovtedy jednotnej severokaukazskej europidnej čaľade – píše V. Timura
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– na tri základne vetvy: keltskú, germánsku a slovanskú“.
Dejiny ľudstva sú dejinami
človeka, dejinami ľudí, ktorí
zápasili so sebou, prírodou
a societou, preto ich výskum
nadobúda charakter antropocentrický. Antropocentrizmus
sa stáva východiskom a základom (takmer) všetkých
vedeckých disciplín dneška,
preto má interdisciplinárny
charakter. Na týchto základoch (na antropocentrizme
a interdisciplinárnosti) Viktor
Timura vytvoril dielo mimoriadnych vedeckých hodnôt.
Jeho kniha sa číta ako detektívka, ktorá je tým lepšia,
čím menej očakávané je jej
rozuzlenie, jej konﬂikt, jej
pravda... V zisteniach podobného charakteru by sme
mohli pokračovať, ale aj povedané svedčí o tom, že Viktor Timura a slovenská veda
ponúkajú nielen Slovensku,
ale aj svetu dielo zásadného a základného významu.
Koncepcia dávnovekej Európy a Slovanov je tu originálna, novátorská, a preto
– ako taká – mala by naraziť
na odpor ustálených predstáv
a koncepcií... tak ako takmer
vždy narážali nové a novátorské myšlienky, idey, predstavy,
skutky. Ľudstvo (nie ľudstvo,
ale doboví mocipáni sediaci
za predsedníckymi stolmi)
odmietnu nové slovo vo vede
(tak ako odmietli Galilea, Koperníka, Plancka, Mendela,
Einsteina a desiatky ďalších)?
Bolo by dobre, keby o Timurovej práci vznikla odborná
diskusia, z ktorej by sa mohli
poučiť mnohí... Bolo by dobre, keby kniha V. Timuru našla záujem v zahraničí, keby
bola preložená do cudzích
jazykov. Jej ruská a anglická podoba (ale aj iné podoby) by mohli vyvolať záujem
nielen o knihu a jej autora,
ale aj o Slovensko, o jeho
dejiny a dnešok, o jeho duchovné a vedecké hodnoty.

(publikované v časopise
Literárny (dvoj)týždenník,
č. 41-42 z 30.11.2011)

ČERVENÉ STRECHY
Jaroslav Rezník
Niekto si chlebom ruky múči,
niekto zas mladé víno stáča,
ja píšem báseň jednoduchú
na môjho strýka - pokrývača.
Červenú hlinu denne kládol
nad prvé teplo nových domov
a každej jari videl zblízka
vznášať sa včely nad jabloňou.
Tesárov striedal pri robote,
obliekal do šiat krovy holé,
keď zvony dažďom hrdzaveli
opravil strechu na kostole.
Komíny často poobkladal
a keď z nich vzlietli prvé dymy,
tabačik v dlaniach pomrvil si
a zafajčil si spolu s nimi.
Škridla mu kvitla aj na rukách,
jak z vlčích makov malé klíčky,
keď pod odkvap sa sťahovali
ľudia i prvé lastovičky.
Niekto si chlebom ruky múči,
niekto zas mladé víno stáča,
ja píšem báseň jednoduchú
na môjho strýka - pokrývača.
Dejiny často prevalia sa
aj nad červenou, krehkou škridlou
a človek ani nenazdá sa,
jak ľahko stratí rodné bydlo.
Aj môjho strýka nečas vojny
odlákal zo striech, spopod žľabu,
tam, kde sa hrdosť, vzdor i túžbu
naučil viazať do hodvábu.
A keď raz v noci znova vyšiel
nad svoje strechy s nitkou dymu,
namiesto ohňov trojrohových
na cestu domov svietili mu.
Tak padal dolu ako hviezda
a rodných striešok rodná hriva
zdala sa v nemom užasnutí
viacej jak slnko príťažlivá.
Niekto si chlebom ruky múči,
niekto zas mladé víno stáča,
ja píšem báseň jednoduchú
na môjho strýka - pokrývača.
Dnešok sa stráca v dňoch zajtrajších,
jak tichý čľapot bielych vesiel
a ja sa bojím preukrutne,
že ani báseň neunesie
ten prostý život pracovitý,
tú hnedú pravdu kôrky chleba:
Svoj teplý domov, rodnú strechu
aj srdcom prikryť, ak to treba.
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Vianočný slnovrat
Kto si myslí, že v Klube parašutistických veteránov pri vianočnej kapustnici bude počúvať
pastierske koledy o Jezuliatku na slame, nevie
do akej spoločnosti sa dostal. Kapustnica je ako
sa patrí, nemá chybu, parí sa z misiek na stoloch horúca a voňavá, aj koláče a hojnosť vína je
ako doma v rodinnom kruhu, vonia aj živý zelený stromček. No to je tak asi všetko čo sa patrí.
Kresťanské Vianoce sú
náhradou za pohanský
sviatok zimného slnovratu, za nádherný pocit že
slnko sa vracia k Zemi
a opäť bude svietiť a hriať
ako v lete, parašutistickí
veteráni každý sviatok
slávia ako slnovrat. Každé klubové podujatie je
návrat do liet čo prežili
na letiskách a keď človeka zahreje v srdci dávna pekná spomienka, je
to sviatok ako má byť.
My dve s Katkou Hubinskou sme našli spoločnú reč nad fotograﬁami,
ktoré som pred ňu položila. „No toto!“ – čuduje
sa – „Veď ja som tam tiež
bola v ten deň! A na tejto
fotke aj som, aha,! Ako
to, že sme sa nestretli?“
„Pretože ty si bola vtedy už hviezda a ja som
si ani netrúﬂa priblížiť
sa k tebe. Ešte som sa

Katarína Hubinská
/ Táto fotograﬁa bola
na prvej strane Slovenky /

len učila skákať a dopadať na zem z trenažéra“ – smejem sa. „Tak
veľmi som vás všetkých
obdivovala, že dodnes
tie fotky opatrujem.“
Katka prezerá staré, vyše pol storočné
zábery z letiska vo Vajnoroch a nechce sa jej
veriť tomu čo vidí: „Toto
tu je Viktor Maršalka!
A Karol Bárinka! A Franto
Záhora!“ – a hneď jej oči
zaiskria: „Volali sme ho
Špárátko. Tomu som raz
vylepila facku lebo si dovoľoval. Škrabkal ma po
ruke“ – smeje sa. Katka
bola dobrou kamarátkou

čo to je. Hreje to v srdci
aj dnes. Aj ja mám takú
spomienku čo neprestala
hriať. Kytičku ﬁaliek, len
tak znenazdania, pri ná-

jenčinu, mnohí jej písali,
niektorí aj zaľúbene. Dlho
si listy odkladala. Na jedného spomínala tak ako
ja na svoju ﬁalkovú lásku,
Nástup do lietadla

všetkým, ale čosi také si
nik nesmel dovoľovať. Za
našich čias to nebolo ako
dnes, keď mladí hľadajú
na internete význam slova láska. Katka vedela,

hodnom stretnutí. Prvé
vyznanie keď kvietok povie viac ako slová. Katka
bola milá, pekná, obľúbená, keď chlapci poodchádzali z letiska na vo-

ale vlani bola veľmi chorá, listy zničila. Zosmutnie a vraví: „Boli to veľmi
pekné listy. Teraz mi je
ľúto, že ich už nemám.“
Pokračovanie na str.5
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Nemáme už veľa z toho čo sme kedysi mali.
Naša mladosť zostala na
letiskách, už len takto pri
fotograﬁách oprašujeme

S kamarátkou
Oľgou Lendákovou

časy, keď za nami chlapci pozerali a kde-kto nás
obdivoval, aké sme odvážne. „Ešteže nás pred
dvanástimi rokmi dal
Štefan Janáček znova
dohromady“ – Katka sa
znova usmeje: „Máme
Klub. Tu sme zasa všetci
takí, akí sme boli vtedy. Ako keby sme ani
nikdy z letiska neodišli.“
Ale máme aj niečo
navyše než, sme mali
vtedy. Katka rozžiarená
spomienkami na mladosť
spomenie svoju dcéru.
Je na ňu pyšná. Hovorí:
„Teraz má veľký úspech
s ﬁlmom čo nakrútila.
Volá sa ,Zdivočelá zem´.
Dej sa odohráva v západnom pohraničí bývalého
Československa,
začína sa krátko po vojne
a mapuje štyridsať rokov
histórie štátu, v ktorom
sme žili.“To je téma, ktorá
mi je blízka, aj ja ožívam

Čislo 1
spomienkou: „Tam som
vtedy vozila brigádnikov!“
– vyhŕknem. „Cez jedny
letné školské prázdniny
som pracovala ako aktivistka na Zväze mládeže,
robili sme nábor po továrňach. Keď sme nazbierali
plný vagón alebo aj dva,
odprevadili sme brigádnikov na Šumavu, tam
sme podľa potreby väčšie alebo menšie skupinky rozmiestnili po opustených statkoch.“ Katka
na to: „Ja som pracovala
na Zväze stabilne.“ A ja:
„Takže určite poznáš...“
- a v hlave sa mi vynárajú mená ľudí na ktorých
som dávno zabudla. Boli
to roky nielen náborov na
brigády, ale aj do škôl,
mládež budovala priehrady, železničné trate a stavala továrne. Bolo len pár
rokov po Druhej svetovej
vojne, všetko bolo inakšie než dnes. Nežili sme
v luxuse ale žili sme. Hoci
to boli neslávne slávne
roky päťdesiate; my dve
vieme o nich svoje. Vtedy ešte ľudia ochotne
a dobrovoľne pracovali
aj zadarmo, aby sa zničená republika postavila
na nohy. Že potom nezvládla preteky v studenej vojne, to už je o inom.
O tom sa nezhovárame. Ostatní, rovnako ako
my, hovoria o tom, čo
ich v živote tešilo a kvôli čomu každý každého
v Klube rád vidí. Katka je
výborná speváčka, všimla si že Béďo Strakuš má
o stenu vedľa dverí opretú gitaru, stačilo prejaviť
záujem. Ale problém! My
s Katkou, vychované na
hrdých pochodoch typu
,Cez spáleniská a cez
krvavé rieky šli mstiace
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pluky neochvejne...“ či
,Paradesantné
jednotky meče armády...´ len

Nám sa pri vianočnej kapustnici vrátili najkrajšie roky mladosti.
Mne aj s vôňou ﬁaliek.

Béďo a jeho vďačnépublikum

mlčky počúvame Béďove mladšie tábornícke
pesničky. Napokon sme
si predsa aj zaspievali,
lebo Béďo sa kvôli nám
vzdal svojich obľúbených melódií a spustil
,Na trenčianskom moste ﬁalôčka rastie´. Niet
nad ľudovú pieseň. A že
sú Vianoce? Čo na tom.
Veď to aj tak boli odjakživa v celej Európe sviatky zimného slnovratu.

Marta Slezáková
KVV Bratislava

Výber nových príslušníkov
do 5. pluku špeciálneho určenia
V súlade s rozkazom
náčelníka
Generálneho štábu OS SR č. 2 zo
dňa 14. 12. 2004 (uverejnený vo Vestníku MO
SR, čiastka 50/2004) a v
znení rozkazu náčelníka
Generálneho štábu OS
SR zo dňa 14. 2. 2008
(uverejnený vo Vestníku
MO SR, čiastka 24/2008)
o podmienkach výberu
profesionálnych vojakov
do 5. pluku špeciálneho
určenia (ďalej len „rozkaz“), vyhlasuje veliteľ
5. pluku špeciálneho ur-

čenia výber profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia.
Výber sa uskutoční
v priestoroch 5. pluku
špeciálneho
určenia,
Rajecká cesta 18, Žilina v termíne od 5. marca 2012 do 16. marca
2012. Dĺžka výberu meraná počtom dní bude
závislá od funkcie, na
obsadenie ktorej sa
bude výber vykonávať.
Mário PAŽICKÝ
5. pluk špeciálneho určenia
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Operácia MERKUR
Operácia MERKUR – dobytie ostrova Kréta,
predstavuje najväčšie nasadenie nemeckých parašutistov počas II. svetovej vojny. Operácia sa
uskutočnila 20.5.-29.5.1941. Cieľom operácie bolo
obsadenie strategického ostrova Kréta a tým znemožniť spojencom nálety na ropné polia v rumunskej Ploieşti.
Zároveň zabezpečiť južné krídlo
Wehrmachtu pred plánovaným útokom na ZSSR.
Plánovaním operácie
bol poverený veliteľ XI. vzdušného zboru – genmjr. Kurt Student a mal k dispozícii 7.vvd
(tri výsadkové pluky FJR 1-3,
veliteľ genpor. W.Süssman,
celkom asi 11.500 parašutistov), pluk leteckej pechoty (tri
padákové a jeden klzákový
prápor, vel. genmjr. E.Meindl, asi 3.500 parašutistov),

asi 29.000 vojakov a 2700 talianskych vojakov. Plán útoku predpokladal dobytie 4
strategických letísk a miest
na severe pobrežia, tieto udržať do príchodu hlavných síl
a ďalej pokračovať v útoku
do vnútrozemia. Spojenecké
sily boli tvorené vojakmi Veľkej
Británie, Austrálie, N.Zélandu a Grécka, velil im novozé-

západ (KOMET- Meindl – letisko Maleme), stred (MARS
1,2 – Süssman – mesto Maleme, hl.mesto Canea/Chanie,
letisko Reythmon), východ
(ORION – Bräuer – letisko HERAKLION). Takže parašutisti
mali dobyť strategické mestá,
letiská a prístavy, kde mala byť
presunutá námorne a letecky ťažká technika hlavne z 5.
hd. Nemeckí parašutisti mali
byť vysadení v dvoch vlnách.
Takže takto to vyzeralo na
plánoch nemeckého velenia.
20.5.1941 – ráno. Z gréckych
letísk (hlavne Korinthos, Megara, Tanagra) odlieta prvá vlna
KOMET a MARS1, tvorená

5.horskú divíziu (horské pluky 85,100,141 a 95.hdp, vel.
genmjr. J.Ringel) a ďalej del.
a žen. jednotky, atď. celkom

landský genmjr. B.Freyberg,
a celkový počet bol asi 41.500
vojakov. K splneniu úloh boli
vytvorené 3 útočné skupiny

plukom leteckej pechoty a FJR3. (FJR3 Fallschirm Jäger Regiment, vel. plk. R.Heidrich).
Parašutisti majú za sebou

ríš k elite nemeckej armády....
a končí 10) S očami na stopkách, sústredený na najvyšší
Pokračovanie na str.7

Kurt Student
* 12. 5. 1890 + 1. 7. 1978

Julius A. Ringel
* 11. 11. 1889 + 11. 2. 1967

Richard Heidrich
* 27. 7. 1886 + 22. 12. 1947

Eugen Meindl
* 16. 7. 1892 + 24. 1. 1951

výdatné raňajky – biely chlieb,
maslo, čerstvé vajcia, mlieko.
Každý ešte dostane pre posilnenie morálky „Studentovo
desatero“, ktoré začína 1) Pat-
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Pokračovanie zo str.6
stupeň,... Zvírený prach na
letiskách a asi 500 trojmotorových lietadiel JU-52 „Tante“
s charakteristickým vlnitým
plechom odlieta. Do operácie
MERKUR je zapojených i ďalších 600 lietadiel (stíhačky,
bombardéry). Na palube Ju-52
sedí 12 výsadkárov v „Knochensackoch“. Každá kapsa je
dopredu určená čo bude obsahovať. Munícia je v sumkách
na opasku, rezervný zásobník
v pravej náprsnej kapse, 9mm
pištoľa P.08 Parabella v pravej
zadnej kapse, RG v ľavej spodnej kapse, útočný nôž, atď.
(Výsadková rota s 144 vojakmi
má k dispozícii 4 letky po 3 lietadlách, teda čo rota, to 12 lietadiel). Majú pred sebou 75 až
90 minút

letu.
V leteckej vlne sú i Ju -58 (31
parašutistov), asi 70 Ju-52 tiahne za sebou i klzáky DFS 230
(z klzákovho práporu, v každom sedí 10 parašutistov).
Kréta na dohľad. Poddôstojník – vysadzovač dáva povel,
každý parašutista sa postaví,
ukotví výťažné lano k lanu
tiahnucemu sa po celej dĺžke
pravej strany Ju-52. Pozorní
čitatelia si všimli, že parašutistom chýba osobná zbraň – buď
7,92mm karabína Mauser K98
alebo 9 mm samopal MP-40.
(Ešte malý odskok, podľa posledných deﬁnícií sa za samopal považuje zbraň používajúca pištoľové strelivo, teda Sa
vz. 58 je po novom v kategórii
automatická puška). Lietadlo
klesá na 300, 200m, klaksón.
Za 5 sekúnd opustí lietadlo
družstvo 12 parašutistov, za
ďalších 5 sekúnd nasledujú 4
kontajnery s výzbrojou a výstrojom.(Ľahšie
kontejnery
– 136 kg boli umiestené na
trupoch alebo podvesené pod
lietadlami, ťažšie 256 kg obsahujúce rozložené kanóny, guľomety, motorky, atď. boli vysadzované z paluby lietadla).

Nad Krétou sa znášajú zelené a hnedé vrchlíky padákov
RZ-20 (neskôr budú využité
k maskovaniu techniky) s neozbrojenými
parašutistami.
( I keď obvykle

mala prvá
čata samopaly a každý 4 RG
už pri zoskoku, zbytok roty
si musel zbrane vyzdvihnúť
z vysadených kontejnerov).
Biele vrchlíky označujú výzbroj
a výstroj, ružové zdravotnícky materiál. Nastáva najťažší
okamžik. Parašutisti pristávajú
„na štyroch“ do spojeneckých
pozícií, zo zdola ostreľovaní
spojeneckými vojakmi. (Po vojne to niektorí spojenci vo svojich pamätiach prirovnajú streľbe na divoké kačice,...). Takže
pokiaľ parašutista paľbu prežil,
jeho prvou snahou bolo odstrojiť sa z padáku a dostať sa ku
kontejneru. Proti stáli spojenci,
paľba z protilietadlových zbraní, guľometov, skalnatý krovinatý terén, terasovité políčka,
vinice, polia s olivovníkmi, vodné nádrže a more, 45°C v tieni, ale i miestne obyvateľstvo,
ktoré likviduje zranených parašutistov visiacich na stromoch.
Straty parašutistov dosahujú
40-50%, niektoré jednotky sú
bez veliteľov. A aby toho nebolo dosť, tak krátko po štarte
zahynie v klzáku pri myse Egina veliteľ prvej vlny – genpor.
Süssman, v koryte rieky Tavro-

Výsadkový klzák DFS 230
Technické údaje
Posádka:
1 pilot a 9 výsadkárov
Rozpätie: 20,9 m
Dĺžka: 11,24 m
Výška: 2,74 m
Nosná plocha: 41,3 m²

Hmotnosť prázdneho lietadla:
860 kg
Maximálna vzletová hmotnosť:
2 100 kg
Najvyššia rýchlosť vo vleku:
210 km/h
Najvyššia povolená rýchlosť:
290 km/h
Kĺzavosť s plným zaťažením:
1:18

nitis je ťažko zranený do hrude
genmjr. Meindl. Najťažšie boje
sa vedú o kótu 107 nad letiskom v Malene. Lietadlá sa vracajú na letiská v Grécku. Prečo
k tomu došlo? Chýbal moment
prekvapenia, Briti už dlhší čas

7
čítajú šifry z Enigmy, takže
očakávajú Nemcov v plánovaných miestach vysadenia. Ďalším faktorom bolo, že Abwehr
nepresne odhadol počty spojencov a predpokladal, že na
Kréte sa nachádza okolo 5. 10.000 spojeneckých vojakov,
skutočný stav bol asi 40.000.
A ešte malé doplnenie. Do
Maleme (ale i Heraklionu) mieria i Skorzenyho komandá. Ich
úlohou je zmocniť sa britských
dokumentov v štáboch v Maleme (a Heraklione). Do histórie sa zapíše ako prvá bojová
akcia špionážnej skupiny
v II. svetovej
vojne.
Na gréckych
letiskách

sú ručne doplňované lietadlá
pre druhú vlnu. Vládne tu menší chaos a tak lietadlá odlietajú
v menších skupinách s parašutistami MARS2 (FJR2 – plk.
Alfred Sturm - letisko Retimo / Rethymon) a východná
skupina ORION (FJR1 – plk.
Bruno Bräuer – letisko Heraklion). FJR2 je vysadený asi
o 16.15 hod, FJR1 o 17.30

hod. „Sturmovcom“ sa podarí
zakopať v okolí letiska, i keď
Sturm po vysadení priamo do
austrálskych pozícií je večer
na pobreží zajatý. Bräuer má
veľké straty a je bez spojenia.
Pokračovanie na str.9
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
Prvé medzinárodné stretnutie športových parašutistov v ČSR
Uskutočnilo sa v roku 1953 v Ostrave,
za prítomnosti družstiev Bulharska a ZSSR.
Naše družstvo bolo v zložení – kapitán Vlado
Hlôška, J. Hotěk, J. Kriváň, Š. Pisko, Z. Kaplán,
a J. Jehlička. Toto stretnutie malo za cieľ
overiť doteraz nadobudnuté vedomosti aj za
prítomnosti zahraničných športovcov. Ďalším
cieľom bolo získať od nich nové poznatky
v športovom zápolení.
V konečnom hodnotení
naše družstvo skončilo na
poslednom, treťom mieste.
Najväčším
očakávaním
bolo stretnutie so sovietskymi športovcami, od ktorých sa naši mali naučiť vo
svojich začiatkoch čo najviac. Zo ZSSR prileteli prezident Ústredného aeroklubu Stepanov, majstri športu
Fedčišin, Kosinov, Klimov,
Storčijenko, Ščerbinin a zo
žien Seliverstová. Hneď po
prílete, už na prvom stretnutí im boli kladené otázky,
ktoré nemali konca. Ďalšie
sa uskutočnilo až na druhý deň. Bolo mizerné počasie. Čierne, pochmúrne
mraky viseli v tisíc metroch
a zdalo sa, že ani čerstvý,
trochu prisilný vietor nemá
síl rozohnať ich. Sadli sme
si do blízkosti dopadového
kruhu, aby sme podrobne videli celú prípravu sovietskych parašutistov na
zoskok. Pravdu povediac
neverili sme, že za takého vetristého, nevľúdneho
počasia pôjdu do vzduchu.
Majster športu Storčienko však dal pokyn, aby
vypustili
meteorbalónik
a sledoval ho v teodolite.
Potom stopkami v rukách
čosi prepočítaval v tabuľkách. Hádam len nepôjde
skákať??? A – išiel. My
dolu, sme mlčali. Lietadlo
naberalo výšku, preletelo
nad bodom výskoku a letelo kdesi nad Ostravu.
Sekundy pomalúčko a monotónne plynuli a Storčienko sa nemal k výskoku. Už
by mal vyskočiť ... Ej veru
by mal, ak nechce prísť
na električke na letisko.
Ale Storčienko letel a letel

.Tomuto zoskoku je amen.
Chlapci pripravte auto ...
Bude treba ísť po neho, aby
neblúdil po Ostrave. Lietadlo sa už temer strácalo
v zadymenej Ostrave, keď
sa od jeho paluby oddelil
malý čierny bod a hneď za
ním sa objavila biela kupola padáka. Dvaja vtipkári,
čo sedeli vedľa mňa, sa
chceli staviť, či Storčienko
padne na námestie, alebo
o niekoľko ulíc bližšie k letisku. Storčienko ako by
visel v priestore. Vietor ho
ustavične znášal bližšie
a bližšie k letisku. Padák
sa zväčšoval. Už sme videli ako jemnými pohybmi
rúk poťahuje šnúry padáka
a riadi ho na cieľ. Už bol
nad okrajom letiska a približoval sa ku cieľovému kruhu. Nad kruhom akoby sa
zastavil, chvíľku rozmýšľal
a začal klesať ... Nie, nepadol presne do stredu, ale
... veľa nechýbalo. Vtedy
sa vtipkárom predĺžili nosy.
Prezradí nám Storčienko
tajomstvo svojho úspešného zoskoku? Niektorí boli
presvedčení, že si nechá
svoje tajomstvo pre seba.
V najlepšom prípade nám
ho prezradí po skončení
medzinárodných pretekov.
Je predsa nepredstaviteľné,
že by svoju taktiku prezradil
skôr. Predpokladali sme.
že tajomstvo jeho úspechu
je skryté v presnom výpočte sily vetra a rýchlosti
lietadla. Nevedeli sme však
nič určitého. Tápali sme
a bolo nám treba podať
pomocnú ruku. Potrebovali
sme mať istotu teraz, pred
prvými
medzinárodnými
pretekmi. Budú sovietski

parašutisti ochotní hovoriť
o svojich skúsenostiach,
ktoré by sme vzápätí mohli
využiť a prípadne ohroziť
ich víťazstvo? Storčienko
nám ochotne a podrobne
vysvetlil zásady správneho vysadzovania. Vysvetlil to na názornom
príklade. Príklad : zoskok
zo 600 metrov na cieľ.
Čo sa predovšetkým snažíte zistiť? Smer a silu vetra.
Správne. Silu vetra násobíme výškou a výsledok delíme klesavosťou padáka.
Ak teda máme výšku 600
metrov a predpokladaná
sila vetra je 5 metrov za sekundu, dostaneme výsledok 3000. Keď tento delíme
klesavosťou padáka, ktorá
je 5 metrov za sekundu,
vyjde nám znova číslo 600.
Je to ako začarovaný kruh,
nie? To znamená, že vo
vzdialenosti 600 metrov od
dopadového kruhu vyskočíme z lietadla a sú všetky predpoklady, aby sme
doň dopadli. Takto sme to
robili aj doteraz, ale zavše
to nevychádzalo. A ako ste
hľadali bod výskoku? Určili sme ho ešte na zemi. Aj
tak sa dá, ale presnejšie
je to podľa stopiek. Všimli
ste si, že pred zoskokom
som si dal na ruku stopky.
Viem, že lietadlo letí rýchlosťou 50 metrov za sekundu a 600 metrov musí
preletieť za dvanásť sekúnd. Keď sme nad stredom kruhu, stlačím stopky
a čakám, kým ručička neprejde potrebných dvanásť
sekúnd. Potom vyskočím.
A už len záleží na zručnosti
parašutistu, na jeho majstrovstve a manévrovaní.
Pravda, zloženie vzduchu
je veľmi rôznorodé a za tú
polhodinku, kým sa dostanete k výskoku, môže sa
zmeniť. Niekedy sa zmení
len trochu, ale už aj vtedy musí parašutista hneď
po otvorení padáka spozorovať zmenu a reagovať na ňu manévrovaním.
Rozprúdila sa rušná deba-

ta, notesy sa plnili poznámkami a prvé neoﬁciálne
stretnutie nám hneď otvorilo studnicu skúseností
sovietskych parašutistov.
Nakoniec vyslovili sovietski
priatelia želanie: Chceli by
vidieť skákať našich parašutistov voľné zoskoky. Želanie vidieť skákať našich
parašutistov sa im splnilo
na ďalší deň. Nemožno povedať, že by boli nadšení. „
Nu tak, Ivan, charašo? Pýtal sa Ivana Fedčišina Juro
Kriváň. „ Och, Jurij, Jurij
– plocho! Nogy, golova,
nogy, golova. Eto necharašo“!!! Ivan Fedčišin začal
vysvetľovať, že pri pretekoch je veľmi dôležité, aby
parašutista mal ustavične
prsnú polohu. To znamená, aby letel tvárou k zemi.
V tejto polohe sa môže lepšie orientovať a prípadne aj
opravovať maličké odchýlky
od smeru. Ivan nám vysvetlil, že to nie je nič iné, len
zvládnutie voľného pádu
pomocou rúk a nôh. Hlavne ruky nahrádzajú kormidlá. Potom Fedčišin s Kosinovom nasadli do lietadla
a predviedli nám rozchody
a stretnutia za voľného
pádu. To bola pre nás novinka ovládania tela parašutistu počas voľného pádu.
Z materiálu
„ Ľudia v oblakoch “
napísal Štefan Uher,

voľne spracoval

Emil Tencer
KVV Banská Bystrica
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Operácia MERKUR
Pokračovanie zo str.7
Parašutisti sa rôzne spájajú,
snažia sa dostať ku kontajnerom. Z gréckych prístavov vyráža ﬂotila rôznych druhov lodí
s jednotkami 5.hd. Zlom v operácii nastáva ráno 21.5.1941.
Jednotkám leteckej pechoty sa

keho. Od 23.5. je vytvorený
letecký most, sú dopravené
ďalšie horské jednotky a zahajujú útok do vnútrozemia a na
východ. 24.5. prilieta gen. Student. O bitke je prakticky rozhodnuté. Spojenci sa pokúšajú
o protiútoky, ale i po získaní

sa vylodia na východe ostrova
Taliani, ktorí predtým pomohli
Nemcom 22.5. vyloviť jednotky
5.hd prepravované na lodiach
po útoku Royal Navy z mora.
A začnú sa rozdávať vojenské
kríže, neskôr dostanú účastníci bielu nášivku (Cuffband)
so zlatými písmenami KRETA, ktorá sa nosila na spodku ľavého rukávu. A tiež sa

Členitý terén bojiska na ostrove Kréta

podarí dobyť časť letiska Maleme a kótu 107. (Paradoxne
najťažšie boje prebehnú v nížinách na severnom pobreží,
stred a juh ostrova je zalesnený a hornatý, s najvyšším vrchom Psiloritis – 2456 m.n.m).
Pristanú prvé dve lietadlá, dovezú strelivo, odvezú zraneného generála Meindla. Poobede
sa to podarí ďalším lietadlám,
ktoré privezú prvých vojakov
zo 100 hp. V 18.00 zoskakuje

priestoru ho neskôr v tichosti
opúšťajú. 27.5.obsadzujú Nemci Rethymon, oslobodzujú
zajatého Sturma, pokračujú
v útoku na východ – Heraklion.
27.5. ešte utŕži ťažké straty
141. hdp na pobreží pri Neo
Chorion – Stilos. Nastáva boj
o čas, 29.5. je zahájená evakuácia spojencov z ostrova z prístavu Sfakion. Lodiam Royal
Navy sa podarí evakuovať do
1.6. do Egypta 12.500 vojakov

začínajú počítať straty. Berte
prosím čísla ako pravdepodobné, záleží, či ide o britské
alebo nemecké údaje. Nemci
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denie takého množstva parašutistov (15.000). Následne
Hitler upustil i od plánu napadnúť Maltu. Nasledovali menšie
výsadkové operácie, prebiehal
výsadkový výcvik, vznikali ďalšie výsadkové jednotky, ktoré boli koncom vojny už silno
poddimenzované, vo vojenskej
terminológii rámcované. V lete
1942 vydalo OKW (gen. Jodl)
direktívu, podľa ktorej mohli byť
skupiny výsadkárov v prospech
skupiny armád, výnimočne armády. Ponaučenie z operácie
si vzali hlavne Spojenci a prakticky ho použili pri operácii deň
D – Overlord. V roku 1942 je
na Krétu od čiernomorského
Sevastopoľu presunutá 22.vvd
a je tu dislokovaná až do oslobodenia Kréty v roku 1944.
A čo hlavní protagonisti? Gen.
K. Student ako veliteľ 1.parašutistickej armády sa z holandského Vughtu snažil čeliť
operácii Market Garden v 9/44.
Po vojne je odsúdený na 5 rokov za vojnové zločiny, v roku
1948 je zo zdrav. dôvodov prepustený, zomrie v roku 1978.
Ďalší velitelia: gen.E.Meindl sa
vráti v roku 1947 zo zajatia, zomrie v roku 1951, gen. A.Sturm
padne koncom vojny do ruského zajatia, vráti sa v lete 1947,
zomrie v roku 1962, gen.
R.Heidrich v roku 1947. Najhorší osud stihne gen. R.Bräu-

Pocta padlým spolubojovníkom po skončení operácie Merkur

Chvíľa na cigaretu

plk. B. Ramcke, preberá velenie leteckej pechoty po Meindlovi. 22.5. pristáva štáb
a veliteľ 5.hd gen. Ringel a
preberá velenie od Ramc-

a ďalších 4.000 z Heraklionu. Nemci zajmú v Sfakione
6.800 zajatcov, v Heraklione
ďalších 1.100, oslobodia 500
vlastných parašutistov. 29.5.

mali okolo 6.000 mŕtvych,
5.000 ranených, stratili 220
lietadiel, z toho 170 dopravných. Spojenci potom 4.000
mŕtvych, 17.000 zajatých, 3
krížniky a 6 torpédoborcov. Do
tejto smutnej štatistiky musím
zahrnúť i nemeckú odplatu na
civilnom obyvateľstve – masaker v Kondomari -2.6.1941
Záver:
Nemecké víťazstvo
z kategórie „pyrhovo“. Išlo
o posledné masívne nasa-

era. V rokoch 1942-44 bude
vojenským veliteľom Kréty,
koniec vojny ho zastihne ako
vel. 9.vvd. Na 6. výročie operácie Merkur – 20.5.1947 je popravený ako vojnový zločinec.
Z parašutistického hľadiska
išlo o veliteľov, ktorí začínali
so zoskokmi u tohto nového
vojska pomerne neskoro. Väčšinou prešli službou u rôznych
Pokračovanie na str.11
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Výročná členská schôdza KVV Holešov
Dňa 9. l2.2O11 sa
konala výročná členská
schôdza KVV Holešov,
na ktorú som bol delegovaný za KVV Bratislava.
Schôdza sa začala o 16.
OO za prítomnosti 53 členov a delegátov z KVV
Zlín, Prostějov a Bratislava. Po zahájení schôdze
zhodnotil činnosť klubu
za celý rok 2O11 pred-

Viete že ???

seda klubu Dušan Hric.
Svojim členom vytkol, že
sa málo zúčastňujú na
akciách ktoré sami usporadúvajú, tak isto na akciách, na ktoré sú pozvaní
inými KVV. Vyzval členov, aby sa zúčastňovali
na podujatiach v hojnejšom počte a nie aby tam
chodili stále tí istí ľudia.
V ďalšom bode boli

odmenení
pamätnými
medailami členovia a bývalí dôstojníci, poddôstojníci a vojaci VÚ 7374
Holešov, za dobrú reprezentáciu VÚ a rozvoj KVV
v Holešove. Bohužiaľ,
veľa odmenených dôstojníkov VÚ sa tohto aktu
nedožilo. Bola im udelená medaila in memoriam. Česť ich pamiatke.

Útočný nôž VO 7

- 3.- 4. 4.1943 Operá
cia CALCIUM so spravodajským a organizátorským poslaním na
česko-moravskej vysočine. Veliteľ ppor. Odstrčil

Vo výzbroji armády bol od začiatku päťdesiatych rokov do roku 1975, kedy ho nahradil
UTON. Bol vyrábaný podľa sovietskeho útočného noža vzor 1940. Výrobcom nebola ﬁrma Mikov,
ako sa všade uvádza, ale slovenský SANDRIK.

- 3. - 4. 4.1943 Operá
cia BARIUM so spravodajským a organizátorským poslaním v severo
východných
Čechách.
Veliteľ npor, Šandera

bal v niekoľkých variantoch:
a) s drevenou rukoväťou
b) s hliníkovou rukoväťou
zeleno
lakovanou (chemické vojsko)
c) v darčekovom alebo
upomienkovom vyhotovení
ako exemplár

- 7.- 8. 4. 1945 Účasť
jednotiek 2. a 3. pluku kolónialnych výsadkových
síl Francúzska v operácii AMERST na obsadenie určených záujmových priestorov v Laose.

Nôž V07 sa vyrá-

chrbát hlboko vybrúsený do
tvaru bowie a v mieste tohto
výbrusu je chrbát zbrúsený do falošného ostria.

Pošva je celokožená, na jej konci sú
obojstranné kožené výstu-
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Pamätnú medailu dostal aj člen nášho klubu expredseda Ladislav
Hreha - blahoželám.
V rôznom predniesol
pozdravnú zdravicu za
KVV Prostějov František
Lejsek a za KVV Bratislava Daráš Miroslav
Po 2 hodinách sa členská schôdza skončila.
Miroslav Daráš
KVV Bratislava
ný dvomi alebo tromi nitmi.
Staršia pošva s dvomi nitmi
je navyše prešitá niťou okolo nitov, novšia pošva má
len tri nity a už nie je prešitá. Staršie pošvy s dvoma
nitmi majú nity hnedej farby
a novšie pošvy s tromi nitmi
majú nity vo farbe zelenej.
U starších pošiev si môžme
tiež všimnúť rozdielnych zapínacích cvokov. Prvé pošvy mali tento cvok omnoho
väčší a bol nalakovaný na
čierno. Neskôr sa tieto cvoky zmenšovali a môžme sa
stretnúť s viacerými typmi.

- 10.- 13.4.1942 sa usku
točnila operácia špeciálnych jednotiek Talianska Arditov v Alžírsku
a v Tunisku. Išlo o prepadové akcie proti letiskám a komunikáciám.
- 12. - 13.4. 1943 Operácia CLAY so spravodajským a organizátorským
poslaním na Morave. Veliteľ čat. ašpirant A. Bartoš
- 12. - 13.4.1943 Operácia CARBON so spravodajským a organizátorským poslaním na
Morave. Veliteľ F. Bogataj
- 16. - 17.4.1941 Operácia BENJAMIN s poslaním nadviazania spojenia s domácim odbojom
v Čechách. Rtm. O. Riedl.

TTD
s rukoväťou z organického
skla a na pošve znak cvičenia “Vltava” v roku 1966.
Drevená rukoväť je z jedného kusa dreva. Jej stredom
je vedený otvor, ktorý tvorí
lôžko pre stopku čepele,
zakončenú závitom. V strede plošiny hlavičky rukoväte
je okrúhle vybratie, do ktorého zapadá spevňovacia
skrutka hlavičky rukoväte.
Priečka z oceľového plechu
je oválneho tvaru. Čepeľ je
jednobritá, pri hrote je jej

hy. Po obvode je prešitá
a zaistená piatimi nitmi. Na
závesnej časti pošvy je zaisťovací remienok s kovovým zapínaním. Cez pútko
na zadnej časti pošvy je prinitovaný remienok na prevlečenie cez opasok. Stretli
sme sa s dvoma druhmi pošiev. Jedna bola z hladkej
kože a druhá bola z hrubej,
šupinatej kože. Pošvy je
možné tiež deliť podľa počtu nitov. Remienok k prevlečeniu cez opasok je nitova-

Dĺžka noža:
270 mm
Dĺžka čepele:
151 mm
Šírka čepele:
21 mm
Šírka chrbta čepele:
3,5 mm
David Beer
Brno
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Generál Vojtek
navštívil Sily
pre špeciálne operácie
S hlavnými úlohami, poslaním a určením 5.
pluku šeciálneho určenia sa vo štvrtok 12. januára 2012 v rámci pracovného výjazdu v Žiline zoznámil náčelník Generálneho štábu
Ozbrojených síl SR generálmajor Peter Vojtek.
Generálmajor Vojtek
sa prihovoril príslušníkom pluku na slávnostnom nástupe, kde ich
všetkých vyzval, aby na
svojich postoch a vo svojich funkciách zvažovali,
premýšľali a hľadali také
riešenia, ktoré sú najefektívnejšie, najlacnejšie
a ktoré umožnia čo najrýchlejšie splniť úlohy
s maximálne vysokou
kvalitou. Náčelník Generálneho štábu sa živo zaujímal o výstroj a výzbroj,
ako aj výcvikové kapacity
pluku. Okrem padákovej
a spojovacej techniky,
zdravotníckeho materiálu, výzbroje a výstroja
používaných príslušníkmi
pluku, navštívil aj výcvikový priestor Hradisko,
ktorý je v zodpovednosti a starostlivosti pluku.
„5. pluk špeciálneho určenia je jedným z našich
najdôležitejších útvarov,
preto po návšteve operačných veliteľstiev som ako
prvý útvar navštívil práve
tento priamo podriadený
útvar,“ povedal generálmajor Vojtek. Veliteľ náčelníka GŠ oboznámil so
všetkými spôsobilosťami,
úlohami a problémami,
ktoré pluk v súčasnosti
rieši. „Diskutovali sme aj
o tom, akým spôsobom
budeme ďalej plniť úlohy
v krízovom režime, ktorý máme v ozbrojených

silách nastavený,“ dodal. Generál sa, okrem
iného, zaujímal aj o súčinnosť pluku s ostatnými operačnými veliteľstvami, resp. druhmi síl.
Nosnou témou však bolo
aktuálne a budúce nasadenie pluku ako jediného
slovenského reprezentanta Síl pre špeciálne
operácie v operácii ISAF
v Afganistane. „Snažíme
sa postupne redislokovať naše jednotky na čo
najmenší počet základní, aby sme zjednodušili
logistické zabezpečenie,
ktoré je v súčasnosti ﬁnančne náročné a komplikované,“
vysvetlil
trend do ďalšieho obdobia Vojtek. „A samozrejme, chceme posilniť
aj spôsobilosti, ktoré
v operácii ISAF zabezpečuje práve 5. pluk špeciálneho určenia,“ uzavrel.
Jednotlivé statické a dynamické ukážky komentoval veliteľ pluku plukovník Ľubomír Šebo.
„V ukážke, ktorú sme
generálovi pripravili, mali
naši vojaci za úlohu zistiť,
čo tvorí, vyrába vyčlenená skupinka záškodníkov
ukrytá v stane. Mohlo ísť
o výrobu nástražných
systémov alebo špinavých bômb. Mohla to byť
skupina, ktorá sa pripravuje na útok,“ vysvetlil
Šebo. Úlohou vojakov
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Operácia MERKUR
Pokračovanie zo str.9
druhov vojsk v Nemeckej ríši,
neskôr vo Weimarskej republike a napokon v nacistickom
Nemecku. Tak napr. gen.E.Meindl skákal bez predchádzajúceho parašutistického výcviku
v Narviku ako 48 ročný, Sturm
ako 53 ročný, atď. I prví štyria
slovenskí frekventanti (npor.
Meško + 3) Fallschirmschulle
1 vo Wittstock-Dosse (110km
sz. Berlín) sa stretli pri parašutistickom výcviku v júni 1943
s inštruktormi – veteránmi
z Kréty. V roku 1972 sa stal
hlavným mestom Kréty Heraklion, v roku 1971 bol zriadený
nemecký vojenský cintorín nad
letiskom v Maleme, na ktorom
leží 4465 obetí operácie Mer-

bolo vyhodnotiť situáciu
a adekvátne na ňu reagovať. Identiﬁkované podozrivé osoby zaistili a previezli na výsluch. „Tak,
ako v tejto ukážke, tak aj
reálne v Afganistane pripravujú naši príslušníci
špeciálnu policajnú jednotku Afganskej národnej
polície na vedenie špeciálnych operácií,“ objasnil činnosť veliteľ pluku.
„Ak sa v takejto situácii
potvrdí podozrenie, páchatelia smerujú do rúk
justície,“ dodal plukovník.
Príslušníci žilinského
pluku pôsobia v operácii ISAF od septembra
minulého roka. Všetky
doteraz získané skúsenosti a poznatky z operácie implementujú do
svojho výcviku s cieľom
pripraviť ďalšie rotácie na najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni.
Generálmajor Peter Vojtek, ktorý je vo funkcii
náčelníka Generálneho
štábu Ozbrojených síl
SR od štvrtka 15. decembra 2011, vyjadril spokoj-

kur. Poslední žijúci veteráni
(Spojenci i Nemci) sa stretávajú pravidelne na Kréte, plnej
pamiatok na operáciu Merkur,
každoročne koncom mája,.

Vladimír GAJDOŠ
KVVV Praha

nosť s úrovňou výcviku
príslušníkov pluku a v
závere svojej návštevy
vyzdvihol ich výrazný
podiel na reprezentácii
Slovenska v mnohonárodnom prostredí operácie ISAF v Afganistane.
Mário PAŽICKÝ
5. pluk špeciálneho určenia

Drobné správy
+ Dňa 17. 1. 2012 sa naši
členovia zúčastnili Výročnej členskej schôdze
Klubu
letcov
Gen.
M. R. Štefánika.
+
Naši členovia Hreha, Tuček, Timura, Nem
ček
sa
zúčastnili
3.2.2012 Výročnej členskej schôdze KVV Banská Bystrica. Predsedom pre ďalšie obdobie
bol opäť zvolený Vlado
Kavický VČS sa zúčastnil aj jeden zo žijúcich
padákových
strelcov
v slovenskej armáde
Leo Kolník. Leo, želáme Ti ešte veľa,
veľa dobrého zdravia.
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Výročná členská schôdza
KVVV Praha

POZDRAV
JUBILANTOVI
V týchto dňoch sa
dožíva vzácnych 80 rokov
člen Klubu Vojenských výsadkárov, náš kolega npr.
v.v.Ing.Alexander
Georgievský. Narodil sa 25.
februára 1932 v Prahe ako
syn stavebného inžiniera.
Pred hrozbou nemeckého fašizmu presťahovala
sa rodina r.1938 z Čiech
na Slovensko do Banskej
Bystrice, potom Podbrezovej a následne do Brezna
nad Hronom, významného centra SNP. Jeho vyhlásenie v auguste 1944
zapája všetkých do aktívneho politického diania.
Kým hlava rodiny, profesor
Georgievský navrhuje projekt povstaleckého letiska
v Rohoznej, študent gymnázia Alexander s bratom
Mikulášom podieľajú sa na
jeho realizácii. Sú svedkami aj veľkej padákovej
operácie v SNP, kedy na
letisku Rohozná boli na
padákoch
zhadzované
zbrane pre povstalcov. Bol
pri katastrofe sovietskeho
lietadla LI-2, ktoré priviezlo
pohonné hmoty pre SNP
a kde zahynula časť posádky. Po oslobodení Brezna
v januári 1945 Červenou
armádou prebíja sa z obkľúčenia v horách Nízkych
Tatier veliteľ Druhej sam.
paradesantnej
brigády
plk. Vladimír Přikryl a spolu s brigádou prichádza do
Brezna. Prvé hodiny a dni
v oslobodenej vlasti trávi
ako hosť v rodine Georgievcovcov.
Povojnové
obdobie prináša do života jubilanta nové pozitívne
prvky. V r. 1949 pracuje ako
brigádnik na Trati mládeže, neskoršie pri budovaní
Priehrady mládeže v Púchove n. Váhom. Získava
tak cenné skúsenosti do
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ďalšieho života. Po ukončení štúdia na SVŠT pracuje v podnikoch Hydrostav,
Kablo, Mlyny a Pekárne
alebo Poľnohospodárske
stavby ako stavbyvedúci,
investor alebo projektant.
Nezabúda ani na športovú
činnosť v letectve, ktorej
venuje celých svojich 60
rokov života. Pôsobil dlhé
roky v organizácii Zväzarm
ako inštruktor parašutizmu
a hlavne v príprave brancov pre Výsadkové vojsko.
Ani vo vysokom veku nezavesil padák na klinec. A tak
mohli sme ho ako sedemdesiatnika vidieť na letiskách vo Vajnoroch, Hričove, Boľkovciach a Slávnici.
Ako sám hovorí, ešte by to
v tej osemdesiatke rád skúsil pod padákom. Držíme
mu palce. Je držiteľom slovenských rekordov / v roku
2002 sa podieľal na SIAD
na Guinnessovom rekorde a Slovenskom rekorde
32 člennej skupiny s priemerným vekom 62,5 roka/
a viacerých vyznamenaní,
za svoju bohatú činnosť..
Aj vo vysokom veku pôsobí
dnes v leteckých zväzoch
a práci v SZPB, kde zastáva funkciu predsedu jednej
z bratislavských organizácií. Šani želáme Ti do
ďalších rokov pevné zdravie a spokojnosť v kruhu
priateľov aj svojej rodiny.
Pavel Franík
KVV Bratislava

Dňa 10.decembra
2011 sa uskutočnila Výročná členská schôdza
KVV Praha v jedálni Dukla Praha v dobe od 10,00
hod. do 17,00 hod. Po privítaní členov a hostí bola
prednesená Správa o činnosti klubu za rok 2011,
ďalej Správa revíznej komisie, Správa o hospo-

3. miesto v rámci 3.ročníka Majstrovstiev SR
v zoskokoch veteránov
na presnosť pristátia a v
mene KVV Bratislava udelil pamätné medaile Š.Baniča za zásluhy o rozvoj
výsadkového vojska kolegom Urbanovi a Martincovi.V rámci prestávok
sa prerokovali možnosti

dárení klubu za rok 2011
a ocenenie práce jednotlivých členov. Ocenenie za
spoluprácu s pražským
KVV prevzali aj zástupcovia zúčastnených klubov
z ČR aj SR. V bohatej
diskusii vystúpili aj čle-

a podmienky pripravovaných Majstrovstiev ČR
v zoskokoch veteránov
a boli určení kontaktní
organizátori ( za slovenské kluby kolega Hreha).
Na záver sa uskutočnila výmena skúseností,

novia KVV Bratislava - kolega Hreha s príspevkom
o možnostiach obnovenia
zoskokov aj po dlhších
rokoch prestávky a predseda KVV Bratislava Dubeň odovzdal diplomy za

obed, občerstvenie a priateľské posedenie. VČS sa
zúčastnili za KVV Bratislava kolegovia Poláček,
Meheš, Hreha a Dubeň.
Ľubomír Dubeň
predseda KVV Bratislava
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok VII.
Novými sú hlavne čiastkové informácie o operácii ANTHROPOID – atentát na R.Heydricha. Zaujme určitá paralela pri západočeskej obci Kyšice
(vých. Plzne). V decembri 1941 tam mal byť pôvodne vysadený výsadok ANTHROPOID, 7.5.1945
tam skončil svoju misiu čs. kombinovaný oddiel, ktorému velil pplk. Alois Sittek (1903-1993).
k českému veľkoﬁlmu
140 členný oddiel vyrazil z francúzskeho Dun- Lidice. Za miesto atentákerque 23.4.1945 v zosta- tu zvolili teraz ﬁlmári záve amerických jednotiek, krutu v Prahe 4 – Podo1.5. obsadil Cheb (Eger). lí, v Hoffmannovej ulici.
V apríli 2011 sa našla vo Apríl bol celkovo bohatý
švédskom Helsingborgu i na sprievodné akcie.
86 r. Editha Holznerová. 18.4.2011 sa uskutočnila
Jej sestra Lýdia dostala v Prahe - 6 konferencia
v roku 1935 od otca bicy- k novým dokumentom
kel značky Krčmář Tep- 1. čs. az. Zorganizovala
lice, ktorý zanechal Jan ho Spoločnosť LudvíKubiš po úteku z aten- ka Svobodu o.z., VHÚ
tátu pri obchode Baťa Praha, Národný archív
na Slavotovej tr. (dnes Praha. Slovensko zastuZenklova ul.) v Prahe poval Doc. PhDr. Jozef
- Libni. Už v roku 2009 Bystrický CSc. s predsa našiel na Hradecku náškou „Slováci v čs.
originál
Heydrichovho vojsku v ZSSR v r. 1942mercedesu 320B. Takže 1945“. Prítomní boli žiten, ktorý bol na putov- júci veteráni - príslušnej výstave Atentát, patril níci 1. čs. az., prof. Zoe
pravdepodobne veliteľo- Svobodová – Klusáková,
vi Malej pevnosti Terezín ale i bývalí N GŠ ČSĽA,
– Heinrichovi Jockelovi. voj. historici, atď. ZauKoncom apríla sa dotá- jala prednáška PaedDr.
čala v Prahe ešte scéna Jindřicha Mareka (VHÚ

Praha,
nezamieňať
s Vladimírom Marekom
!) – Operačné problémy
hĺbkového prieskumu 1.
čs. armádneho zboru.
(Opäť sa potvrdili presné
zoznamy nepresných čísel príslušníkov roty ZÚ.
Pokiaľ v 8/1944 to bolo
65 osôb, z toho 5 dôstojníkov, 17.5.1945 mala
rota ZÚ 50 osôb, z toho
len 25 pôvodných príslušníkov.) Žiaľbohu, nebol vydaný zborník prednášok, na druhej strane
boli v predaji niektoré
knihy napr. F.Hanzlík
– Bez milosti a slitování
(o B. Reicinovi), niektoré
publikácie boli zadarmo,
napr. J.Plachý – Nástin personálních ztrát
československé armády v době od 21.5.1938
do 31.3.1939. Koncom
roku 2011 chystá vydať
novú knihu s parašutistickou tematikou i J.Marek, o operácii Anthropoid (včítane historických
dokumentov a ich prekladov) i V.Šustek. Medzi nové informácie by

Výročná členská schôdza KVV Zlín
Dňa 3.decembra
2011 sa v jedálni polície
ČR v Zlíne uskutočnila
výročná členská schôdza
Klubu výsadkových veteránov Zlín. Výročná
členská schôdza vyhodnotila plnenie akcií a činnosť klubu v roku 2011.
Členovia klubu, hostia
a priaznivci boli ocenení za významnú prácu
v prospech klubu a takisto boli udelené pamätné
listy jednotlivým českým
a slovenským klubom
ako ocenenie za rozvíjanie spolupráce ( v mene
KVV Bratislava prevzal

ocenenie predseda klubu
Ľuboš Dubeň). V rámci
bohatej diskusie vystúpili
aj zástupcovia KVV Bra-

tislava (Dubeň, Timura
a Vaigl), ktorí odovzdali
pamätné medaile Štefana Baniča za zásluhy

som zaradil potvrdenie
informácie, že jediná
žena roty ZÚ pri 1. čs.
az – des. Eata Vašinová (2x prechod fronty) si
vzala za manžela frontového prieskumníka rtm.
Jána Rosinu (3x prechod
fronty). Zo slovenských
padákových
strelcov
snáď ešte žijú poslední 4, v Prahe - Ľudovít
ŠTEFKA (otec bývalého
N GŠ A ČR), v H.Králové
- Ladislav HAVRIŠAK, na
Slovensku - Leo KOLNÍK
v Detve a Imrich MIKLOŠOVIČ v Trnave. Podľa Lea Kolníka skončil
v nemeckých jednotkách
okrem K.Lunzera snáď
i ďalší slovenský padákový strelec Vladimír PROHAZKA. Na záver jedna
rada pre začínajúcich historikov, ako sa správne
orientovať v zmesi skomolených priezvisk . Za
správne meno a priezvisko berte jeho vlastnoručný podpis na oﬁciálnom
dokumente o doklade.
Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

o rozvoj parašutizmu kolegom Alfonzovi Kolářovi
a Metodějovi Martincovi.
V rámci výročnej schôdze
boli premietané videozáznamy zlínskeho klubu
z jeho bohatej činnosti.
Po oﬁciálnej časti nasledovalo spoločenské posedenie okorenené živou
hudbou, spevom a bohatou tombolou. Predseda
KVV Bratislava pozval
v mene klubu zástupcov
KVV Zlín na pripravovanú
výročnú členskú schôdzu
v Ivánke v marci 2012.
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava
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Blahoželáme k narodeninám
Jindřich Ditrich 82 rokov
Ing . Františka Frajková 81 rokov
Milan Švrček 81 rokov
Ing. Alexander Georgievský 80 rokov
MUDr. Vojtech Nagy 77 rokov
Marta Slezáková 75 rokov
Ján Hromník 73 rokov
Róbert Járek 69 rokov
JUDr. Ján Čarnogurský 68 rokov
MUDr. Ján Kupecký 68 rokov
Ing. Jozef Tuček 68 rokov
Eduard Bošnák 64 rokov
Ivan Bučko 62 rokov
Peter Kopáčik 58 rokov
Vlastimil Kratochvíl 58 rokov
Nataša Velgosová 58 rokov
Milan Behúl 55 rokov
Miroslav Nešpor 55 rokov
Ing. Vlasta Feješová 53 rokov

Nech
tichá hudba počas
Silvestra znie,
nech ten ďalší rok
len zdravie, šťastie
a lásku prinesie,
praje
Ľuboš Dubeň

Príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
veľa šťastia,
zdravia a úspechov
v Novom roku 2012
želá
Anton Líška
Generálny Sekretár

Andrej Slivka 52 rokov
Alojz Bachratý 50 rokov
Otto Ondreička 46 rokov
Všetkým menovaným srdečne blahoželáme
a do ďaľších rokov života
želáme všetko najlepšie !

Do ďalšieho roku 2012
všetkým členom a sympatizantom klubu
veľa zdravia a úspechov
želajú členovia redakcie časopisu !
Pavel Franík - šéfredaktor, Kudlákova 1, 841 01 Bratislava tel/fax + 421 02 6436 2349, e-mail: franik@chello.sk
Viktor Timura, Jaroslav Rezník - jazyková redakcia
Mário Michajlov - realizácia, tel.: + 421 903 717 699, e-mail: botafogomm@gmail.com
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