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Na úvod
Tento „rýchly“ SPRAVODAJCA má informatívny charakter k plánovaným akciám, ktoré sa
majú uskutočniť v tomto roku. V nadväznosti na minulé číslo SPRAVODAJCU č. 3/2009
k informácii II. športového stretnutia výsadkových veteránov v Prostějove sú plánované ďalšie,
pre nás zaujímavé a významné akcie, ktorých sa podľa vlastného uváženia môžeme zúčastniť.
Informácie o nich odzneli počas stretnutia na letisku v Šuranoch. Tohto stretnutia sa nemohol
z objektívnych príčin zúčastniť predseda nášho klubu Paľo Vojtek a ďalší kolegovia. Kolega
Dušan Hancko z Očovej sa zúčastnil streleckej súťaže a na najbližšom ďalšom stretnutí bude
informovať o návrhu na zorganizovanie takéhoto podujatia pre naše KVV. Tento rok sa nesie
v znamení osláv 65. výročia SNP a s kolegom Braňom Diškom pripravujeme stretnutie pri
pamätníku II. paradesantnej brigády v Badíne pri Banskej Bystrici. Písal som o tomto
pamätníku v SPRAVODAJCOVI č. 2/2009. Toľko slov na úvod. Ešte malá poznámka.
Kolegovia, ktorí sa zúčastňujú rôznych akcií či už v spolupráci s armádou, obcami, mestami,
samosprávami či s organizáciami, ako napríklad Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,
Klub vojenských dôchodcov a ďalšími, podľa možností urobili dokumentáciu pre výročnú
správu o činnosti nášho oblastného KVV.
Ivan Bartoš

Stretnutie na letisku v Šuranoch
25. 7. 2009
Pekné júlové sobotňajšie počasie umožnilo splniť naplánované stretnutie na letisku
v Šuranoch. Z nášho klubu sa stretnutia zúčastnilo 17 členov (niektorí aj s manželkami) a 3
hostia z O-KVV Bratislava. Toto stretnutie sa uskutočnilo na podnet našich šurianskych kolegov Dezidera Litváka, Pavla Podhorca, Milana
Sucháňa, ktorí spolu s kolegami Mikim
Kodadom, Jankom Bartolenom, Vladom
Kavickým a hosťujúcim predsedom LKŠ
Jaroslavom Stejskalom pripravili vynikajúce
pohostenie a program. Trochu sa omeškal prílet
Brigadýra, z ktorého sa mali urobiť zoskoky,
tak sme sa zišli v klubovej miestnosti a kol.
Kavický neformálne otvoril stretnutie všetkých
prítomných. V úvode odovzdal slovo kol.
Kodadovi, ktorý po krátkom príhovore vyzval
prítomných vzdať minútou ticha úctu zosnulému kolegovi Imrovi Bajlovi. Po tomto akte mal príhovor hosťujúci predseda klubu J. Stejskal,
ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s históriou a činnosťou Leteckého klubu Šurany.
Poprial všetkým príjemný deň a vyslovil presvedčenie, že takéto stretnutie na letisku
v Šuranoch nie je posledné. Po veľkom potlesku odzneli stručné informácie kol. Kavického
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z Predsedníctva KVV zo dňa 6. 7. 2009, podrobnejšie informoval o pripravovanom 5. ročníku
Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a 1. ročníka Memoriálu Štefana Baniča,
vynálezcu padáka, ktorý sa uskutoční 4. až 6. septembra 2009. Podrobnejšie informácie
a organizačné pokyny sú uvedené v tomto Spravodajcovi a ktoré uviedol aj kol. L. Hreha.

4
Poznamenal, že poplatok bude pravdepodobne nižší ako 23 €. Je potrebné poslať záväznú
prihlášku – zabezpečí kol. Kavický. Ďalšie stretnutie sa plánuje na jeseň, aby sme sa
porozprávali a vyhodnotili našu činnosť. Kol. Hreha informoval aj o vybavovaní padákov
OVP-80, ktoré by mala poskytnúť KVV SR armáda a odpovedal na otázky kolegov Šťastného k
prísľubu 24 padákov od armády, Zámečníka k memoriálu Š. Baniča, MS CISM v Lučenci
a Perpitsa k akcii Antropoid na Lešti. Po tejto krátkej, neformálnej rozprave sa prítomní
pobrali na vyčlenený priestor letiskovej plochy, preto už bol ohlásený prílet Brigadýra. Po
chvíli sme ho zbadali krúžiť vysoko nad letiskom a o chvíľu z neho vyskočili dvaja parašutisti
z miestneho paraklubu. Po pristátí Brigadýra sa pripravili na zoskok aj naši dvaja kolegovia
Rastislav Vargic a Ladislav Hreha, s nimi miestny člen Matej Cabáň. Brigadýr riadený pilotom

Ondruškom sa s nimi vzniesol nad letisko a po vystúpení do potrebnej výšky sa od neho po
chvíli postupne oddelili “ tri bodky,“ nad ktorými sa objavili padáky v tvare krídla. Vznášali
sa pomaly k zemi a všetci traja úspešne pristáli na zemi, aj keď trochu problémy robil vietor,
no na našich veteránov nestačil. S rozbalenými padákmi v náruči prišli ku kolegom a po
podelení sa o zážitok z úspešne absolvovaného zoskoku sa spoločne všetci odfotili.
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Potom sa všetci odobrali do klubovne, kde sa podával výborný guľáš a priateľskú atmosféru
spríjemňoval hrou na fujare kolega Janko Bartolen. Počas podávania guľášu nás cez mobilný
telefón pozdravil predseda Paľo Vojtek a poďakoval všetkým zúčastneným na tomto stretnutí.

Pekný spev chlapských hlasov sa niesol klubovňou, kto mohol, dal si vína i niečoho
tvrdšieho. Záverom svojho kultúrneho vystúpenia Janko začal spievať výsadkársku hymnu
„Duní stroje vzduchem,“ postupne sa k nemu pridávali ďalší a perfektne pripravené
spoločenské posedenie sa chýlilo ku koncu. Hostitelia zo Šurian účastníkom stretnutia
odovzdali pekné Pamätné listy. Postupne sa prítomní rozchádzali a na záver sa odfotili pri
MIG-u 21 na zachovanie peknej spomienky z I. stretnutia vojenských výsadkárov – veteránov
na letisku v Šuranoch.
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KLUB
VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV
SR BRATISLAVA
A
OBEC SMOLENICE
usporiadajú v dňoch 4.-6.9.2009

5.ročník memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a
1.ročník memoriálu vynálezcu padáka
Štefana Baniča
CHARAKTER SÚŤAŽE:
Memoriál je organizovaný, ako výsadkový viacboj na počesť
- zakladateľov výsadkového vojska v Československej armáde
- vynálezcu padáka Štefana Baniča
- ako súčasť osláv 65.výročia SNP

USPORIADATELIA:
Klub vojenských výsadkárov Bratislava, obec Smolenice, pod záštitou VUC Trnava a jeho predsedom Ing. Tiborom
Mikušom poslancom NR SR, ktorý prevzal patronát nad podujatím.

TERMÍN SÚŤAŽE:
5.9.2009 od 09,oo hod do 13,oo hod
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PODMIENKY SÚŤAŽE:
Súťažiť môžu trojčlenné družstvá z KVV ČR a SR, ktorých vekový súčet je 180 rokov a viac. Minimálny vek súťažiaceho
je 60 rokov a vykonal minimálne jeden zoskok padákom. Za každý registrovaný KVV v ČR a SR môže štartovať jedno
súťažné družstvo. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo.

DISCIPLÍNY SÚŤAŽE:
a. beh na 1000 metrov (4x250 metrov)
b. streľba zo vzduchovej pištole a vzduchovej pušky
c. hod ručným granátom na cieľ
a1. preteky sa konajú na športovom štadióne v Smoleniciach. Súťažné družstvo v priebehu každého kola plní jednu
disciplínu. Posledné kolo je určené na zrýchlený finiš družstiev do cieľa.
b1. strieľa sa na športový terč vo vzdialenosti 10 metrov, každý člen družstva má 5 výstrelov
c1. hádže sa na trojrozmerný zákop 1, 2 a 3 metre na vzdialenosť 20 metrov, každý člen družstva má 3 hody

HODNOTENIE SÚŤAŽE:
Pretek je hodnotený, ako súťaž družstiev. Určenie poradia jednotlivých disciplín je na základe dosiahnutých výsledkov
jednotlivcov.
a2. poradie v behu sa stanoví podľa dosiahnutého času v cieli posledným členom družstva
b2. hodnotenie strelieb je podľa súťažných pravidiel športovej streľby
c2. hodnotenie hodu RG na cieľ podľa zásahu zákopu, podľa rozmeru: 1m=3 body, 2m=2 body, 3m=1 bod.
Celkové hodnotenie a poradie družstiev je určené súčtom umiestnení, z jednotlivých disciplín.
V prípade zhodnosti bodov v disciplíne a v celkovom hodnotení, platia pre určenie poradia „vekové kritéria“:
-vyšší vekový súčet rokov členov družstva
-vyšší vek najstaršieho člena družstva.

CENY:
Disciplíny:
- pretekári na 1. - 3.mieste v každej disciplíne dostanú diplom a medailu. Členovia víťazného družstva dostanú aj pohár.
- družstvá na 1. - 3.mieste v každej disciplíne dostanú diplom . Víťazné družstvo dostane aj pohár.
Celkové hodnotenie družstiev: - jednotlivci sa nevyhodnocujú
Členovia družstiev na 1. - 3.mieste v celkovom poradí dostanú diplom a medailu. Víťazné družstvo dostane aj pohár.
- víťazné družstvo dostane najviac PUTOVNÝ POHÁR na obdobie do 6.ročníka konania memoriálu.

RIADITEĽ PRETEKOV:
Pavel FRANÍK,

HLAVNÝ ROZHODCA:
PhDr. Viktor TIMURA, CSc.

LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ:
MUDr. Gustáv VODA, CSc.

PREDSEDA ORG.VÝBORU:
Ing. Jozef TUČEK, CSc.

PRIHLÁŠKY:
Poslať do 10.08.2009 na adresu:
Juraj Poláček, Úradnícka 12, 831 03 Bratislava, alebo e-mailom: jpm@jpm.sk
V prihláške prosíme uviesť mená pretekárov s dátumom ich narodenia a meno vedúceho družstva. Každý pretekár pri
prezentácii predloží platnú lekársku prehliadku. Zároveň s prihláškou pretekárov prosíme o poslanie zoznamu
doprevádzajúcich osôb.
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UBYTOVANIE A STRAVOVANIE:
Ubytovanie pretekárov a účastníkov akcie bude zabezpečené v rekreačnom zariadení Záruby (Jahodník, 1,5 km od
Smoleníc). V jeho zariadení budú zabezpečené raňajky a večere. Obed 5.9.2009 bude zabezpečený v športovom zariadení
v Smoleniciach, kde sa bude konať súťaž.
Predpokladané náklady na ubytovanie, stravovanie, občerstvenie a ostatné režijné náklady na jedného pretekára
a účastníka akcie sú kalkulované na 23 €.

ORIENTAČNÝ A ČASOVÝ PROGRAM:
4.9.2009
do 18,oo
18,oo – 19,oo
19,oo – 20,oo
20,oo – 23,oo
23,oo
5.9.2009
07,oo
07,oo – 08,oo
08,3o
09,oo – 09,5o
10,oo – 15,oo
13,oo – 15,oo
15,oo – 15,3o
16,oo – 17.oo
16,oo – 18,oo
18,oo – 19,oo
19,oo – 24,oo

6.9.2009
08,oo – 09,3o
od 10,oo

prezentácia družstiev a registrácia účastníkov akcie,
večera,
porada vedúcich družstiev – losovanie a nastreľovanie zbraní,
spoločenské posedenie,
večierka.
budíček,
raňajky,
položenia venca k pamätníku Štefana Baniča,
nástup pretekárov –otvorenie súťaže a rozcvičenie,
súťaž družstiev podľa vylosovania,
obed podávaný bufetovým spôsobom v mieste súťaže,
vyhodnotenie súťaže,
prijatie zástupcov KVV ČR a SR starostom obce Smolenice
návšteva pamätných miest podľa výberu účastníkov,
večera,
spoločenský večer pre účastníkov súťaže, v jeho priebehu odovzdanie diplomov, účastníckych
a ďakovných listov.
Raňajky (výdaj cestovného balíčka)
Individuálny odchod účastníkov s možnosťou návštevy pamätných miest, podľa vlastného výberu
(jaskyňa Driny, hrad Červený kameň, Košariská, Bradlo a pod.)

Záväzná prihláška
KVV........................................................................................................................
Meno a priezvisko súťažiaceho
1..........................................................................dátum narodenia................................................
2..........................................................................dátum narodenia................................................
3..........................................................................dátum narodenia................................................
Ďalší účastníci podujatia ( iba počet) z toho: muži/ženy..............................................................
V.......................................................2009

Meno, priezvisko a podpis predsedu KVV,
resp. zodpovedného člena výboru
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Organizačné pokyny
pre účastníkov
5. ročníka Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska
a
1. ročníka Memoriálu Štefana Baniča, vynálezcu padáka
Vážení kolegovia.
V mene Oblastného klubu Vojenských výsadkárov v Bratislave Vás chceme informovať
o organizácií horeuvedeného podujatia, ktoré sa uskutočni v dňoch 4. až 6. septembra (zaři)
2009 v Smoleniciach pri Trnave v SR.
Memoriál sa uskutoční pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslanca
NR SR Ing. Tibora Mikuša.
Organizátorom memoriálu je Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Bratislava
v spolupráci s Obecným úradom Smolenice.
Cieľ súťaže:
Cieľom je súťaž a stretnutie súťažiacich členov KVV z Českej a Slovenskej republiky.
Okrem súťaže je aj stretnutie ostatných účastníkov na podujatí, ktorí vykonávali vojenskú
službu u výsadkových jednotiek, tých, ktorí sa venovali športovému parašutizmu
v aerokluboch a ostatných členov klubu, ktorí sa aktívne podieľajú na ich činnosti.
Súťažné podmienky pre súťažiacich a priebeh súťaže sú uvedené v Propozíciách
súťaže, ktoré sú osobitne spracovane a Vám ich súčasne s organizačnými pokynmi
posielame.
Účasť na súťaži a stretnutí:
Počet súťažiacich družstiev a ostatných účastníkov na podujatí z jednotlivých KVV
je neobmedzený.

Program a chronológia podujatia.
Príchod účastníkov a registrácia 04.09.2009 (piatok):
- od 14.00 do 17.00 hod.
- miesto: Kultúrno-spoločenské stredisko (pri pamätníku Št. Baniča) Smolenice-Neštich
- ubytovanie 17.00 - 18.30 hod.v rekreačnom stredisku ZRUBY (cca 2 km od Smoleníc)
- spoločenský večer s občerstvením 19.00 – 22.00 hod.
Priebeh súťaže: 05.09.2009 (sobota):
- 07.00 – 08.00.hod. raňajky v ubytovacom zariadení
- 08.30 hod. položenie venca účastníkov podujatia k pamätníku Št. Baniča
- 09.00.hod. otvorenie súťaže
- 09.30.- 15.00.hod. súťaž
- od 15.00.hod. ukončenie súťaže a odovzdanie ocenení
- 18.00.- x hod. večera, odovzdanie pamätných listou a spoločenský večer v priestore
ubytovacieho zariadenia.
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Ďalší deň stretnutia 06.09.2009 (nedeľa):
- raňajky spojene s vydaním cestovného balička stravy
- návšteva kultúrno-pamätných miest poľa vlastného výberu
- odchod domov
Poznámka: Časový priebeh a niektoré zmeny v programe sa ešte môžu uskutočniť.
Účastníci podujatia o nich budú vopred, resp. v priebehu stretnutia informovaní.
Účastnícky poplatok, je stanovený na jednu osobu (vrátane súťažiacich) 23,00 €, ktorý
pokrýva náklady na ubytovanie, stravovanie, občerstvenie a ostatné režijné náklady na
podujatie. Platba je v hotovosti pri registrácií. Je reálny predpoklad, že dôjde k podstatnému
zníženiu poplatku na osobu, čo je závisle od získania počtu sponzorov na podujatie.

Osobitná požiadavka !
Žiadame láskavé predsedov klubov, aby pripravili stručnú písomnú správu o klube a zaslali ju
so záväznou prihláškou:
- všeobecná charakteristiku klubu - rok založenia
- členská základňa
- činnosť klubu (všeobecne)
- významní členovia klubu
- atd. podľa vlastného uváženia
Ďalej požadujeme doniesť (pokiaľ klub má) klubovú zástavu, a pre súťažiacich zabezpečiť
jednotný súťažiaci úbor (červený baret, klubové tričko a športové nohavice).
Záväzná prihláška !
Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 10. augusta (srpna) 2009 na adresu:
Juraj P o l á č e k
Úradnícka 12
831 03 Bratislava,
alebo e-mailom: jpm@jpm.sk
Mobil tel.: ... 421 0903 253 636
Bližšie informácie o podujatí podaju:
1. Ladislav Hreha, mobil: ...421 0903 997 905; pevná linka:... 421 2 45993492
Fax linka ... 421 2 45993492
2. Jozef Tuček,
mobil ... 421 0904 959 387; pevná linka ... 421 2 65316837
Ostávame s pozdravom a tešíme sa na stretnutie.
Za organizačný výbor: Ladislav H r e h a
Predseda KVV Bratislava

V Bratislave 29.06.2009
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KALIŠTE
STRETNUTIE GENERÁCIÍ
15. august 2009
Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja MILANA
MURGAŠA
Program
10.30 Ekumenická pobožnosť
11.00 Pietna spomienka
Položenie vencov
Hymna SR
Otvorenie
Príhovory a pozdravy hostí
Sadenie stromčekov v Sade života
12.00 Tradície Kališťanov

Odhalenie miliera

13.00 Kultúrny program
Dychová hudba Železiarní Podbrezová
Detský folklórny súbor Malachovček z Malachova
Detský folklórny súbor Prvosienka z Banskej Bystrice
Koncert Mariána Čekovského so svojimi hosťami
Zábavné detské ihrisko
Športové, vedomostné a zábavné hry a súťaže pre deti
Skúška zdatnosti
Športovo-branné súťaže pre mládež a dospelých
Regrutačné stredisko ASR
Off Road show
Prechádzky Partizánskou republikou

Ukážky zásahov Hasičského a záchranného zboru Žilina
Ukážky vozidiel firmou Motor Car Banská Bystrica
Návšteva expozície národnej kultúrnej pamiatky Kalište

Návšteva Pamätnej izby v Balážoch
Turistické pochody
Donovaly – Kalište
Špania Dolina – Kalište
Lučatín – Hiadeľ – Kalište
Časový rozvrh odchodov autobusov
B. Bystrica želez. stanica
Kalište
Kalište
odchod
príchod
odchod
00
40
30
08.
08.
15.
30
10
08.
09.
18.00
09.00
09.40

B. Bystrica
príchod
10
16.
18.40
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Autobusy budú označené KALIŠTE 2009 a číslom autobusu s tým, že účastníci budú
prepravení späť autobusom, ktorým sa na podujatie doviezli. Upozornenie pre dodávateľov
a technické vozidlá: V smere z Kališťa do Moštenice bude v čase od 07.30 h do 12.00 h cesta
pre všetky vozidlá uzavretá. Odporúčanie pre záujemcov: využite v maximálnej miere
autobusovú dopravu, nakoľko na Kališti sú obmedzené parkovacie miesta pre osobné motorové
vozidlá.

Záverom
V prvom rade patrí poďakovanie za perfektne pripravené I. stretnutie vojenských
výsadkárov – veteránov na letisku v Šuranoch. Zúčastnili sa ho kolegovia, ktorým
to zdravotný stav a voľný čas dovolil – Bartolen, Bartoš, Daniš, Dubný, Jesenák,
Kavický, Kodada, Lacko, Litvák, Podhorec, Putz, Sucháň, Šťastný, Tencer,
Vargic, Zámečník a kolegovia z KVV Bratislava Hreha, Michajlov a Méhes.

SPRAVODAJCA č. 4/2009. Tlač: HP Photosmart C4180.
Len pre vnútornú potrebu členov KVV (bez gramatickej úpravy)

