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Úvodom
Už sa blíži koniec roku 2010, prichádza čas vianočných sviatkov a začína obdobie príprav
na obdobie Nového roku 2011. V tomto našom klubovom SPRAVODAJCOVI, poslednom
v tomto roku, je opäť séria článkov od našich kolegov. Za úvodnými vetami ako prvá
informácia je list Predsedníctva KVV SR adresovaný manželke zakladateľa výsadkového vojska
plk. Františka Mansfelda, ktorý nás navždy opustil dňa 24. 9. 2010 vo veku nedožitých 85
rokov. Mal to byť príhovor na pohrebe, ktorý nebol prednesený z časových dôvodov. Od kolegu
Vlada Gajdoša je doplnený príspevok z I. Majstrovstiev ČR výsadkových veteránov 2010
z minulého čísla o zaujímavosti z tohto pre nás významného podujatia. Aj niekoľko krátkych
informácií, ktoré mi poslal. Nasleduje „Setkání 2010“ očami kolegu Jirka Šťastného. Osobitne
je venovaná krásna spomienka košického kolegu Eda Vargu na Juraja Kriváňa a nadväzuje na
ňu informácia zo slávnostného odhalenia pamätnej tabule Jurajovi Kriváňovi v Šumiaci.
Trochu inej histórie o výsadkovom vojsku nikdy nezaškodí spoznať, tak kolega Vlado Gajdoš
pripája článok o najväčšej výsadkovej operácii MARKET GARDEN. Nasleduje výber
podstatných informácií zo zasadnutia Predsedníctva KVV SR dňa 6. 9., 11. 10., 8. 11. a 6.12.
2010 zo zápisníc, doručených od kolegu Janka Hanáka. Predposledná krátka informácia je zo
SNEMU KVV SR, ktorý sa uskutočnil dňa 19. novembra 2010 v Žiline. A posledná od Laca
Haverlu zo Svetového dňa vojnových veteránov.
V nadväznosti na pripomienku z úvodu v minulom čísle chcem požiadať kolegov, ktorí sa
zúčastnili 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, mi podľa možností poslali písomnú informáciu pre pripravovanú výročnú
správu za rok 2010 o činnosti nášho oblastného KVV.

Ivan Bartoš

Opustil nás plk. František Mansfeld
(* 23.11.1925 -  24.9.2010)
Vážená pani Mansfeldová, smútiaca rodina, kolegovia výsadkári, vážené smútočné zhromaždenie.

So svojim veliteľom sa lúčia stovky členov KVV SR a tisíce
dôstojníkov, poddôstojníkov a vojakov slovenskej národnosti, ktorí
mali tú česť slúžiť u výsadkového vojska a mali to šťastie, mať
Františka Mansfelda za veliteľa. Hovorí sa, že každý je
nahraditeľný; to však platí o priemerných, nijako a ničím
nevyčnievajúcich z rady...avšak zriedkavo sa vyskytnú výnimoční
jedinci, obdarení mimoriadnymi vlastnosťami a schopnosťami,
ktorí svojimi názormi a rozhodnutiami určujú osud svojho okolia.
Týchto nahradiť je veľmi ťažké, spravidla nemožné...s jedným z nich
sa práve lúčime. Nie je tu vhodné vymenúvať tú „spústu“ dôvodov,
ktoré robia Františka Mansfelda výnimočným; my, ktorí sme ho
poznali o nich veľmi dobre vieme a absolútne sa stotožňujeme s konštatovaním, ktoré na
stretnutí českých a slovenských výsadkárov v Prostějove odznelo, že takú osobnosť, akou bol
František Mansfeld výsadkové vojsko nemalo a ani mať už nebude! Vyžadoval 100%-né
plnenie úloh a disciplínu, avšak trval na kamarátskom vzťahu a vzájomnej úcte na každej
úrovni, vďaka čomu bola „šikana“ neznámy pojem a naše priateľstvá a stretávania sú
celoživotné, čo nemá obdobu. Presadzoval osvojenie si vlastností, ktoré sú dôležité pre
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splnenie úloh a umožňujú prežitie. Rozvážnosť, vytrvalosť, optimálne riešenia kritických
situácii nekončia vyzlečením uniformy, ale sú našou celoživotnou výzbrojou aj pri riešení
problémov pracovných, rodinných, zdravotných a iných, ktoré život prináša, čo je do značnej
miery zásluha nášho veliteľa. Ako možno takéhoto človeka nahradiť...? Nemožno nespomenúť
jeho vzťah k Slovensku a k nám, Slovákom. V dopise, ktorý nám zaslal pred rokom píše: „Na
pobyt v Prešově a na vojáky slovenské národnosti mám trvale nejlepší vzpomínky. Postavili
sme společne, výsadkáři Slováci a Češi 22. Banskobystrickou výsadkovou brigádu SNP...“
Oslovoval nás krstným menom, miloval nás a my sme milovali jeho. Je nami uznávaný za
mimoriadnu osobnosť a realizovali sme náš vzťah k nemu menovaním ho brigádnym
generálom h. c., pretože minimálne táto hodnosť mu už dávno patrila! S bolesťou v srdci
a hlbokým zármutkom sa lúčime s týmto vzácnym človekom, ktorý výrazným spôsobom obohatil
každého z nás a každé prostredie v ktorom pôsobil. DOVIDENIA VO VÝSADKOVOM NEBI,
PÁN VELITEĽ !
Vážená pani Mansfeldová, prijmite hlbokú sústrasť slovenských výsadkárov nad stratou pána
manžela a zároveň náš obdiv a hlbokú úctu nad nesmiernou starostlivosťou, ktorú ste mu
venovala. Prajeme Vám veľa síl a zdravia pri vyrovnávaní sa s touto ťažkou situáciou.
Slovenskí výsadkári
voj. v. v. MUDr. Ján Hanák, v. r.
tajomník KVV SR

plk. v. v. Anton Múdry, v. r.
predseda KVV SR

Zaujímavosti z I. Majstrovstiev ČR výsadkových veteránov 2010
Najstarším účastníkom majstrovstiev bol 78 ročný Jiří URBAN z KVVV
Praha, ktorý na majstrovstvách prevzal funkciu skokanského "doyena"
od 81 r. L. Dvořáčka a 77-nici J. Mehes (KVV BA), O. Visingr (KVVV
Praha). Riadiaci zoskokov Petr Blahout z 1. vojenského paraklubu
Plzeň je zároveň spoluautorom knihy "Výsadkáři a průzkumníci
československé a české armády 1945-1999", Naše vojsko, Praha 2001.
Poliaci, skákajúci v historických uniformách na vojenských padákoch OVP-68/76A sa
pripravovali na septembrový spomienkový výsadok v Holandsku pri príležitosti 66. výročia
operácie MARKET - GARDEN. Jeden poľský výsadkár skákal i na starom voj. padáku MC-1.
Všetkých troch majstrovstiev veteránov (2003,2005,2010) sa zúčastnili J. Urban, J. Méhes
a V. Gajdoš. Padáky (krídla) VTP-100 mali byť pôvodne zavedené do armády ČR. Dnes sú
používané ako študentské padáky v aerokluboch ČR. Z padákov OVP 80 (výrobca Kras
Chornice) sa preniesol systém nožných a hrudného zámku na postroji, odhadzovanie hlavného
padáku je spriahnuté do jedného uvoľňovača na ľavej strane, ktorý odhodí hlavný padák a
otvorí záložný (guľatý) padák.
Nie je vylúčené, že by sa v budúcnosti konalo v ČR i európske majstrovstvo vojenských
veteránov, združených do EMPA (European Military Parachutists Association). Skákali aj
v Slávnici za prítomnosti viceprezidenta klubu Adelberta Schömera z nemeckého Rosenheimu.
Padáky OVP - 80 v českých aerokluboch doslúžili. V súčasnosti prebiehajú vojskové skúšky,
bude sa meniť materiál na vrchlík (miesto materiálu Uzarella bude Urio), miesto štyroch
riadiacich šnúr budú len 2 (ako na OVP-68), rýchloodpútavacie zámky nahradí trojkrúžkový
uvoľňovač, objaví sa viac suchých zipsov, atď.
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O - KVV Banská Bystrica bola na majstrovstvách zastúpený "zo Šumavy tranzitujúcim"
Vojtom Danišom. Letisko Erpužice bolo pôvodne záložným trávnatým letiskom 6. slp z Plzně a
pristávali tam aj Mig – 15- ky a 17-ky.
V rámci majstrovstiev sa stretli po 36 rokoch na letisku Vlado Gajdoš (KVVV Praha) a Jan
Havlíček (KVV Olomouc), ktorí spolu skákali základný výcvik na padákoch OVP-65 v roku
1974 vo Vyškove. K videniu v akcii boli dvaja skákajúci predsedovia KVV Bratislava - Laco
Hreha, KVV Olomouc Honza Havlíček, v rozhodcovskom zbore bol účastník predchádzajúcich
majstrovstiev Ludvo Dvořáček, ako i bronzový z I. M SR Jindra Kubík (bývalý skúšobný
parašutista), ktorý fotografoval na zemi.
Vladimír GAJDOŠ
KVVV Praha

Krátke informácie od kolegu Vlada Gajdoša
Setkání Prostějov 2010
Pod týmto názvom a patronátom KVV ČR sa uskutočnilo
pravidelné 5 ročné stretnutie výsadkových veteránov
Československa v dňoch 15.-17.9.2010, v Prostějove, hlavne
vo výcvikovom priestore Hamry. Prítomných bolo asi 350
veteránov z asi 13 českých a 5 slovenských KVV. Banská
Bystrica bola zastúpená 5 členmi – Albert Dubný, Ladislav
Haverla, Jiří Šťastný, Rastislav Vargic a Vladimír Schneider.
Členovia Oblastného KVV BB dorazili večer 15.9. po
problémoch s pokazeným autobusom. Ďalšie veľké stretnutie
bude organizovať KVV SR v roku 2012.
Cezhraničné akcie v roku 2011
18. jún – kladenie vencov v Resslovej ulici, Praha 2, Anthropoid
koniec augusta – stretnutie prísl. 7. pluku ŠÚ – Holešov
september - II. M ČR voj. veteránov v parašutizme – Olomouc
7. ročník Memoriálu zakladateľov výs. vojska – Slovensko
(ide o orientačné termíny, sledujte ďalšie správy)
Aktuality
Bývalý redaktor Červených baretov Juro Poláček (KVV BA) ukončil vydávanie tohto časopisu.
V marci 2010 vyšlo posledné (mimoriadne) číslo a začal vydávať svoj nezávislý spravodaj
Padáky a krídla. V septembri 2010 sa objavilo prvé číslo.
Zaujímavosti
Z 2. čs. pdb z celkového počtu asi 3.000 osôb žije ešte dnes asi 450 príslušníkov (Gen. K.
Schwarz, Ročenka odbojárov 2011, str. 66)
23.8.2010 sa "vrátil do parašutistického neba" genmjr. v. v. Jozef Brunovský (STALIN II.)
KVV BA uskutočnil 29.6.2005 besedu s gen. A. Petrákom a 27.9.2005 potom s gen. K.
Schwarzom a J. Brunovským.
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„Setkání 2010“ očami kolegu Jirka Šťastného
V dňoch 15. – 17. 9. 2010 sa uskutočnilo veľké „setkání 2010“
v Prostějove, ktoré bolo usporiadané pri príležitosti 50.
Výročia pôsobenia VÚ 8280 v Prostějove a Holešove. Na toto
stretnutie boli pozvané všetky KVV z ČR a SR. Medzi vyše 300
účastníkmi bol tiež nemálo tých, ktorí slúžili v rokoch 1947-49
v Zákupoch, Stráži pod Ralskem, Na Borečku alebo
v Hradčanoch v prvých výsadkových útvaroch. Z nášho klubu
sa zúčastnili kolegovia Haverla, Vargic, Schneider, Dubný
a Šťastný. Záujem o účasť prejavili aj ďalší kolegovia – Miky
Kodada a dvaja zo Šurian, ale len na jeden deň. Zo strany
usporiadateľov to však nebolo akceptované z dôvodov finančných komplikácií. Doprava zo
Žiliny do Prostějova bola zabezpečená spoločne pre KVV Prešov, Žilinu a Banskú Bystricu
autobusom, ktorý pre poruchu musel byť 20 km pred Prostějovom po dvoch hodinách čakania
vymenený vyslaným náhradným autobusom usporiadateľa. Plánovaná prezentácia našej
výpravy preto bola uskutočnená dodatočne 16.9.2010 ráno. Ďalší program stretnutia
prebiehal vo výcvikovom stredisku 601. skupiny špeciálnych síl na Hamroch. Večer bolo voľné
stretnutie účastníkov pri táboráku za sprievodu folkovej Country muziky, opekania špekáčikov
a popíjania dobrého piva z uhradeného finančného limitu – bez obmedzenia. Trochu
podrobnejšie o programe:
Štvrtok 16.9. – po dodatočnej prezentácii a raňajkách o 9:00 hod slávnostný nástup, od 9:30
hod plánované ukážky bojovej techniky, výstroje, výzbroje, zoskokov a bojovej činnosti
jednotiek 601. sk. špec. síl. Po obede odchod autobusom do Prostějova na prehliadku múzeí,
radnice a kultúrnych pamiatok s voľným programom v meste. Po návrate do výcvikového
strediska Hamry nasledovala večera a voľný program stretnutia pri táboráku s občerstvením
a hudbou s ukončením dňa „ako kto zvládne.“
Piatok 17.9. – o 9:00 hod po raňajkách a „balení spacákov“ presun do Prostějova.
9:30 – 12:00 hod slávnostné zasadnutie pod vedením Predsedníctva: dvoch generálov,
zástupcu MO ČR, dvoch „prezidentov“ KVV ČR a SR a dvoch predstaviteľov mesta Prostějov.
Program slávnostného zasadnutia sa niesol v hodnotení etapy 50-ročnej činnosti výsadkárov
VU 8280 v Prostějove a 7. výsadkového pluku v Holešove, kde do vzniku tohto pluku pôsobil tu
aj 65. výsadkový prápor VÚ 8280. Následne odzneli blahoželania, pozdravy k činnosti KVV pri
VU 8280 a ďalším KVV v ČR a SR. Potom bola voľná diskusia a príspevky, v ktorých bola
zdôrazňovaná najmä zásluha prvého veliteľa VÚ 8280 plk. Mansfelda. V jednom významnom
diskusnom príspevku zaznela kritika na skutočnosť, že nebola docenená dlhoročná zásluha kol.
Františka Mansfelda - veliteľa VÚ 8280, 22. výsadkovej brigády najmä po roku 1969 po
súčasnosť, kedy sa kde kto stal generálom. Kritika smerovala k veleniu AČR, ale aj na hlavy
jednotlivých politických a štátnych orgánov... Po skončení programu slávnostného zasadnutia
bolo ukončené aj „Setkání 2010,“ rozlúčenie s účastníkmi a nasledovala spiatočná cesta
domov na Slovensko.
Ešte pripájam informáciu pre veteránov KVV, ktorí u 7. výsadkového pluku slúžili v rokoch
1959-69. Dávam do pozornosti pripravované „setkání“ bývalých príslušníkov pri príležitosti
50. výročia vzniku 7. výsadkového pluku, ktoré sa uskutoční v júni 2011 v Holešove. Presný
termín a program bude oznámený aj v našom Spravodajcovi.
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Každý účastník tohto krásneho stretnutia dostal účastnícky list a pamätný odznak. Nášmu
KVV bolo od klubu výsadkových veteránov Prostějov udelené čestné uznanie.

Čestné uznanie udelené nášmu KVV, účastnícky list a pamätný odznak „Setkání 2010“

Do pozornosti členom KVV dávam aj informáciu o pripravovanom DVD – Filmy
o výsadkových jednotkách. Toto DVD bude možné objednať.
Záverom moja osobná poznámka: Vyslovujem údiv aj nad skutočnosťou, že nebola
vyslovená žiadna zmienka o veliteľovi 7. výsadkového pluku plk. Šedinovi napriek novému
hodnoteniu jeho deväťročného pôsobenia na čele tohto pluku a jeho osude po rokoch 1968-69.
A to už s pohľadom súčasnej doby po roku 1989.

Pred vlastnou dušou človek neutečie...
...začala touto úvodnou myšlienkou spomienka nášho košického kolegu Eda Vargu na
významnú osobnosť histórie parašutizmu Juraja Kriváňa. Juraj Kriváň – Karoly narodený
13.11.1926 v obci Šumiac, učiteľ, zaslúžilý majster športu, držiteľ niekoľkých národných
a svetových rekordov, majster sveta v parašutizme, tréner, reprezentant, športovec, priamy
účastník SNP tragicky zahynul pri výkone svojho povolania dňa 7. 10. 1960 pri obci Hronská
Breznica, keď lietadlo L-60, ktoré sám riadil, dôsledkom náhlej zmeny počasia narazilo do
stromu, zrútilo sa a to bola príčina jeho smrti. Pre mnohých z nás to bola šokujúca správa.
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Stratili sme priateľa, učiteľa. Odišiel mladý muž, ktorý po sebe zanechal hlbokú brázdu, odišiel
odborník, uznávaný vo svete, odborník pre výcvik športových parašutistov. Volali sme ho „pán
profesor.“ Nemal to rád, bránil sa, skromnosť mu to nedovolila, ale on si to zaslúžil. On bol
pre nás profesorom. Práca a výsledky to dokazovali. Na letisku Očová vycvičil mnohých
dobrých športovcov, inštruktorov a vychoval 11 majstrov športu. To už boli úspechy, ktorým
predchádzala poctivá a zodpovedná práca od doby, keď nastúpil v roku 1951 na uvoľnené
miesto krajského veliteľa v Aeroklube Banská Bystrica. Vyriešil chýbajúcich inštruktorov pre
výcvik v celom kraji od Piesku po Lučenec, Banskú Štiavnicu a tak vytvoril dobré podmienky
pre výcvik mladých nadšencov. Takto som aj ja ukončil výcvik v strediskách výcviku a po
skúškach sa absolvovali prvé zoskoky. To boli tie čerešničky na torte pre každého, čo sa stali
svedkami jeho úspechov. Kto sa ešte pamätá na jeho povzbudzujúce slová, keď sme
s nevedomosťou, obavou pristupovali k lietadlu. On nám povedal: „Ja vám verím, vy to
dokážete.“ Tieto slová boli ako hojivá masť, ktorá všetko vyliečila. Aj taký bol Juraj Kriváň.
Bol stmeľujúcim členom nie len v Aeroklube Banská Bystrica, ale všade, kde pôsobil. Juraj
Kriváň sa zaslúžil o rozvoj parašutizmu v našej vlasti. Česť Tvojej pamiatke!
Cieľom kolegu Eda Vargu malo byť umiestnenie pamätníka Juraja Kriváňa
na letisku Očová pri príležitosti 50-teho výročia jeho tragickej smrti. Na
svojej verejnej webovej stránke (facebook) napísal: „...dňa 13.3.2010 na
Výročnej schôdzi O KVV-SR B. Bystrica, konanej vo Zvolene, v diskusii došlo
k zmene pôvodného plánu umiestniť Pamätnú tabulu Juraja Kriváňa na
letisku Očová. Dôvodom bol nesúhlas jednej časti prítomných, ktorí
nesúhlasili s tvarom a obsahom textu uvedeného na tabuli. Zvláštne je, že tento text bol známy
od novembra 2009 a bol rozoslaný na jednotlivé organizácie. Rozhodnutie - odporučenie je, že
Pamätná tabula bude umiestnená v rodisku Juraja Kriváňa v Šumiaci. Za úlohu zodpovedajú
členovia MO KVV-SR v Šumiaci. Môj názor je ten, že Pamätná tabula má byť umiestnená tam,
kde Juraj pôsobil a to je letisko Očová. Od 13.3.2010 zodpovedný nie som JA. Ďakujem
všetkým, ktorí ma podporovali a pomáhali.“

Odhalenie pamätnej tabule Jurajovi Kriváňovi v Šumiaci
Dňa 23. 10. 2010 Miestny klub vojenských výsadkárov Juraja Kriváňa
v Šumiaci zrealizoval slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jurajovi
Kriváňovi. Privítanie prítomných a hostí sa konalo v zasadačke Obecného
úradu v Šumiaci. Atmosféru v zasadacej miestnosti spríjemňoval kolega
Dano Kollár so svojou nerozlučiteľnou fujarkou. Na úvod vystúpil známy
mužský spevácky zbor svojou známou piesňou „Na Kráľovej holi.“ Po
vystúpení speváckej skupiny sa konala spomienková beseda na Juraja
Kriváňa s použitím videoprojekcie. Prítomní tak mali možnosť jeho spoznať
životopis, - detstvo, mladosť, štúdiá, prácu, športovú činnosť... Po ukončení besedy nasledovalo
slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorá bola umiestnená na dome v centre obce Šumiac. K
prítomným hosťom a obyvateľom obce mal príhovor predseda Miestneho klubu vojenských
výsadkárov J. Kriváňa v Šumiaci Štefan Janáček, v ktorom vyzdvihol osobnosť Juraja Kriváňa.
Po príhovore nasledovalo odhalenie pamätnej tabule, ktorá bola pred zrakmi prítomných
zahalená bielym padákom. Po jej odhalení zaznel potlesk prítomných a fotografovanie nemalo
konca-kraja. Po tomto hlavnom akte bolo v zasadačke slávnostné posedenie s pohostením, na
ktorom zaznelo veľa príhovorov a príspevkov, o ktorých nabudúce podrobnejšie napíše článok
kolega Štefan Janáček, v ktorom by oboznámil kolegov KVV SR o tom, ako sa zrealizovalo toto
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slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ku ktorej možno časom pribudne aj busta J. Kriváňa.
Ešte zmes niekoľkých momentiek z tejto akcie:
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Most „John Frostbrug“ v Arnheme.
Operácia MARKET GARDEN bola najväčšou výsadkovou operáciou v histórii. Bolo to
zároveň posledné a jediné víťazstvo Nemcov na západnej fronte. K predpokladanému
ukončeniu II. svetovej vojny do konca roku 1944 tak nedošlo...
Už na 7.9.1944 naplánovali spojenci operáciu COMET,
ktorej cieľom bolo obsadenie mostu v holandskom
Arnheme. Škrt cez rozpočet im urobilo nepriaznivé počasie
a tak prišli s operáciou MARKET GARDEN. Operácia
MARKET predstavovala obsadenie strategických mostov
výsadkovými jednotkami hlavne na Rýne a jeho prítokoch.
GARDEN zahrňoval presun spojeneckých motorizovaných
a tankových jednotiek. Takto pekne to aspoň vyzeralo na
mapách. Deň D nastal v nedeľu 17.9.1944, kedy nasadli do
lietadiel a klzákov tisícky vojakov a vyrazili z V. Británie
nad Holandsko. Spojenecké velenie pod velením Montgomeryho vysadilo v priebehu celej
výsadkovej operácie okolo 33.000 mužov, za účasti 5.000 lietadiel a 2.500 klzákov. Prakticky
čo most, to jedna výsadková divízia. Na severe bola vysadená 1.britská výsadková divízia
(gen.R.Urquhart), ktorá mala strategickú úlohu – obsadiť most v Arnhem cez rieku
Nederrijn. Bola vysadená najhlbšie v nemeckom tyle. Južne od nich bola vysadená americká
82.vvd (gen.J.Gamin) s úlohou obsadiť mosty cez Waal pri Nijmegene. Na pravom krídle to
bola US 101.vvd (gen.J.Taylor) s úlohou obsadiť mosty pri Eindhovene. Vojnové žurnály
prinášajú zábery parašutistov sediacich (i fajčiacich) na palubách lietadiel C-47 Dakota,
krátko pred tým, ako sú vysadení na padákoch Irwin QD. Prvý deň bol vcelku úspešný,
výsadkové jednotky využili moment prekvapenia, na oblohe prevládalo spojenecké letectvo,
nemecké protilietadlové delostrelectvo nestihlo zareagovať. Nasledujú ďalšie dni, zhoršuje sa
počasie, vytvárajú sa hmly, presun motorizovaných a tankových jednotiek väčšinou po jednej
ceste sa spomalil. Američania bez problémov obsadzujú mosty, v Arnheme obsadzuje most 2.
prápor pod velením pplk. Johna Frosta. Do 24 hodín by mali doraziť mechanizované
spojenecké jednotky ako i posila vo forme 1. poľskej výsadkovej brigády. Začínajú problémy
s kapacitou dopravného letectva, počasím a prebudili sa aj Nemci. Spojenecký prieskum
podcenil, že v priestore Arnhem , hlbokom nemeckom tyle prebieha doplnenie, reorganizácia 2
tank. divízií s bojovými skúsenostiami – 9. td SS „Hohenstaufen“ a 10. td „Frundsberg“.
Objavujú sa i stíhačky Luftwaffe, „zastrieľalo“ sa i protilietadlové delostrelectvo. Len na
okraj, úsek medzi belgickými Antwerpami a Maastrichtom bráni novovzniknutá 1. nemecká
výsadková armáda. Je silne početne poddimenzovaná, tvorená buď primladými alebo
pristarými vojakmi. Jej veliteľom je bývalé parašutistické „eso“ genplk. Kurt Student. Vo
štvrtok 21.9. odlieta z ostrovov na pomoc 1. britskej výs. divízii i 1. poľská výsadková brigáda,
pri ktorej sa zastavím.
1.Samodzielna Brygada Spadochronowa (1.SBS), vznikla vo Veľkej Británii 9.10.1941.
Angličania ju oficiálne uznali 14.9.1942, na bojovej zástave je nápis Warszawa 1942 Surge
Polonia. Brigáda slúžila ako vzor i čs. veleniu, ktoré plánovalo vytvoriť podobnú jednotku,
neochota britského velenia, ako i nedostatok zbraní, techniky a materiálu viedli k tomu, že
koncom roku 1943 velenie upustilo od snahy vybudovať výsadkovú jednotku. Poliaci
prepracovali napr. systém výsadkovej prípravy k dokonalosti, mali vlastné výsadkové cvičisko
(Largo House, Malpi Gaj v Škótsku). Brigáda zároveň slúžila ako miesto výberu agentov –
dobrovoľníkov k vysadeniu do Poľska. Celkom bolo uskutočnených asi 63 výsadkov
„cichociemnych“ v počte 316 osôb. Dalo by sa povedať, že išlo o každého desiateho z brigády.
„Cichociemni“ boli vlastne obdoba parašutistov londýnskej sekcie „D“. Mali však iný systém,
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pri výsadkoch sa počítalo i s návratovou trasou, po vysadení ich očakávala „ubytovateľská“
skupina, nasledovala asi mesačná „karanténa“, atď. Pri označovaní výsadkov pridávali
rímske číslice, takže sa môžeme stretnúť napr. s výsadkom CRAVAT I – V, HAMMER I – VIII,
ale i CELLAR I - XXV, atď. Aby som nezabudol, Poliakom sa podarili i ďalšie kúsky. V roku
1944 pristáli 3x Dakoty 267. britskej perute na poľných partizánskych letiskách v rámci
operácii WILDHORN. Výsadková brigáda si udržala vlastné výsadkové odznaky, vlastnú voj.
školu a pod. 26.5.1944 bola brigáda daná do podriadenosti spojeneckému veleniu. Začiatkom
augusta 1944 čelí velenie brigády napr. 3 dňovej hladovke na protest proti tomu, že spojenecké
velenie odmietlo vyslať brigádu na pomoc Varšavskému povstaniu. (1.8.1944 – 3.10.1944,
vypuklo na popud ČA, ktorá bola vzdialená asi 30 km od Varšavy, nakoniec Varšave
nepomohla). V septembri je viac ako 3.000 členná brigáda uvedená do stavu pohotovosti a je
pripojená k 1. britskej výsadkovej divízii. Brigáde velí brig. gen. Stanislaw F. Sosabowski,
veliteľmi práporov sú: mjr. M. Tonn / plk. R. Szezerbo, mjr. W. Ploszewski a kpt. W.
Sobocinski.
Deň „D“ pre poľskú brigádu je štvrtok, 21.9., kedy z V. Británie odštartuje časť brigády.
V Holandsku ich čaká silná nemecká protilietadlová paľba, takže z 1067 členov sa nakoniec na
zemi zhromaždí 750 parašutistov. Most v Arnheme už piaty deň držia Briti pod velením pplk.
Johna Frosta. V piatok prenikne od Urquharta k poľskej brigáde spojka – kpt. L. Zwolanski
s rozkazom, prekročiť Rýn na člnoch a posilniť zvyšky britského práporu na druhej strane
mostu. Poliaci čakajú do 3 hodiny na člny ale márne. V sobotu 23.9. je vysadená pri Drieli
ďalšia časť brigády (cca 730 parašutistov), mimo predpokladanú doskokovú plochu. Takže
hovoríme o vysadených 1.800 mužoch 1. poľskej výsadkovej brigády. Most v Arnheme, ktorý
bol hlavným strategickým cieľom operácie už držia Nemci. Nastáva ústup, počítajú sa padlí,
najväčšie straty majú Briti a Poliaci. U Poliakov neprežilo z 1.800 parašutistov 740. Mesto
Arnhem spoločne s mostom kapitulujú 14.4.1945...
Medzitým začínajú padať hlavy,... V decembri je do ústrania odprataný brig. gen. S.
Sosabowski. Po vojne emigruje do V. Británie , zomiera v Londýne 25.9.1967 ako 75 ročný,
pozostatky sú prevezené s voj. poctami do rod. hrobky cintorína Powazacki vo Varšave. Plnej
rehabilitácie sa dožije S. Sosabowski v roku 2006, holandská kráľovná Beatrix mu udelí
najvyššie holandské vyznamenanie rád bronzového leva. V roku 1992 sa prebudí i Poľsko,
objavili sa veteráni 1.SBS, v Krakowe bol odhalený Sosabowskému pomník. V roku 2008 sa
objavila Sosabowského ulica v Štetíne.
Ale poďme do súčasnosti. Most „John Frostbrug“ v Arnheme, v holandskom meste s viac
ako 310.000 obyvateľmi, stále stojí. Jednooblúkový, s dvomi jazdnými pruhmi, sa objavil
v roku 1977 vo filme Príliš vzdialený most (A Bridge Too Far). V uzamknutom priestore na
moste s pamätnou tabuľou sú k videniu vence zo
septembrovej spomienky. Ďalšie pamätné tabule
a pomníčky sa nachádzajú v okolí mostu. Nápisy na
vencoch v rôznych jazykoch svedčia o tom, že
veteránske hnutie je rozšírené, Angličania pridali
i pamätnú plaketu. Pod mostom sú na malom návrší
vystavené niektoré druhy historickej vojenskej
techniky, doplnené fotografiami a plánkami mostu.
Narazíme i na účasť holandského hnutia odporu
v tomto vyprázdnenom meste. 18.9.1944 tu padol
jediný Holanďan, kpt. v zálohe, delostrelec, Jacob
Groenewoud.
Most v Arnheme a okolie, stav október 2010
Vladimír GAJDOŠ
KVVV Praha
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Výber informácií zo zasadnutia predsedníctva KVV SR
v Žiline, dňa 6. 9. 2010, 11. 10. 2010, 8.11.2010 a 6.12.2010
dňa 6. 9. 2010
 predseda kol. Múdry vyzval podpredsedu pre ekonomiku kol. Kopeckého, aby využil
stretnutia s predsedami oblastných KVV v Prostějove na vyrovnanie podĺžností z 2%
z daní
 predseda vyzýva k zlepšeniu disciplíny v administratívnych činnostiach oblastí v zmysle
dodržiavania požadovaných termínov
zasielania financií, menovitých zoznamov
a prihlášok na akcie /hlavne smerom do ČR.../
 kol. Lublinský oznámil, že návrh, aby MO Martin organizoval v roku 2011 Memoriál zvv
a ŠB, nebude schopný realizovať
 kol.Kopecký oznámil, že finančný príspevok na pamätnú tabulu Jurajovi Kriváňovi bol do
Šumiaca odoslaný
 kol. Jendrušák referoval o účasti členov KVV na oslave výročia SNP, ktorá sa uskutočnila
pri pomníku v Strečne za účasti členov slovenského parlamentu a zástupcov francúzskej,
ruskej a ukrajinskej ambasády. Predsedníctvo ďakuje všetkým členom KVV tam
zúčastneným za vzornú reprezentáciu a naše zviditeľnenie sa....Predsedníctvo ďakuje za
účasť na obdobných podujatiach členom KVV na celom Slovensku...
 predseda kol. Múdry pripomenul úspešnú akciu výstupu na Chabenec, na ktorej sa so
Zväzom vojakov SR spolupodieľal aj KVV SR
 predseda kol. Múdry pripomína blížiaci sa snem KVV SR a nabáda k serióznej príprave
akcie, ktorej sa zúčastní asi 50 osôb v piatok dňa 19.11.2010 od 10,00 hod. Predsedníctvo
KVV SR žiada, aby jednotlivé oblasti podávali návrhy na eventuálne personálne zmeny
terajšieho predsedníctva

dňa 11. 10. 2010
 Úvodom predsedníctvo vzdalo posledný hold zosnulému brig. gen. h. c. Františkovi
Mansfeldovi minútou ticha...
 Predseda Múdry zduplikoval nutnosť dodržiavania požadovaných termínov a iných
údajov, dôležitých pre organizátorov akcii
 kol. Múdry zhodnotil Stretnutie 2010 v Prostějove; účastníkov zo SR bolo 70. Organizátori
vyvinuli veľké úsilie pre úspech akcie ,takže táto dokonale naplnila očakávania.
Závideniahodná je pomoc MO ČR našim českým kolegom...Predseda konštatuje, že
vzhľadom na vekové zloženie účastníkov akcii a z toho vyplývajúcich ťažkostí je nutné
zabezpečovať ubytovanie a nocľahy zohľadňujúce uvedenú skutočnosť ...Predsedníctvo
s poľutovaním vzalo na vedomie, že pri predstavovaní čestných hostí bol vynechaný
predseda KVV SR....
 kol. Dupkala referoval o priebehu Michalského dňa v Partizánskom /25.9./ Zúčastnilo sa
ho 109 členov /vrátane organizátorov/.Pre nepriaznivú termiku bolo prevedené len 18
zoskokov. Vyhliadkových letov bolo prevedených 39 /84 účastníkov/.Organizátori sa
v krásnom prostredí zhostili úloh výborne, za čo predsedníctvo vyslovuje vďaku oblasti
Banská Bystrica, Žilina a kolegom z miestnej pobočky Partizánske. Súčasťou akcie bolo
aj udelenie čestných medailí KVV ČR kol. Kavickému a Vargicovi za mimoriadnu
aktivitu
 kol. Lublinský referoval o Michalskom dni, organizovanom pob. Martin dňa 2. 10. na
letisku v Tomčanoch. Za účasti 24 členov si pochutnali na výbornom jeleňom guláši po
predchádzajúcej návšteve martinského múzea
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 kol. Dupkala a Múdry zhodnotili turistickú akciu „Slemä.“ Účastníkov 69, z ktorých
výstup na vrchol uskutočnilo 49, 20-ti sa zúčastnili pietneho aktu na cintoríne
v Liptovskom Mikuláši, kde plk. v. v. RNDr. Groma, PhD. z Leteckého zväzu mal prejav.
Akcie sa zúčastnili kolegovia z oblastí BA,PO,ZA,TN,BB, Prostějov a Zlín. Predsedníctvo
vyslovuje vďaku za mimoriadne porozumenie a spoluprácu veliteľovi 5PŠU plk. gen. št.
Ing. Šebovi a por. Váňovi, aktívnemu účastníkovi oboch akcii
 kol. Kopecký sa poveruje, aby odovzdal veliteľovi 5 PŠU plán hlavných akcii KVV, aby
mohli byť zahrnuté do plánu pluku pre rok 2011 /Memoriál JG dňa 28.5.,Výstup na Slemä
8.10, Pamätník na Hájiku 27.10., streľby - jún /
 kol. Hanák a Kopecký sa poverujú pripraviť do 8.12. požiadavky na finančný príspevok od
MNO na najdôležitejšie akcie, poriadané KVV v roku 2011 /XVII. ročník Memoriálu JG,
Výstup na Slemä, Pietna spomienka na Anthropoid-Praha, Nowosielce-Dukla, Michalský
deň/
 tajomník KVV SR sa poveruje vypracovaním stručných zhodnotení akcii XVI. ročník MJG
2010, Slemä, Michalský deň, Nowosielce-Dukla, Anthropoid Praha, čo bude prílohou
k žiadosti o finančný príspevok od MNO v r.2011
 kol. Dupkala referoval o účasti KVV na akcii Nowosielce – Dukla. Naši vlajkonosiči boli
zaradení na čestné miesto vedľa ostatných vojenských vlajkonosičov. Už tradične
zastúpenie slovenských štátnikov a masmédii bolo nedostatočné, /viď Anthropoid v Prahe/,
na rozdiel od prístupu Poľska a Česka... Akcie sa zúčastnila 9 členná delegácia KVV.
Predsedníctvo ďakuje oblasti Prešov za starostlivú organizáciu akcie a oblasti Žilina za
vzornú reprezentáciu KVV pred verejnosťou, zástupcom ruskej ambasády a MNO
 kol. Múdry sa s kol. Kopeckým v Liberci zúčastnili pohrebu brig. gen. h. c. Mansfelda,
čestného člena KVV SR. Dôstojný a výstižný rozlúčkový prejav predniesol kol. Chromek
z Liberca
 predseda kol. Múdry pripomenul blížiaci sa Snem KVV; predpokladá sa účasť asi 50 osôb.
Tajomník KVV SR zabezpečí pozvania a prezenčnú listinu ,oblasť ZA zabezpečí miestnosť
/klubovňa v kasárňach/. Žiadame účastníkov, aby prišli v uniforme KVV a so zástavami
oblastí. Predbežný program: Začiatok dňa 19.11.2010 o 10,00 hod, privítanie, voľba
návrhovej a volebnej komisie, správa o činnosti v r.2010 /predseda KVV SR/, správa
o hospodárení /kol. Kopecký/, správa KRK /kol. Dupkala/, diskusia, voľba nového
predsedníctva KVV SR a KRK, návrh uznesenia, záver. Od 13,00 hod. obed. /Počty
pozvaných: BA 10, BB 3, TN 3, PO 4, ZA 8, KRK 3, predsedníctvo 11 /vrátane predsedov
oblastí/, + hostia...
 tajomník žiada predsedov oblastí, aby na Snem priniesli aktualizovaný zoznam členov
/a na výročné schôdze pripravili plán svojich najdôležitejších akcii v r.2011- budú
zakomponované do Celoslovenskej termínovej listiny akcii 2011/

dňa 8. 11. 2010
 Kol. Glatter referoval o stretnutí na počesť prvého zoskoku slovenských vojenských
parašutistov. Stretnutia na Hájiku v Žiline sa zúčastnili viacerí členovia oblasti Žilina a asi
7O žiakov blízkej základnej školy. Akcie sa zúčastnil aj syn veliteľa výsadku Meška. Veľmi
hodnotný príhovor mal kol. Múdry, ktorý objasnil význam uvedenej akcie. Veľmi dobre
zapadli ukážky Klubu vojenskej histórie, čestnú stráž tvorili príslušníci 5.pluku špeciál.
určenia. Bude však potrebná výraznejšia propagácia aj pre širšiu verejnosť.
 Predseda miestnej pobočky Martin kol. Lublinský sa zo zdravotných dôvodov na dobu
neurčitú vzdáva funkcie člena predsedníctva; navrhuje namiesto seba kol. Kadoru, ktorý je
jedným z najstarších členov KVV a je zakladajúcim členom parašutizmu na Slovensku. Kol.
Lublinský zároveň prispel na administratívne výlohy KVV SR sumou 100 €, za čo sa mu
vyslovuje úprimná vďaka !!!
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 Kol. Múdry oboznámil prítomných s návštevou Šumiaca, kde bolo odhalenie pamätnej
tabule Jurajovi Kriváňovi. Zúčastnili sa ho zástupcovia KVV z takmer všetkých oblastí
Slovenska. Prítomní boli jeho priatelia ,žiaci a spolupracovníci. Odhaleniu pamätnej tabule
predchádzalo slávnostné zhromaždenie v zasadacej miestnosti miestneho obecného úradu
za prítomnosti starostu obce, riaditeľky školy a rodiny Juraja Kriváňa. Akcia bola vďaka
kolegom zo Šumiaca a hlavne kol. Janáčka bezchybne ,zaujímavo a dôstojne organizovaná,
odzneli veľmi zaujímavé a poučné prejavy jeho spolupracovníkov a na záver bolo výborné
pohostenie a udelenie pamätných listov účastníkom..Predsedníctvo KVV SR vyslovuje veľkú
vďaku a obdiv všetkým, ktorí sa na tejto ušlachtilej akcii podielali! Ľutovali sme, že sa
z vážnych príčin nemohol akcie zúčastniť syn Juraja Kriváňa, ktorý však prispel sumou
5OO €, ako aj autor myšlienky Edko Varga z Košíc...

dňa 6. 12. 2010
 predseda referoval o účasti na výročnej členskej schôdzi v Prostějove, ktorej sa zo
Slovenska zúčastnili zástupcovia KVV SR, oblasti Bratislava a Žilina. Schôdza mala
tradične vysokú úroveň, už len zloženie predsedníckeho stola: starosta Prostějova, dvaja
generáli, náčelník Krajskej vojenskej správy a veliteľ posádky Prostějov hovorí
o priepastnom rozdiely záujmu a našich podmienok... Kol. Chromek oznámil, že oblasť
Liberec sa podujme v roku 2011 usporiadať ďalší ročník Memoriálu ZVV a vynálezcu
padáka Š. Baniča, pričom by sa uskutočnila aj z návšteva záverečného stretnutia v Starých
Splavoch, ktoré nemá kto v budúcnosti usporadúvať.. Kol. Hric pozýva na stretnutie
v Holešove všetkých ktorí tam slúžili, prosí potenciálnych účastníkov na jeho adresu zaslať
svoju adresu /resp. e-mailovú/ do konca februára 2011. Zdôraznil, že stretnutia sa môže
zúčastniť každý z nás! Kol. Starý oznámil, že Prostějov pravdepodobne opäť usporiada
tradičné športové stretnutie na tamojšom letisku /štvorčlenné družstvá/ a veľmi je žiadaná
účasť družstiev zo Slovenska. Vyzýva k prispievaniu do Zpravodaja.
 predseda kol. Múdry zhodnotil náš Snem kladne , zúčastnilo sa 51 členov, rokovanie bolo
plodné a v kolegiálnom duchu. Predsedníctvo ďakuje oblasti Žilina a kolegovi Kopeckému
za vzorné zabezpečenie priebehu a kvalitné občerstvenie, potešujúca bola účasť kolegov
z MP Trnava a Martin. Predseda vyzýva k úzkej spolupráci so Zväzom vojakov SR,
Slovenským leteckým zväzom/oblasť BA nech dá tipy na možnosti napr. účasti na Dni
národnej hrdosti a pod./ a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Predseda
zhodnotil diskusné príspevky, predsedníctvo sa nimi bude zaoberať; splnomocňuje kol.
Zámečníka zastupovaním KVV pre návrhy na udelenie Ceny Štefana Baniča, ktorá je
udeľovaná jeho nadáciou prostredníctvom kol. gen. v. v. Vestenického. Predsedníctvo
zabezpečí u MO SR a predsedníctva SZPB, aby oblasť Prešov bola súčasťou hlavnej
zostavy osláv Dukla –Nowosielce; predpokladom je, aby oblasť PO bola každoročným
usporiadateľom tejto akcie v rámci KVV
 Majstrovstvo ČR v parašutizme veteránov v 2011 bude
pravdepodobne v Olomouci
/propozície budú načas rozoslané/
 Predseda zdôrazňuje nutnosť užšej spolupráce so Slovenským národným aeroklubom gen.
M. R. Štefánika a poveruje realizáciou kol. Glattera
 predseda zdôrazňuje taktiež potrebu užšej spolupráce so Slovenským zväzom
protifašistických bojovníkov, ktorej nutnosť sa prejavuje pri oslavách na Dukle
 predseda pripomína diskusný príspevok kol. Ondráša a na jeho e-mailovú adresu
/ondrasm@zmail.sk/ odporúča zasielať príspevky o činnosti oblastí; tieto budú
propagované a zverejňované na internete
 pripomienkou kol. Hrehu / hlavne v otázke prepravy na akcie/ sa bude predsedníctvo
v spolupráci s oblasťou BA zaoberať
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 predsedníctvo KVV SR vzalo na vedomie informáciu zástupcu 5.PŠU o situácii
a najbližších úlohách pluku
 predseda KRK konštatuje, že administratívne nedostatky v evidencii hospodárenia
predsedníctva KVV SR boli bezodkladne odstránené
 Predbežné termíny výročných členských schôdzí:
ZA : 12.2. 2011
 Zasadnutie celoslovenskej rady KVV 2.5 a 3.10.2011 o 10,00 hod.
XVII .ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka 28.5. 2011 v Žiline
Michalský deň dňa 24. 9. 2011
Výstup na Slemä dňa 8. 10. 2011
 Najbližšia schôdza predsedníctva KVV SR bude dňa 3.1.2011

8. Snem Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky
sa uskutočnil dňa 19. novembra 2010 v Žiline o 10.00 hod. v kasárňach 5.
pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka. Z nášho oblastného KVV SR sa
rokovania zúčastnil predseda V. Kavický a kolegovia L. Haverla, A. Dubný,
V. Zámečník, R. Vargic, J. Šťastný, F. Lacko a I. Bartoš. Rokovanie snemu
bolo otvorené hymnou SR. Po privítaní hostí a prítomných zástupcov KVV
SR nasledovala voľba pracovného predsedníctva. Následne bol schválený
program a rokovací poriadok. Navrhnutí členovia do pracovných komisií
boli jednomyseľne schválení. Správu o činnosti KVV SR od posledného
Snemu KVV SR predniesol predseda KVV SR A. Múdry. Zhodnotil činnosť a aktivitu členov
jednotlivých KVV SR, účasť na akciách usporiadaných KVVV ČR, KVV SR, SZPB a ďalšími
inštitúciami. V správe ocenil činnosť
čestného predsedu oblastného KVV
Banská
Bystrica
Pavla
Vojteka.
Poznamenal, že je potrebné zvýšiť aktivitu
všetkých členov tohto nášho KVV. Správu
o hospodárení KVV SR predniesol
podpredseda pre ekonomiku KVV SR kol.
Ján Kopecký. Správu kontrolnej –
revíznej komisie predniesol predseda
komisie kol. Jozef Dupkala. Po
prednesení správ podľa schváleného
programu nasledovala diskusia. V jej
úvode prečítal kol Múdry pozdravné listy
od predsedu SZPB p. Sečkára a predsedu
SZTV p. Drotára. Predčítal aj list od pani Mansfeldovej. V diskusii vystúpil kpt. Váňa, zástupca
veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia, ktorý informoval o pôsobnosti a činnosti pluku, ďalej
kol. J. Krajčír z oblastného KVV Trenčín, ktorý informoval o aktivitách klubu, o spolupráci so
SZPB a ďalšími inštitúciami a propagovaní činnosti klubu na webovej stránke. Ďalej
s diskusnými príspevkami k svojej činnosti ako aj k činnosti celého KVV SR vystúpili kolegovia
z oblastných klubov KVV SR - Hreha z Bratislavy, Krákorník z Prešova, Zámečník z Banskej
Bystrice. Diskutovalo sa aj k hospodáreniu KVV SR , účasti na akciách a organizovaniu (kol.
Hreha, kol. Kopecký, kol. Hanák, kol. Glatter). Po ukončení diskusie sa uskutočnila verejným
hlasovaním voľba predsedu KVV SR (samostatne), voľba členov predsedníctva KVV SR
a členov kontrolnej a revíznej komisie. Prítomní zástupcovia KVV SR na 8. Sneme zvolili:
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Predseda: Anton Múdry
Členovia: Jozef Jendrušák, Ján Kopecký, Ján Hanák, Ľubomír Šebo, Ernest Kandora
Predsedovia oblastných výborov: Ladislav Hreha – BA, Jozef Krajčír – TN, František Glatter
– ZA, Vladimír Kavický – BB, Michal Milas – PO
Kontrolná a revízna komisia: Jozef Dupkala, Jozef Trnka, Marián Mikulovský
Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie kol. F. Glatter nasledovne:
1. Snem schvaľuje:
a) Správu o činnosti KVV SR za uplynulé funkčné obdobie, prednesenú predsedom
Antonom Múdrym
b) Výsledky volieb predsedu, predsedníctva a KRK KVV SR na ďalšie funkčné obdobie
c) Odvod 10 % z 2 % daní a 1,- € za člena z ročných členských príspevkov na účet KVV
SR
2. Snem berie na vedomie:
a) Správu o hospodárení
b) Správu revíznej komisie
3. Snem ukladá:
a) Rozpracovať diskusné príspevky zo Snemu a o riešení oboznámiť oblastné organizácie
b) Oblastným organizáciám riešiť riadenie a hospodárenie Miestnych organizácií vo
svojom regióne podľa vlastných potrieb v zmysle Stanov KVV SR
4. Snem zaväzuje,
všetkých členov KVV SR , aby naďalej vo svojej činnosti rozvíjali Spoluprácu s OSSR,
výsadkovým vojskom i športovým parašutizmom.
Uznesenie po pripomienkovaní bolo väčšinou hlasov schválené. Rokovanie Snemu ukončil
predseda A. Múdry. Po skončení
programu boli všetci prítomní
pozvaní na obed v jedálni 5. pluku
špeciálneho určenia, po ktorom sa
ešte
zúčastnili
neformálneho
stretnutia v jeho klubovej miestnosti
a po ňom sa rozišli do svojich
domovov.
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Svetový deň vojnových veteránov
Dňa 20.11.2010 si členovia KVV SR, KVV Zlín, športoví
parašutisti a letci SNA ako aj policajti Krajského riaditeľstva PZ
Trenčín na letisku v Partizánskom pripomenuli Svetový deň
vojnových veteránov.
Svetový deň vojnových veteránov bol pôvodne vyhlásený na
pamiatku miliónov obetí prvej svetovej vojny, ktorá sa skončila
dňa 11.11.1918 o 11.11 hod. podpísaním kapitulácie a
uzatvorením prímeria, ktoré ukončilo všetky bojové operácie
v Európe. Kapituláciu podpísali predstavitelia nemeckého
cisárstva pred zástupcami Dohody (Anglicka, Francúzska, USA a
iných európskych štátov) v lesíku pri meste Compiegne neďaleko
Paríža. Ako symbol bol vybraný kvet červeného (vlčieho) maku, ktorý rozkvitol v nevídanom
množstve na jednom z najkrvavejších bojových polí prvej svetovej vojny.
Spomienkovú akciu otvoril kol. Tuček. Oboznámil prítomných s históriou vzniku tohto dňa,
s jeho terajšou formou, kde sa spomína nielen na padlých vojakov a civilistov v období
obidvoch svetových vojen, ale aj na vojakov, policajtov a ďalších príslušníkov ozbrojených
zložiek, ktorí pri výkone služby vlasti položili svoje životy. Štatút vojnového veterána majú aj tí
muži a ženy, ktorí pôsobili a pôsobia v zahraničných vojenských operáciách a v mierových
misiách pod vedením OSN a NATO. S programom a organizačnými pokynmi slávnostného
dňa oboznámil účastníkov kol. Kavický. Ako ďalší vystúpil predseda KVV SR kol. Múdry, ktorý
udelil pamätnú medailu KVV SR riaditeľovi KR PZ Trenčín plk. Mgr. Müllerovi. V príhovore
ocenil jeho dlhodobú spoluprácu s KVV SR a spomenul spoločne prežité chvíle s členmi KVV
SR pod padákmi. Na záver slávnostného nástupu sa policajný duchovný z KR PZ Trenčín
spolu s prítomnými pomodlili za všetky obete vojnových konfliktov a boja za slobodu a
demokraciu. Po rozchode nasledovali ukážky činnosti policajtov pri zadržaní ozbrojených
páchateľov služobnými psami ako aj zastavenie a zadržanie nebezpečných páchateľov v
unikajúcom motorovom vozidle.
Ako ďalší a nadmieru očakávaný bod programu boli zoskoky športovcov a veteránov
z lietadla L-60 S. Za náš klub kol. Kavický absolvoval dva zoskoky voľným pádom, kol. Vargic
jeden a kol. Haverla jeden na výťažné lano. Tu stúpol na vážnosti (hlavne vo vlastných očiach)
Rasťo Vargic, lebo ako desiatník ZVS v. v., teraz skákajúci vysadzovač, "vyhodil z mašiny"
dvoch vyšších dôstojníkov, pánov plk. Müllera a pplk. v. v. Haverlu (potom sa len tak motal po
letisku a mrmlal si, že za dobré vysadenie budú obidvaja platiť, to však netušil, že min. jeden z
nich je tvrdá hus na šklbani)/. Okrem skákajúcich členov nášho klubu sa akcie zúčastnil, ako
pravá ruka jedného z organizátorov Vlada Kavického, kol. Albert Dubný, ktorý od rána
registroval a usmerňoval prichádzajúcich účastníkov. Aby v prestávkach práce "nezaháľaľ " a
čas zmysluplne využil, radil pri varení guláša pilotovi Jozefovi Mihálovi, ktorý o. i.
s náčelníkom letiska Jozefom Ondruškom na striedačku pilotovali Brigadýra. Celkom títo
dvaja piloti "vytiahli" zhruba do 1200 m a vyššie sedem výsadkov po troch mužoch. Cestou na
stretnutie pilotov v Trenčianskych Tepliciach sa na chvíľu zastavil aj kol. Vlado Zámečník.
Krásny a užitočný deň pokračoval pri vynikajúcom jeleňom guláši zapíjanom rovnako
dobrým bielym vínom. Pri družných rozhovoroch bolo opakovane navrhované, aby sa takéto
stretnutia so spomínaním na Svetový deň vojnových veteránov a aktívnou činnosťou stali
tradíciou KVV SR. Kolega Tuček to naznačil už v úvodnom vystúpení, keď túto akciu nazval
"zahrievacím kolom".
Na záver spomienky na milióny obetí nezmyselných vojen je dobré zacitovať si myšlienku
gréckeho politika a rečníka Periklesa, ktorý už cca 450 rokov pred Kristom povedal: "Niet
šťastia bez slobody a niet slobody bez statočnosti".
Laco Haverla
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Okrúhle životné jubileum v uplynulých dňoch oslávili kolegovia

70 rokov

Dezider Litvák

19. 9.

Dušan Domský

7.12.

Ing. Vladimír Kavický

9.12.

Záverom
Keď som toto posledné tohtoročné číslo nášho Spravodajcu spracovával, nevedel som, že nás
navždy opustil kolega z Košíc Edo Varga. O jeho odchode do výsadkového neba som sa
dozvedel na 8. Sneme KVV SR v Žiline. Česť jeho pamiatke. Prvé novoročné číslo Spravodajcu
plánujem vydať v druhej polovici januára 2011 aj s pozvánkou na výročnú členskú schôdzu.
Ivan Bartoš
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