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Miestna organizácia KVV Trnava
bilancovala svoju činnosť
za rok 2013
Za pekného jarného počasia 29. marca 2014 v priestore aeroklubu na letisku Štefana Baniča v Bolerázi sa zišli členovia miestnej organizácie KVV Trnava (ďalej MO KVV),
aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2013.
Rokovania sa zúčastnili aj pozvaní hostia z Oblastného KVV
Bratislava ( J. Méhesom, L. Hreha, P. Alexander a M. Michajlov).
Po slovnom privítaní účastníkov rokovania, bola predsedom
prednesená hodnotiaca
správa
za rok 2013.
Z prednesenej správy vyplýva, že aj početne mala
organizácia (43 členov)
dokáže vyvíjať bohatú
činnosť. Predovšetkým
treba poukázať na činnosť, ktorá je najviac
obdivovaná na verejnosti a prezentuje tradíciu výsadkového vojska
a športového parašutiz-

mu, a to sú práve zoskok
ky padákom pri rôznych
príležitostiach za prítomnosti veľkého počtu divákov na celom území Slovenska (zoskoky miestne
propagačné, zoskoky na
leteckých dňoch, zoskoky na rôznych súťažiach,
do vody atd.). V spomínanej správe bolo týchto akcií viac ako desať.
Keby sme porovnávali túto činnosť s ostatnými miestnymi, alebo
oblastnými organizáciami KVV na Slovensku,
MO KVV Trnava by určite bola na vrchole. Popri
tom ani spoločenská
Pokračovanie na str.6
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Výročná členská schôdza
oblastného Klubu
vojenských výsadkárov
Bratislava
Dňa 8.marca 2014 sa uskutočnila Výročná členská
schôdza oblastného Klubu vojenských výsadkárov
Bratislava už tradične v priestoroch Spojenej strednej školy v Bernolákove. Na VČS sa zúčastnilo 50
členov KVV z Bratislavy a Trnavy a okolo 60 hostí.
Tradične bola početná ním V.Kavického,), Trnava
účasť kolegov z bratských (pod vedením O.Ondreičku),
Klubov výsadkových vete- Šumiac (pod vedením Š.Jaránov ČR Prostějov ( pod náčka), Trenčín (M.Mikulovvedením J.Čtveráka), Ho- ský), predsedníctva KVV SR
lešov (pod vedením D.Hri- Žilina (pod vedením A.Múdca), Praha (pod vedením reho). Prvý krát sa na našom
A.Štrajta), Praha-západ (pod rokovaní zúčastnili aj zástupvedením J.Vondru), Liberec covia občianskeho združenia
(pod vedením J.Chromeka), Červené barety z Prostějova
Jindřichovho Hradca (pod (pod vedením J.Starého ml.),
vedením P.Čejku) a z Klubov Slovenský klub 1.pzpr (pod
vojenských výsadkárov SR vedením P.Englera), SlovenBanská Bystrica (pod vedePokračovanie na str.2

Ruskí vojaci uskutočnili
ako prví na svete rozsiahlu
výsadkovú operáciu v Arktíde
V rámci cvičenia pristálo s padákmi na ostrov
Koteľný v súostroví Novosibirské ostrovy 350 výsadkárov a niekoľko jednotiek vojenskej techniky. Dopravili ich dopravné lietadlá z letiska Tiksi.

Operácia sa uskutočnila 14.3.2014 v 03,30 hod.
moskovského času pri silnom vetre a pri skoro mínus
30 stupňov Celzia. V takéto
počasie nikto okrem Rusov
neskáče s padákmi, vysvetlil vedúci cvičení veliteľ Vojenských výsadkových vojsk
generál Vladimír Šamanov.
Hneď po zoskoku vojaci
imitovali dobytie starého leOto Ondreička
Bohumil Gažo
Odstupujúci a novozvolený predseda KVV Trnava tiska na ostrove a bojovali

s podmienečným nepriateľom. O hodinu úlohu splnili: letisko bolo pripravené
prijímať lietadlá s vojakmi
a ťažkou technikou. To všetko je symbolickým signálom: Rusko je pripravené
hájiť svoje záujmy v Arktíde
Môžeme len rozmýšľať, či
cvičenia na ostrove nejako
súvisia s informáciou o tom,
že prioritu Ruska vo vlastPokračovanie na str.7
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Výročná členská schôdza
oblastného klubu vojenských výsadkárov Bratislava
Pokračovanie zo str.1

Vítanie hostí
predsedom KVV BA

ského zväzu protifašistických bojovníkov (V.Mikunda) a ICOCRIM-u SR (gen.
ICOCRIM J.Zaťko). Pozvanie
prijali aj zástupcovia letiska Slávnica ( A.Hrehuš a M.
Mikula), Slovenský letecký zväz gen.M.R.Štefánika
(P.Matejčík) a starostka obce
Smolenice (P.Hornáčková).
Rokovanie prišiel pozdraviť
aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja
P.Frešo, ktorý bol ocenený
odznakom triednosti výsadkára SR pri príležitosti 20.výročia vzniku KVV Bratislava.
Rokovanie moderoval
V.Timura. Na úvod zaznela
hymna výsadkárov a báseň J.Rezníka. Nasledovala
Správa o činnosti klubu za
rok 2013 (predseda Ľ.Dubeň). Zo správy vyplynulo,
že KVV Bratislava má 98 členov a ďalších 41 členov má
naša miestna organizácia
v Trnave. Okrem pravidelných mesačných stretnutí
na členských schôdzach
v Posádkovom klube Armády SR v Bratislave bol
dôraz položený na podujatia branného a športového
charakteru vrátane zoskokov. Členovia klubu sa pravidelne zúčastňovali akcií
spoločensko-politického
charakteru a pietnych akcií
prevažne súvisiacich s gen.
M.R.Štefánikom,
J.Gabčí-

kom a oslavami oslobodenia. Správu o hospodárení
klubu za rok 2013 predniesol M.Feješ, konštatoval, že
klub má vyrovnané hospodárenie aj vďaka sponzorom. Správu kontrolnej a revíznej komisie predniesol
A.Georgievský. VČS schválila uvedené správy a plán
činnosti klubu na rok 2014.
V bohatej diskusii vystúpili zástupcovia jednotlivých
klubov a organizácií. Predseda KVV SR A.Múdry ocenil
prácu členov výboru KVV
Bratislava P.Alexandra a H.
Feketeovej striebornou medailou J.Gabčíka. Predseda
KVV Praha-západ J.Vondra
udelil za zásluhy a aktivitu
v rámci KVV zlatú medailu
„Pravda vítězí“ predsedovi
klubu Ľ.Dubeňovi, striebornú medailu J.Tučekovi,
L.Hrehovi, V.Timurovi, M.Vaiglovi a G.Vodovi, bronzovú

Pokračovanie na str.3
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Výročná členská schôdza
oblastného Klubu vojenských výsadkárov Bratislava
K výbornej atmosfére
stretnutia prispela aj bohatá
tombola, do tanca aj na počúvanie hrala country skupina Domovina pod vedením
nášho člena R.Jareka. Tradične je potrebné poďakovať
za zabezpečenie stravovania
a občerstvenia L.Hrehovi,
K.Snohovej, H.Feketeovej
a ďalším. Ubytovanie bolo
zabezpečené na mieste
v priestoroch školy a táto
možnosť bola hojne využitá
hlavne hosťami z ČR. Veľký
ohlas mali aj neplánované
Rozhovor predsedu KVV Bratislava s čestným hosťom,
predsedom BSK Pavlom Frešom
Pokračovanie zo str.2

medailu A.Georgievskému,
A.Hrehušovi a M.Slezákovej.
Predseda klubu Ľ.Dubeň zablahoželal prítomným ženám
k sviatku MDŽ a odovzdal
kvetiny. Predseda KVV Praha-západ J.Vondra odovzdal
ženám z nášho klubu malý

darček. Predseda o.z. Červené barety J.Starý ml. udelil
pamätnú medailu k 70.výročiu vzniku 2.čs. samostatnej
paradesantnej brigády zástavám jednotlivých klubov.

Je zrejmé,
že o dobrú náladu
vôbec nebola núdza !

ranné rozlúčkové exkurzie
spojené s odborným výkladom pre našich hostí vo
vínnom kráľovstve L.Hrehu.
Naše stretnutie potvrdilo
priateľské vzťahy a súdržnosť medzi výsadkovými veteránmi vrátane
parašutistov.
Prispelo
k upevňovaniu ducha veteránskych tradícií a ukázalo silu našich organizácií.
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava
foto:
Juraj Poláček
Oto Ondreička
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ODIŠIEL KAROL SCHWARZ
generál v.v., veterán II. svetovej vojny, člen nášho KVV
V utorok 11. 3. 2014 sa verejnosť a najmä rodina naposledy rozlúčili s Karolom
Schwarzom (28. 11. 1920 Rudno nad Hronom
– 1. 3. 2014 Bratislava). My si ho pamätáme takého aký je na tejto fotografii z rodinného albumu. Práve takýto sedával medzi
nami v našej klubovej parašutistickej rodine. Veselý, usmiaty, s pohárom vína pred
sebou, plný života ešte aj vo vysokom veku.

Karol SCHVARZ
* 28. 11. 1920 + 1. 3. 2014

O vojne, mieri, životnej
púti a životných postojoch človeka Karola
Schvarza hovorí jeho
synovec Jozef Schwarz:
Životnú púť ukončil
človek, ktorý pre Slovensko (v akejkoľvek podobe
a hraniciach) riskoval život. Karol Schwarz si aj bez
rodinkárstva zaslúži zápis
do našej národnej a občianskej pamäte. Ale ako
pritom neskĺznuť do všeobecných fráz? Začriem
preto do širších súvislostí.
V tomto roku si pripomíname 100 rokov, ktoré
ubehli od začiatku globalizácie – v lete roku 1914
vypukla vojna, ktorá až
do roku 1939 niesla predovšetkým názov Veľká
vojna. Musel prísť ďalší
konﬂikt, aby dostala Veľká
vojna číslovku 1. Rozdiel
medzi svetovými konﬂiktami bol dvadsať rokov,
jedno štandardné ľudské
pokolenie. Deti, čo sa
rodia hneď po prvej svetovej vojne, majú akurát
ten správny vek pocítiť
„radosti“ svetovej vojny druhej. Aj náš hrdina.
V týchto marcových
dňoch sa zamýšľame nad
trištvrtestoročnicou
vyhlásenia vojnovej slovenskej štátnosti. Dočasnej

štátnosti z milosti Hitlera.
Dodnes jej niektorí obdivovatelia hovoria o nevyhnutnosti pred maďarskou
a poľskou rozpínavosťou,
dones niektorí tvrdia, že
v čase všeobecného vojnového nedostatku Slovensko netrpelo biedou,
dodnes niektorí prinajmenšom zľahčujú smrť
desaťtisícov slovenských
občanov len preto, že boli
Židia. V tom čase vtedajší slovenskí „štátnici“
svoju vďačnosť Hitlerovi prejavujú aj vojenskou
pomocou na východnom
fronte. Samozrejme, zoči-voči smrtiacim guľkám sa dajú zastupovať
mládencami a mužmi
z povinných odvodov.
Jedným z nich je aj
Karol Schwarz. „Od 1. októbra 1940 do 30. októbra
1943 príslušník slovenskej
brannej moci, v ktorej dosiahol hodnosť poručíka
pechoty a absolvoval Vojenskú akadémiu. Účastník bojového nasadenia
na východnom fronte v rokoch 1941 a 1943“. Toľko
strohé údaje vojenských
historikov. Slovenský vojak na Východnom fronte
však neplnil rozkazy bez
rozmýšľania. Mnohí z nich
sami sebe kládli otázky.
Prečo som tu? Čím mi
ublížil jednoduchý ruský,
ukrajinský a iný mužík či
bezbranná žena? Za aké
ciele a záujmy bojujem?
Prečo a pre koho riskujem
svoj život? Na rozdiel od
politikov doma na Sloven-

sku dochádza k iným záverom: môj bojový post je
na opačnej strane! Množia
sa prebehnutia a prechody frontu. Koncom októbra
1943 odpor slovenského
vojaka proti vojne vyústil
dobrovoľným prechodom
väčšej časti prvého bojového sledu 1. pešej divízie na stranu Červenej

čia Martinskej deklarácie – 30. októbra 1943.
Ako sa píše v Histórii 2. československej samostatnej paradesantnej
brigády v ZSSR, ktorej
jedným zo spoluautorov
je aj už generál Schwarz:
„krátko po prechode preletela éterom a sovietskou tlačou zdravica Iľju
ERENBURGA
“BUĎTE
VÍTANÍ SLOVÁCI“ ..... Nemci donútili Slovákov, aby
pozdvihli ruku proti svojmu
staršiemu bratovi – Rusku.
Slováci sú však čestní
a hrdí ľudia. Ich svedomie
im ukázalo cestu. Prešli
na stranu Červenej armády a dnes idú do boja proti
odvekým utlačovateľom,

Karol Schwarz a Ľubomír Dubeň, „Stretnutie 2012“ - Žilina

armády v priestore Olgievky, Grigorievky a Askánie
Novej na Ukrajine. Medzi
nimi aj Karol Schwarz.
Zaujímavá súvislosť. Bolo
to práve v deň 25. výro-

spoločne so svojimi bratmi Čechmi. Idú po boku
Ruska. ..... Fašisti sa neudržali na Volge, neudržia
sa ani na Dnestri, neudrPokračovanie na str.5
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ODIŠIEL KAROL SCHWARZ
Pokračovanie zo str.4

žali sa na Kaukaze, neudržia sa ani v Karpatoch.
Priatelia Slováci, buďte
vítaní! Čoskoro Vás uvíta vlasť, Bratislava, Praha, obnovené, slobodné,
demokratické a šťastné
ČESKOSLOVENSKO“.
Opäť stručné údaje
vojenského historika. „Po
prechode na stranu sovietskej Červenej armády sa stal príslušníkom
čs. zahraničnej armády
v ZSSR. Slúžil v 2. čs. samostatnej paradesantnej
brigáde v ZSSR, 3. čs. samostatnej brigáde a v náhradnom pluku 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.
Ako veliteľ samopalného
práporu sa zúčastnil bojov
v Karpatsko-duklianskej
operácii.“ Strohé slová,
ktoré nevypovedajú veľa
o jeden a pol roku života.
Viacerí
spolubojovníci,
ktorí neskôr napísali spomienky, pripomínajú jeden osudový okamžik K.
Schwarza počas výcviku
2. parabrigády, v ktorej bol
zaradený ako veliteľ roty.
Nacvičovali sa ostré streľby, terče boli prestrieľané,
poručík Schwarz prikázal ich oblepiť papierom.
Použili noviny. Bohužiaľ
s fotograﬁou Kalinina.
Styčný sovietsky dôstojník
to považoval za velezradu a žiadal ho postaviť
pred poľný súd. Našťastie
to dopadlo dobre. Pripomína to vo svojej knihe
„Bojisko voňalo olovom:
zo zápiskov a spomienok
frontového typografa“ P.
Turzo. Spomínajú to aj Vilém Sacher v knihe „Dukla bez legiend“ a hneď po
vojne vydané spomienky
veliteľa brigády V. Prikryla: “Pokračujte v horách”.
Nasleduje azda najťažšia etapa oslobodzovacej
púte – boje o Duklu a Dukliansky priesmyk. Parabrigáda je najprv nasadená

do pozemných bojov na
pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Tomu
povstaniu, od vypuknutia
ktorého si pripomenieme 70 rokov v auguste.
Tomu povstaniu, ktorému
niektorí tiežslováci nevedia prísť na slušné meno.
Tomu povstaniu, ktoré
zachránilo demokratickú
česť a národnú slušnosť
celého slovenského národa. Boje z poľskej strany
Duklianskeho priesmyku
sú ťažké a krvavé. Zraneniam sa nevyhol ani K.
Schwarz. Ale získal aj trvalé priateľstva tamojších
obyvateľov. Prichádza rok
1945 a československí
vojaci od východu tiahnu
Liptovom a Turcom. Konečne 9. máj 1945. Karol
Schwarz zostáva slúžiť
aj v mierových časoch.
Spravodlivosť je tak ako

všetko ľudské, prelietavá. V päťdesiatich rokoch
nútene zvlieka uniformu
a venuje sa práci na hospodárskom poli a profesii
ekonóma zostáva verný až
do odchodu na dôchodok.
Svoje osloboditeľské
poslanie a úctu k všetkým
živým i padlým spolubojovníkom považuje za celoživotnú a každodennú
povinnosť. Aktívne pracuje
v Zväze protifašistických
bojovníkov, využíva každú
príležitosť zastať sa či brániť každého obrancu vlasti
pred fašizmom a inými neduhmi. Snaží sa, aby odbojári dostali od spoločnosti
aj adekvátne ohodnotenie.
Či už v roku 1968, alebo
od roku 1990. Dostáva sa
mu po mnohých rokoch
aj osobného ocenenia,
vojenských zásluh, je povýšený na generála vo vý-

službe. Na začiatku tohto
tisícročia sa stáva predsedom Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov. Možno si poviete, nie
je zbytočnosť spomínať
na časy pred siedmimi desiatkami rokov, na obdobie, ktoré je už históriou?
Bohužiaľ, zdá sa, že nie.
A nie je to len zdanie. Súčasný v demokratických
voľbách zvolený predstaviteľ povstaleckého kraja,
kraja, kde pred sedemdesiatimi rokmi jeho obyvatelia zaujali odmietavé
stanovisko k „slovenskému národnému blahobytu“ na úkor každodennej
čestnosti a povedali jasné
nie pokračovaniu života
v klamstve a pretvárke, to
dokazuje. Opäť sú ohrozované hodnoty za ktoré
bojoval Karol Schwarz.
Tie hodnoty boli a sú všeplatné a všeľudské a nič
na nich nemôže zmeniť
ani volanie po prehodnotení niektorých našich dejinných aktov. Či sa nikdy
nepoučíme z histórie?
Z obetí našich rodičov?.
Život Karola Schwarza
je priam učebnicovým príkladom ľudskosti, láskavosti, ohromnej vôle vedome a aktívne prekonávať
nástrahy, ktoré do cesty
každodenného osobného
a spoločenského šťastia
kladie nerozum, neúcta,
neľudskosť. Aj keď prekážky často prichádzajú
z najvyšších úrovní. Vedel sa s tým vyrovnať určite aj preto, že človek,
ktorý často hľadel smrti
do očí vie oceniť život
a jeho krásy a jeho zmysel. A tešiť sa z mierového spokojného života.
Česť
jeho
pamiatke!
A dostatok zodpovednosti a rozumu našej a nasledujúcim generáciám!

Jozef Schwarz
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Miestna organizácia KVV Trnava
bilancovala svoju činnosť
za rok 2013
Pokračovanie zo str.1

klubová činnosť nezaostávala. Organizoval sa celý
rad spoločenských podujatí
na letisku, spojených s posedením pri vatre, opekaním chuťoviek, rôznorodým
a bohatým občerstvením,
ktoré končilo príjemným pocitom pekne prežitého času.

Za všetkou touto
činnosťou je treba hľadať
chuť konať, cieľavedomosť, obetavosť, čas a ľudí, ktorí to vykonávajú. Nie
všetci členovia organizácie
sa podieľali na tejto činnosti, ale tým, ktorí to dokázali,
patrí im uznanie. Ide predovšetkým o ľudí z vedenia
ako predseda Oto Ondreička, ktorý má na tom podstatný podiel, ale aj ďalší
členovia výboru (B. Gažo,
A. Bachratý i ďalší) a nemenovaní členovia.
Po obsiahlej správe o činnosti bola prednesená správa o hospodárení miestnej organizácie.

Hoci hospodárenie bolo so
značným prebytkom, bola
konštatovaná nespokojnosť
v príjmovej časti a to príjem
2 percent z dani, ktoré boli
poukázané daňovým úradom na účet KVV SR v Žiline a mali byť prevedené
pre MO KVV Trnava. Žiaľ,
na toto netransparentné

prerozdeľovanie
ﬁnančných prostriedkov zo strany
KVV SR sa poukazovalo už
predtým a najviac to postihlo MO KVV Trnavu. Navyše
o tieto príjmy ( 2 % z dani)
príde celá organizácia KVV
SR a jej zložky na ďalších
5 rokov a to vinou centrálneho vedenia KVV SR.
Hlavným a najviac diskutovaným bodom
programu bola voľba výboru (rady) na ďalšie obdobie.
Z výkonu funkcie predsedu
abdikoval Oto Ondreička.
Po dlhšej diskusií a návrhoch na organizačnú štruktúru MO KVV sa dospelo
k dohode a bolo zvolené

vedenie MO KVV (3-členný
výbor – rada), na čele s novým predsedom B. Gažom.
Členmi výboru (rady) sa
stali A. Bachratý – podpredseda a Oto Ondreička
– pokladník (hospodár).
Z praktického pohľadu sa
nič podstatné nezmenilo,
vedenie ostalo pôvodné,
iba post predsedu sa vymenil. Dá sa predpokladať, že organizácia bude
naďalej úspešne vyvíjať
činnosť, v čom jej všetci
želáme veľa úspechov.
Aj keď začiatok
schôdze bol poznačený určitou nervozitou, ukončenie
bolo pokojné a ďalšie spoločné posedenie a občerstvenie sa nieslo v duchu
dobre vykonanej práce.
Pre členov MO
KVV Trnava akcia skončila, a my z KVV Bratislava
sme pokračovali návštevou
v Malej Mači (pri Sládkovičove), na ktorú nás pozval
potenciálny člen KVV Bratislava, zvaný Imro, ktorý
slúžil základnú vojenskú
službu u výsadkového vojska spolu s naším kolegom
z KVV B. Bystrica P. Vojtkom, v útvare Prostějov.

Ročník XIV.

Imrich Psotka
prostredia. Srdečnosťou,
pohostinnosťou a priateľským duchom bolo naplnené celé prostredie v ktorom
sme sa nachádzali. K tomu
všetkému prispievalo chutné jedlo (originál Tatársky
biftek), dobré domáce víno
a všetko to čo k dobrej
nálade a pohodliu patrí.
Škoda, že sa nedal
zastaviť čas a museli sme
sa rozlúčiť s naším hostiteľom i príjemným prostredím a pokračovať v ceste
domov. Čas plynie a spomienky ostávajú na príjemné chvíle, nových a dobrých
kamarátov. Rozlúčili sme

Z tejto Imrovej pivnice sa odchádzalo naozaj veľmi ťažko

Laco Hreha v rozhovore s Ruženkou Horváthovou
počas prestávky v rokovaní

Po priateľskom uvítaní v útulnom a peknom
zariadení pre hosti v rodinnom dome sa rozprúdila debata na výsadkársku
tému a spomienky okolo
nej. Spomínalo sa na veselé príhody z vojenského,
civilného i parašutistického

sa so želaním, že sa budeme stretávať a náš nový
kamarát Imro nás navštívi
na našej najbližšej členskej
schôdzi KVV v Bratislave.

Ladislav Hreha
KVV Bratislava
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Ruskí vojaci uskutočnili
ako prví na svete rozsiahlu
výsadkovú operáciu v Arktíde

dňoch cvičenie na Alaske.
A aj Pentagón, ktorý prijal
nedávno doktrínu o Arktíde
a vyhlásil nutnosti rozšíriť
tam vojenskú prítomnosť.
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava
Zdroj: slovak.ruvr.ru

Mária Csodorová
a Ľubomír „BÉĎO“ Strakuš
:

foto: „Cajo“

Z archívu

níctve Severnej námornej
cesty sa snaží spochybniť
Švédsko. Tvrdí, že práve
jeho expedícia prešla po
nej ako prvá. Tie isté argumenty sa zjavili aj u Nórska.
Spomenieme ešte aj Američanov, ktorí mali v týchto

:

Pokračovanie zo str.1

Letisko Senica 1. 6. 1980
( Medzinárodný deň detí :- )
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Nemeckí parašutisti v bojoch o Leningrad
Z tohto dôvodu sa nemeckí parašutisti ani
nezapojili
22.7.1941
do operácie BARBAROSSA – napadnutie ZSSR Nemeckom.
Spočiatku rýchly postup vojsk wehrmachtu
sa na jeseň 1941 zastavil a nemecké velenie pristúpilo (i napriek
nesúhlasu gen. K. Studenta) k nasadeniu parašutistických jednotiek
– „führerových hasičov“
k jednotlivým nemeckým frontom – Sever,
Stred, Juh. Leningrad
ležal v operačnom
pásme nemeckej skupiny vojsk Sever (poľný maršal von Leeb).
Po prerušení železničného spojenia s Leningradom došlo 8.9.1941
i k obkľúčeniu Leningradu. Na ruskej strane nepomohla ani výmena piatich veliteľov
leningradského frontu
za obdobie 8 - 10/1941.
Vystriedaní boli napr.
maršali K. J. Vorošilov,
G. K. Žukov a ďalší.

Bruno BRAUER
* 4. 2. 1893 + 20. 5. 1947

Po operácii MERKUR, (nemecký výsadok na Kréte v 5/1941 - pozri Červené barety
č. 1/2012 str. 6, 7, 9, 11), zrušil A. Hitler i na rok
1942 pripravovaný výsadok na Maltu – „nepotopiteľnú spojeneckú lietadlovú loď“ pod
krycím názvom HERKULES. Parašutisti boli
presunutí do posádok v Nemecku (Stendal,
Goslar), kde prebiehalo doplňovanie strát.

Znak 1. výsadkovej divízie

Nasledovala
takmer
900 dňová blokáda Leningradu, kedy zostala
obrancom
Leningradu jediná zásobovacia „cesta života“ cez
zamrznuté Ladožské
jazero. Za zaznamenanie stojí i obkľúčenie
2. údernej armády gen.
A. A. Vlasova (1901
– 1946). Prelomenie
leningradskej blokády
v apríli 1942 sa nepodarilo, na nemeckej
strane bojoval i 2. vp
( genmjr. A. Sturm).
Neskorší
zakladateľ
a veliteľ ROA bol v lete
Pokračovanie na str.9

Edgar STENZLER
* 27. 3. 1905 + 20. 10. 1941

Hilmar ZAHN
* 9. 9. 1919 + 8. 3. 2008

Alfred STURM
* 23. 8. 1888 + 8. 3. 1962
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Nemeckí parašutisti v bojoch o Leningrad
Pokračovanie zo str.8

1942 Nemcami zajatý.
(Jeho krkolomná cesta skončí neskôr zajatím Rusmi 12.5.1945
poblíž obce Lnáře
a popravou v Moskve
2.8.1946). Okrem pravidelných vojenských
jednotiek severného,
neskôr leningradského
frontu (genpor. M. M.
Popov), bránili Leningrad i 4 divízie NKVD
a vytvorené jednotky
domobrany. V divíziách NKVD by sme našli deštrukčné prápory (истребительные
баталионы), ktoré vyrážali z obkľúčenia do
nemeckého tyla. Pretože bojovali v obkľúčení, odpadla NKVD
i obvyklá úloha ruských
zábranných
oddielov (заградительных
отррядов) – likvidácia

Nemecký výsadkár s MG 42

Znak 2. výsadkovej divízie

dezertérov. Z krížniku
Aurora boli odmontované delá a nasadené
do bojov na pevnine,
na krížniku boli umiestnené
protilietadlové
delá, ktoré krátko (do
potopenia Aurory) bránili Leningrad. „Vojskové“ skúšky tankových
kanónov v závode na
výrobu tankov sa uskutočňovali paľbou pria- Leningrad sa podie- zbrojnej výrobe). Pomo zo závodu. (Pozn. ľal 11% na sovietskej
Pokračovanie na str.8
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Nemeckí parašutisti v bojoch o Leningrad
Pokračovanie zo str.7

máhalo i vojenské námorníctvo paľbou z lodí. Po tom, ako Hitler
presunul väčšinu jednotiek k Moskve, sa Nemcom počas operácie
NORDLICHT (Polárna
žiara) nepodarilo obsadiť Leningrad. Obrancovia Leningradu zaplatili
smrťou viac ako 1 milióna obyvateľov zimou
a podvýživou. Takto by
som v krátkosti charakterizoval hrdinstvo statočných obrancov ale i obyvateľov Leningradu. Ale
vráťme sa k nemeckým
parašutistom. Nemecko
disponovalo v tejto dobe
1. – 3. výsadkovým plukom
(Fallschirmjäger
Regiment 1. - 3., vtedy
ešte podriadenými 7.
leteckej divízii – 7. Flieger-Division). 24.9. došiel rozkaz k presunu

a od 29.9. do 3.10.1941
vystriedali
parašutisti
(s krétskym vybavením)
jednotky 20. mod a zaujali obranné postavenie
juhovýchodne Leningradu na výbežkoch rieky
Neva. Išlo hlavne o jednotky 1. vp (gemjr. Bruno Bräuer) a 3. vp (plk.
Richard Heidrich) v zostave 18. armády (poľný maršal Georg von
Kuchler). Spoločne boli
nasadené i ďalšie výsadkové jednotky – 2. pluk
útočnej leteckej pechoty
(II. LLStR – Luftlande-Sturm-Regiment
2
– mjr. E. Stentzler) a div.
delostrelectvo, ženisti,
ošetrovňa, atď. Parašutisti sú nasadení ako
pešiaci a odolávajú do
17.11. celkom 46 sovietskym útokom. Až 50%
straty utrpela jednotka
E. Stentzlera, sám prišiel

o oko a 20.10.1941 zomrel v poľnej nemocnici.
Určitým nedostatkom sa
ukázala výstroj a výzbroj
nemeckých parašutistov. 9 mm samopaly MP38/40 mali účinný dostrel okolo 100 m (max.
dostrel 200 m) na rozdiel
od 7,92 mm pušiek Karabine 98K Mauser (so zásobníkom na 5 nábojov),
ktoré mali účinný dostrel
okolo 400 m. V decembri 1941 zasiahol do
bojov i „generál zima“
a teploty klesajú až na
– 40°. Nemeckí parašutisti (s letnou „krétskou“
výbavou)
prichádzajú s heslom: „radšej 3
zoskoky na Krétu ako
jeden deň pri Leningrade“. Po tom, ako padne
alebo je zranených viac
ako 3000 parašutistov,
sú v polovici decembra
1941 vystriedaní a stiah-

Znak 3. výsadkovej divízie

nutí do nemeckých posádok. Neskôr sú nasadzovaní na východnom
fronte na rôznych úsekoch. Takto sa nám napr.
2. vp (genmjr. A. Sturm)
zúčastní do 3/1942 do
6/1942 bojov juhovýchodne Leningradu, pri
Rževe, v bažinách okolo rieky Volchov. V rokoch 1942/43 prebehne
v Nemecku prvá reorganizácia výsadkových
jednotiek a vzniknú prvé
Pokračovanie na str.11
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Nemeckí parašutisti v bojoch o Leningrad
Pokračovanie zo str.10

výsadkové divízie. Reorganizácii bude niekoľko,
hlavne koncom II. svetovej
vojny v 4 – 5/1945, kedy
sa objaví niekoľko silne
poddimenzovaných výsadkových divízií, dokonca
od 1.3.1944 do 8.5.1945
i 1. výsadková armáda (1.
Fallschirm-Armee,
genplk. Kurt Student), ktorá
mala pri operácii MARKET-GARDEN brániť s asi
3000 mužmi 60 km úsek
Antverpy – Maastricht.
Záver: 29. septembra 1941
došlo k prvému nasadeniu nemeckých parašutistov na východnom fronte.
I keď došlo v ZSSR neskôr
k sporadickým nemeckým výsadkom (družstvo

Samopal MP 40
MP-40 ( Maschinenpistole 40)
Konštruktér: Heinrich Vollmer
Navrhnuté:
1938
Výrobca:
Erma Werke
Vyrobené:
1940-1945
Počet vyrobených kusov:
> 1 000 000
Varianty:
MP36, MP38, MP40, MP40/1, MP41
Hmotnosť:
3,9 kg ( 4,7 kg nabitý)
Dĺžka: 833 mm (630 mm so sklopenou opierkou)
Dĺžka hlavne: 251 mm
Typ náboja:
9mm Parabellum/Luger
Kaliber:
9mm
Úsťová rýchlosť strely:
380 m/s
Kadencia:
500 rán/min
Maximálny dostrel:
200 m
Zásobovanie muníciou:
zásobník na 32 nábojov

Automatická puška FG42
FG-42 ( Fallschirmjägergewehr 42)
Konštruktér
Louis Stange
Navrhnutá
1942
Výroba
1942 – 1945
Počet vyrobených kusov - 2 000 (Model I), 4 397 (Model II a III)
Varianty
Model I, Model II, Model III
Hmotnosť
4,5 kg (Model I), 4,9 kg (Model II)
Dĺžka 937 mm (Model I), 1060 mm (Model II)
Dĺžlka hlavne 502 mm
Typ náboja
7,92x57mm Mauser
Kadencia
900 rán/min (Model I),
600 ran/min (Model II)
Úsťová rýchlosť strely 760 m/s
Zásobovanie municiou schránkový zásobník na 10 alebo 20 nábojov

– čata), začali parašutisti plniť úlohy pozemného
vojska. Zmeny doznala
výzbroj a výstroj parašutistov. Objavila sa zimná
výstroj. Po experimentoch
s inováciou karabíny Mauser K98k došlo k snahe
o jej nahradenie novou
7,92 mm puškou FG 42
(Fallschirmjägergewehr),
ktorých bolo vyrobených
viac ako 6 000 ks. K jej bojovému použitiu nedošlo,
vo výzbroji sa zato objavil
7,92 mm guľomet MG 42.
Vladimír Gajdoš
KVVV Praha
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Prvý raz v histórii boli
výsadkári VDV vysadení
na driftujúce ľadové pole
v Severnom ľadovom
oceáne,
na ľadovú bázu „Barneo“
blízko Severného pólu.

90 výsadkárov z Ivanovskej 98. gardovej výsadkovej divízie vyštartovalo z vojenskej základne
Olenya v Murmanskej oblasti na palube vojenského transportného lietadla
Il-76.Súčasne bol použitý parašutistický systém
Arbalet-2 ktorí niesol
nevyhnutnú výzbroj, zásoby a pohonné hmoty. Cvičenie otestovalo
schopnosti výsadkárov
uskutočňovať operácie
v extrémnych podmienkach. Súčasne sa testovala aj nová výstroj,
ktorá chráni výsadkárov
pri extrémne nízkych teplotách. Taktiež trénovali
aj záchranné operácie,
vyhľadávanie a evakuáciu zranených polárnikov a posádok lietadiel.
Spolu
s
výsadkármi
zoskočil aj ich kolega
duchovný divízie otec
Savva, ktorý má veľký
rešpekt hlavne medzi
mladými vojakmi. Otec
Savva mal už 750 zoskokov a na Severnom póle
získal svoj 751 zoskok.
Ruská driftujúca polárna stanica „Barneo“ bola
znovu otvorená na jar

Viete že ???
*
Sviatkom - dňom
SPECNAZ je 24.10.
V tento deň v
roku
1950 boli vytvorené rozkazom MO ZSSR č.
Opr/2/395 832 prvé jednotky a útvary Specnaz.

Ročník XIV.

Úspešná akcia
ruských výsadkárov

asi 100 km od Severného pólu na 89 stupni severnej šírky. Polárna základňa má aj provizórnu
letiskovú plochu pre ľahké transportné lietadlá
AN-74 a vrtuľníky Mi-8.
Preklad a úprava:
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava
Zdroj: ITAR-TASS (eng)

*
17.8.2013 oslávil
v Kanade svojím 1681.
zoskokom svoje 80 narodeniny ex. Prešovčan Michal Olenočin.
*
NKÚ v ČR pri
previerkach v roku 2013
zistila nehospodárne na-

kladanie s vojenským
materiálom v AČR. Od
roku 1997 do roku 2009
ležalo v skladoch 712 padákov VTP-100 za 120
mil. Kč. Padáky boli neskôr rozstrihané a použité
ako krycie plachty. Pozri
Lidovky.cz z 18.11.2013.

*
Počas leteckých
závodov
Dübendorf
(SRN) 1937 boli uskutočnené 31.7. i zoskoky parašutistov voľným pádom
z lietadla Fokker F.VII.
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XVII
Pôvodne som mal v pláne vydať ďalšie „doplnené a opravené“ vydanie,
v ktorom by som opravil
hlavne gramatické chyby. Nedá sa, nemôžem
pridať a ubrať ani čiarku,
aby som nenarušil knihe
pridelené ISBN. Takže,
čím dnes rozšírim váš
parašutistický
obzor?
Londýnski parašutisti – striedavo vo Veľkej
Británii a v ČR, po smrti manželky, žije jeden
z posledných parašutistov pplk. v.v. Jiří PAVEL (*
1922). Bojoval v 1. čsob,
za manželku mal od roku
1945 Angličanku, s ktorou v roku 1968 emigroval do Veľkej Británie. Na
Slovensko vedú stopy
K.Hlásenského (ROTHMAN). „Najslávnejší“ rodák zo Šlapaníc pôsobil
na jeseň 1950 v Elektrosvite Nové Zámky.
Ďalšou novinkou pre viacerých môže byť, že rukávová nášivka s nápisom
Czechoslovakia sa nosila na oboch ramenách
či už blúzy alebo kabátu.
Slovenskí padákoví strelci – doplňte si, že
veliteľ 2. čaty npor. V.
Bičanovský zahynul ako
škpt. pri havárii lietadla

Doplnok XVI. sa objavil v Červených baretoch
1/2014 na str. 9, ktoré boli k dispozícii na VČS
KVV Bratislava v marci 2014. Kniha „Hrdinovia? Nie, vojenskí parašutisti,..“ sa vypredala
už vo februári, ale aby som uspokojil všetkých
záujemcov, objavila sa voľne už 25.2.2014
na stránkach www.kvvprostejov.wgz.cz.
C - 2.32 od LP 44 (Vajnory) spoločne s npor. Janom Gočom 13.12.1947
v priestore Chřiby (vysočina na strednej Morave). Lietadlo C – 2.32
bolo vlastne Arado Ar
– 96B vyrábané v ČSR
ako Avia. Údajne narazili
pri lete v hmle do stromov
a mali by byť pochovaní
v Kyjově. Malé opravy
v knihe mi avizoval i Leo
Kolník v liste z marca t. r.
Slovenskí legionári
a cudzineckí legionári
– novou osobnosťou je
rodák z Chtelnice – kpt.
francúzskych légií Jozef
Honza – Dubnický (1884
– 1965), ktorý ako jeden
z trojčlennej delegácie
preberal 29.6.1918 na
parížskej radnici, bojovú
zástavu 21. česko-slovenského
streleckého
pluku. (Ako zdravotník
tu slúžil napr. Heliodor
Píka). V roku 2014 sa objavilo knižné spracovanie
spomienok pod názvom

„Zápisky
legionára“.
2. čs. pdb - zo smutnejších správ. Dňa 1.3.2014
zomrel v Bratislave(Rusovce),
čestný
člen
KVV Bratislava genmjr.
v.v.
Karol
Schwarz
(*28.11.1920 Rudno nad
Hronom), príslušník 2.
čs. pdb a „командир
города Мелитополь для
чехословацкой части“.
30.6.2007 pri stretnutí veteránov v Žiline odovzdal
žilinskému 5. p ŠU repliku bojovej zástavy 2. čs.
pdb. Odznaku vydaného
k 70. výročiu vzniku 2.
čs. pdb v ZSSR sa nedožil,... Posledná rozlúčka
sa uskutočnila 11.3.2014
v bratislavskom krematóriu. Odznaku sa snáď
dočkal v Liptovskom Mikuláši žijúci príslušník
2. čs. pdb – plk. v.v. Ján
Iľanovský (*1922). Besedu s príslušníkom 2. čs.
pdb Štefanom „Sťopom“
Šteﬂovičom
(*1921)
zorganizoval v mar-

ci 2014 KVV Trenčín.
Čo nového za riekou
Moravou? Po občianskom združení Červené
barety, sa v Prostějove
objavila i obchodná spoločnosť Parapresent. Do
vienku si dala „představit
a udělit“ pamätné odznaky, medaily s parašutistickou
problematikou.
Novinkou sú mince (V.
Přikryl, R. Krzák o priemere 40 mm) v púzdre
(bublinke) v cene 185 +
18 Kč/ks. Pre zberateľov, záujemcov o tieto
predmety, je možnosť
i ich kúpenia. Na Slovensku vydali v minulosti mince 5. pŠU Žilina a 1. pspr Bratislava.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

Z foto:
archívu
„Cajo“

Posledná výsadka r. 1980
zadný rad zľava:
Ivan Bišťan, Tibor Baďura, Jozef Olgyay,
Ľubomír Galgoczi, Štefan Oťapka,
Karol Takáč
predný rad zľava:
Marián Kňaze - pilot, Milan Preisinger,
Alexander Filo, Naďa Pittauerová,
Vladislav Dergnovich,
Pavol Beckovský - 2. pilot / mechanik
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Smutná správa
Dňa 29. apríla 2014 nás
náhle opustil člen klubu
a náš priateľ

Ľubomír Strakuš
Česť jeho pamiatke!
Ľubomír „BÉĎO“ STRAKUŠ
* 30. 10. 1952 + 29. 4. 2014

Ročník XIV.

Blahoželáme k narodeninám
marec
Dubeň Ľubomír
Havel Bohumil
Hrnčárová Viola
Klvač Pavol
Paškan Ján
Bachratý Alojz
Holobradý Boris

apríl

Napísali o nás
Je nás veľa, no i tak nie sme takí silní,
akými by sme mohli byť
Počas marcového výročného rokovania bratislavského Klube vojenských výsadkárov v Bernolákove som si to uvedomil dvakrát. Po prvý raz, keď
som sa pri ich správe o činnosti utvrdil, že ideovo sa
od nás, protifašistických bojovníkov, naozaj v ničom
nelíšia, navyše, ešte aj celý rad akcií máme rovnakých.
No a po druhý raz, šim organizáciám rovnakeď som tému partnerstva ko priateľsky naklonený.
otvoril v neformálnom rozČím sa idú slovenhovore s prezidentom KVV skí výsadkári (nielen veteSR Antonom Múdrym. Tro- ráni( prezentovať v tomto
chu ma zarazilo deď na tému roku? Z asi 20-tich veľkých
potenciálnych
možností a aj medzinárodných poduspolupráce zareagoval, že jatí spomeniem len niektoré“
„trochu ste na nás priveľkí“. - Memoriál Jozefa GabAk to zoberieme číka, Žilina, 31. máj 2014
podľa počtov členov, tak Antropoid,
Pramožno. No ak podľa aktivity, ha,
18.
jún
2014
tak určite nie. Bratislavská - Odborný medzinárodný
oblastná organizácia SZPB seminár pri 100. Výročí zísby určite vo svojich radoch kania patentu na funkčný
privítala asi 80 zväčša ešte padák Štefanom Baničom,
stále aktívnych bratislav- Smolenice, 16. august 2014
ských výsadkárov – veterá- - Snem pri príležitosti 20.
nov. Určite z ju posilnili, pre- výročia založenia Klubu
tože sú stále životaschopní vojenských
výsadkárov,
a aj všeobecne vážení. Žilina, 22. august 2014
Dôkazom bolo že - 20. výstup na Slena výročku ich prišli po- mä, 11. október 2014
zdraviť zástupcovia asi
Nehovoriac o tom,
desiatich partnerských vý- že členov ôsmich slovensadkárskych klubov z Čes- ských výsadkárskych kluka, starostka Smoleníc bov pravidelne stretáme aj
Pavlína Hornáčková (rod- na všetkých spomienkových
ná obec vynálezca padáka podujatiach ku Dňu víťazŠtefan Baniča, Smolenice stva nad fašizmom, k SNP...
– Neštich (a aj predseda
Vladimír Mikunda
BSK Pavol Frešo. Ten je
časopis SZPB
evidentne voči obom naBojovník č.7/2014

Effenberger Mikuláš
Herna Jozef
Horniak Peter
Hrehuš Anton
Kluvánek Ivan
Kňazovický Ľubor
Rezník Jaroslav
Šubertová Iveta
Čižinský Jozef
Galgóci Jozef
Kováčová Miroslava
Lang Peter

máj
Čarnogurský Ján ml.
Méhes Jaroslav
Smrek Emil
Tomášek Peter
Vaigl Milan
Bohunický Miroslav
Cádra Daniel
Juriš Patrik
Mikuš Stanislav
Nemček Ivan
Novák Ivan

Všetkým menovaným
srdečne blahoželáme
a do ďaľších rokov života
želáme všetko najlepšie !

Spravodaj Červené barety – len pre vnútornú potrebu
realizácia: tel.: + 421 903 717 699, e-mail: botafogomm@gmail.com
Číslo účtu: 1746841054 (zo zahraničia IBAN: SK420200000000174681054) Kód banky: 0200 VÚB Bratislava

