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Úvodom 
 

    Prvý mesiac a časť druhého mesiaca roku 2013 sú za nami, ako aj novoročné oslavy. Tie sú 

však každoročne realizované, ale iba raz za život sa konajú oslavy, ktoré sú nezabudnuteľné. 

Nezabudnuteľné pre oslávencov a účastníkov osláv. Taká oslava sa konala minulý rok. 

Významného životného jubilea 85. rokov sa dožil náš kolega, neúnavný dopisovateľ Emil 

Tencer. Preto je na prvom mieste tohto prvého čísla nášho klubového Spravodajcu venovať mu 

niekoľko slov. Tie slová napísal kolega Vladimír Kavický – predseda nášho klubu a niekoľko 

ich venoval aj kolegovi Albertovi Dubnému, ktorý oslávil 75. narodeniny a Lacovi Haverlovi 

k 67. narodeninám. Preto ďalší príspevok od Emila Tencera je na druhom mieste, aj keď nie 

aktuálny pre tento čas, ale nezabudnuteľne pripomínajúci nehynúci odkaz  slávneho SNP. 

Ďalší zaujímavý príspevok je od kolegu Vlada Gajdoša a nemenej zaujímavá informácia 

o Povstaleckých Vianociach a krátke informácie zo zasadnutí Predsedníctva KVV SR v Žiline.   

 

Ivan Bartoš 

 

85 rokov nášho parašutistického historika, trénera a spisovateľa. 
 

     Emil Tencer sa 1. decembra 2012 dožil krásnych 85 rokov. V piatok, 7. decembra na letisku 

v Partizánskom, sa pri tejto príležitosti zišlo takmer 40 bývalých (ale aj súčasných) 

parašutistov a leteckých funkcionárov, s ktorými pán Emil Tencer za 

svojej bohatej trénerskej činnosti spolupracoval. Priateľského 

posedenia sa zúčastnili okrem najbližších Emilových rodinných 

príslušníkov aj gen. Emil Vestenický, zástupca nadácie Štefana Baniča 

pre strednú Európu, plk. Anton Múdry - predseda KVV SR, ktorý 

jubilanta za jeho celoživotné zásluhy ocenil medailou Jozefa Gabčíka, 

pán Čenek Kepák - dlhoročný generálny sekretár svetovej leteckej 

federácie v Paríži, jeho manželka Helenka Mjartanová - Kepáková, 

úspešná reprezentantka a účastníčka majstrovstiev sveta v parašutizme. 

Ďalej Marienka Šokiová – Mikušková - taktiež úspešná účastníčka 

majstrovstiev sveta v parašutizme, 

Anton Liška - generálny sekretár 

SNA, Dušan Ondruška - bývalý 

predseda aeroklubu a vedúci 

letovej prevádzky na letisku 

v Partizánskom a kolega Vladimír 

Zámečník - úspešný reprezentant a 

medzinárodný rozhodca................. 

      Po slávnostnom privítaní 

jubilanta, jeho najbližších a hostí 

kol. Vladko Zámečník v rozsiahlom 

príhovore predstavil celoživotnú 

rodinnú a parašutistickú púť nášho 

oslávenca Emilka. Poďakoval 

oslávencovi za jeho celoživotnú 

cvičiteľskú a trénerskú činnosť, 

vyzdvihol jeho zásluhy na vydaní dvojdielnej publikácie Dejiny parašutizmu na Slovensku. 
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Slová chvály a vďaky odzneli z úst viacerých 

hostí. Sám oslávenec v priebehu už voľnejšej 

debaty prispel k dobrej nálade veľkým 

množstvom veselých príhod z para prostredia. 

 Pri tejto jubilejnej oslave sa "zviezli" aj naši 

mladší jubilanti -75 rokov si pripomenul aj 

Alino Dubný a 67 rokov Laco Haverla. 

Alinova manželka ako 

profesionálna cukrárka 

vyrobila pre hlavného 

jubilanta nádhernú 

tortu. Celé posedenie 

prebiehalo v priateľskej 

atmosfére. 

Bolo vyslovených veľa krásnych 

prianí a želaní zo strany prítomných 

a hostí. Želám všetkým aj tým ktorí 

sa nezúčastnili tohto stretnutia, aby 

ich želania a priania boli naplnené.  

 

Vladimír Kavický 

 

Strelci oslavovali. 

Podľa horoskopu muži narodení v znamení 

Strelca sa na svet pozerajú vždy z lepšej 

stránky - pohár vína je pre nich napoly plný, 

nie napoly prázdny,  sršia dobrou náladou a 

vďaka vrodenému zmyslu pre humor 

rozdávajú radosť a úsmev, majú vynikajúci 

všeobecný prehľad, nachádzajú uplatnenie v 

povolaniach spojených s organizáciou ľudí, 

osvedčujú sa ako tréneri, adrenalínoví 

športovci  či učitelia. 
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 Strelci z KVV Banská Bystrica (nie však absolútne totožní s "Váhavým strelcom" zo staršieho 

čs. filmu z výsadkárskeho prostredia) oslavovali svoje narodeniny spoločne dňa 7.12.2012 na 

letisku v Partizánskom.  Takzvané  "prvé husle" tu hral najstarší a zároveň najzaslúženejší člen 

Emil Tencer, ktorý v závidenia hodnej psychickej a  fyzickej pohode oslavoval svoje 

osemdesiate piate narodeniny.  Na neho  sa v rámci osláv doťahovali  kolegovia Albert Dubný 

s desať, Vladimír Kavický trinásť a Laco Haverla s osemnásť ročným "meškaním." Po 

stručnom privítacom prejave predsedu nášho KVV kolegu Vlada Kavického , ktorý zároveň 

odovzdal Emilovi Tencerovi medailu J. Gabčíka ako aj spoločný vecný dar, t. j. klubovú 

rovnošatu, sa už celé oslavy niesli v duchu  gratulácii, odovzdávaní vecných, pamiatkových a 

kvetinových darov hlavému oslávencovi večera. Stručné vyhodnotenie osobného aj športového 

 života oslávenca predniesol kol. Vlado Zámečník (jeho slová korešpondovali s jeho 

príspevkom v Galérii osobností parašutizmu na Slovensku uverejnenom v Spravodaji KVV 

Bratislava ČB č.1 z 25.1.2008), menovaný spoločne spolu so svojou manželkou si aj ostatných 

oslávencov zavolali na "koberec" do "separé", kde im udelili osobné KBŠ (Karpatské brandy 

špeciál). Potom nasledoval dlhý rad gratulantov , prítomných kolegov a priateľov letcov, medzi 

ktorými sa nestratil ani spoluoslávanec A. Dubný,  priateľmi volaný Dubák ,so slávnostnou 

tortou s číslom 85 upečenou 

vlastnoručne jeho manželkou za 

výdatného teoretického vedenia 

samotným Dubákom. Keď si 

"vypýtal" slovo sám oslávenec 

dovtedy oficiálna atmosféra sa 

po jeho humorne ladenom 

curriculum vitae, čiže životopise 

menila na priateľskú s veľkými 

plánmi do budúcnosti. 

Nasledovalo  bohaté  stolovanie 

s dobrými jedlami a nápojmi, 

postupne sa miestnosť "naplnila" 

rôznymi typmi padákov, lietadiel 

a spomienkami na priateľov ako 

živých tak aj na tých, ktorí sú už 

vo výsadkovom nebi. Na záver 

tejto úspešnej oslavy nechýbalo množstvo dobre mienených prípitkov ani tichučké nôtenie 

starých dobrých pesničiek. 
 

Ladislav  Haverla 
 

Foto – Tencer – Marián Szabó – V. Kavický 
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Stretnutie príslušníkov 2. parabrigády 
 

Tieto stretnutia sa uskutočňovali každoročne pri príležitosti osláv SNP. 

Dnes si len heslovite spomenieme na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na 

Krpáčove. Bola sobota 24. augusta 1985. Vtedy prišli tisícky ľudí na 

okresné slávnosti mieru, priateľstva, 41. výročia SNP a Medzinárodného 

družstevného dňa. 

Chlapci dojedli guláš. Pozreli na seba. Pozreli okolo. Všade bola dobrá 

nálada a všetci hovorili o parašutistoch a o mnohom inom. Bol medzi 

nimi aj Grigorij Naumovič Čuchraj,  pred rokmi inštruktor 2. čs. 

paradesantnej brigády. Vtedy mal len 22 rokov, tmavé vlasy a fúzy. 

„Prišiel nenápadne a myslel som si, že je to herec“  povedal Pavol 

Graus. „Bol to však už skúsený vojak. Prišiel s tým, že sa musíme vo 

výcviku naučiť zabezpečiť spojenie velenia. Fajčil Kazbeky s filtrom. Tie 

nám pripomínali štvorcólovú rúru. Nehovoril rýchlo. Naopak, pokojne, rozvážne, 

koncentrovane, priateľsky. Nebol herec, no netajil sa tým a prišlo to neskoršie, že chce ísť na 

Akadémiu muzických umení v Leningrade. To bol náš inštruktor.“ 

     Zaujal na prvý pohľad. Očami, postojom i pokojom, čo z neho vyžaroval. Tak to je on? 

Pravdaže, o tom niet pochýb. Prvý krát navštívil Slovensko pri príležitosti 20. výročia SNP. Od 

tých čias niekoľkokrát a stále má rovnako vnímavé oči. Posadil sa na drevenú lavicu, 

k drevenému stolu a niekoľko minút pozoroval dieťa, ktoré sa hralo o pár metrov ďalej. „Som 

šťastný, že sú šťastné,“ povedal ticho. Potom dlho nehovoril nič. „Žijete v prekrásnom kraji, 

s krásnymi ľuďmi,“ povedal napokon. „Bojoval som pri Stalingrade. Tam som bol ranený. Po 

vyliečení som sa stal inštruktorom v 2. československej paradesantnej brigáde.“ 

   Grigorij Naumovič Čuchraj sa s Pavlom Grausom delil o stôl zbitý z dosák a  o priestor 

v malej, sotva osvetlenej, šedivej kancelárii. Spomína na to s úsmevom i so žiaľom na srdci. 

„Nie je krajšie spoznať človeka, ľudí v miery? Bez strachu o budúcnosť? No povedzte!“ 

 

 

 

 

 

 

„Chlapci z brigády? Mnohí dodnes žijú, mnohí padli, mnohí odišli navždy... Vtedy, keď som po 

prvý krát prišiel, málokoho som poznal. Stačilo povedať mená, pripomenúť udalosť, hneď to 

bolo lepšie. A teraz je to zasa iné, lepšie, krajšie. Roky poznačia človeka, priateľstvo nie. Ťažko 

mi je o tom všetkom hovoriť... Ťažko. Aj potom, keď sa ma niekto opýta, či by som nechcel 

o Slovensku natočiť film. Myslím si, žijú tu ľudia, čo lepšie poznajú tento prekrásny kraj, 

prírodu, akej sa vyrovná máloktorá časť sveta. A oni to predsa dokážu lepšie, lebo ho ľúbia. 

No nedá mi nepovedať, že kto na to zabudne, nemôže sa nazývať Slovákom.“ 

    Grogorij Naumovič Čuchraj zvážnel. Myslel na to, čo bolo, čo sa zrodilo z utrpenia, hrôz, 

nekonečných bojov. Z toho všetkého vyrástla nová generácia a práve ona nesmie zabudnúť. 

Nesmie zabudnúť, aby mohla pokračovať a žiť pre budúcnosť bez myšlienok na vojnu, biedu 

a utrpenie.“ Toto potvrdil aj Štefan Korček. „Je pravda, to nemôže nikto poprieť, máme radosť 

z takýchto stretnutí, neopakujú sa každý deň,“ pokračoval. „Hovoríme o prežitom, spomíname. 

Nechýba ani úsmev, ani slza. Človek len tak ľahko nezabúda na to ťažké... Pochopiť to všetko! 

To by znamenalo prežiť to. Ale kto by to chcel?“ 

„Hlavná úloha našej generácie? Oslobodiť vlasť. Európu od fašizmu, fašistov,“ povedal G. N. 

Čuchraj a potom dodal: „ My nechceme vojnu, nechceme, aby naše deti, vnuci prežili to, čo 

my. Chceme, aby všetci prežili život v mieri, čestne a statočne.“ 
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Tradície bojovej činnosti 2. paradesantnej brigády sa uchovávajú v povedomí širokej 

verejnosti obzvlášť tam, kde brigáda pôsobila. Tak je tomu v Jefremove, Chmelnickom 

v bývalom ZSSR, Novosielcach v Poľsku, na Slovensku v Hronskej Dúbrave, Trnavej Hore, 

Jalnej, Krupine, Sásovej, Brezne, Mýte pod Ďumbierom, v Hornej a Dolnej Lehote, Badíne, 

Bystrej a ďalších miestach. 

 

Zo Zborníka spomienok príslušníkov 2. čs.  pdb v ZSSR voľne spracoval Emil Tencer 

október 2012 

 
 

 

 Prelet 
 

Podobne, ako sa z parašutistických osnov vytratilo kedysi cvičné 

otváranie záložného padáku (cv. III / 2), vytratila sa aj disciplína - 

prelet. Jedná sa o disciplínu blízku zoskoku do terénu mimo letiska. 

Takže, keď 19.5.2012 popoludní zaznela na letisku v Erpužicích 

otázka: "Ty s nami nejdeš?", pochopil som ju ako výzvu. Nasledovalo 

znovu ustrojenie (lebo už som mal "odskákané"), pokyn "mobil 

sebou" a získavanie prvých informácií, čo prelet prináša. V kocke - 

po výskoku z AN-2 okamžite otvoriť padák, otočiť krídlo po vetre, 

nechať skolabovať slider, sledovať a držať formáciu s dôrazom na spodného parašutistu, riadiť 

krídlo s mierne pokrčenými rukami. Tak taká bola teória... Nasleduje kontrola ustrojenia a ide 

sa do lietadla. Navyše beriem na pravú ruku hodinky. "Andula" sa poctivo hrabe hore, v 1500 

m nás opustí trojica "lanárov," na palubu prenikne čerstvý vzduch. Vedľajší športovec má 

elektronický výškomer, takže sledujem, že stúpame 3-4m / s. Zároveň zisťujem, že skoro všetci 

(okrem mňa) majú na chrbte pod postrojom padáka aj padákovú tašku (!) Asi po 25 min. letu 

sme vo výške 3.000 m priamo nad pristávacou dráhou letiska. Skáču 3 "voľné pády" a potom 

sa sype šestica "preletárov." Idem z lietadla ako tretí, aby som mohol "opisovať" činnosť 

prvých dvoch. Padák za mňa otvorí lano, závity, stratím trochu výšky, odbrzdenie, 

skontrolujem, kde som a kde ostatní, mrknem aj na hodinky. Začínam "kolabovať slider". 

Prakticky ide o to, že zatiahnete za šnúrku (príp. zopnete suchý zips) a plandavá dečka nad 

hlavou sa stane prúžkom zmotanej látky. Nedarí sa, nemôžem nič nájsť, čo by malo skolabovať,  

po 3 pokusoch to vzdávam. Prvá dvojica je vľavo predo mnou, zvyšok za mnou, ale všetci nado 

mnou. Výška 2500 m, na horizonte lesy, vľavo štrbina medzi lesmi, 2000 m, AN-2 už "sedí" na 

letisku, vpravo odo mňa jedno krídlo, zvyšok všetci vľavo. Lesy asi nepreletím, točím doľava, 

vyhodnocujem dediny, cesty, polia. Pravé krídlo sa otáča a vracia sa na letisko. 1000 m - 

uvažujem, kde "sadnem," aby som to nemal ďaleko k ceste, začínajú bolieť natiahnuté ruky. 

Možných pristávacích plôch je niekoľko, zelenú lúku - pastvinu vypustím, je oplotená ostnatým 

pletivom, blízkosti ďalšej vedie vysoké napätie, zostáva žltá plocha s repkou, ešte hľadám 

najbližšiu cestu k ceste. Zákrutu robím asi v 150 m, slider sa jemne rozplápolá, čo značí, že tu 

fúka vietor rovnako (snáď) ako na letisku a pristávam proti vetru. Smer vetra som neodhadol 

asi na 100%, takže pristátie v repke sa mení na poriadne "vyváľanie" ... prvá starosť je, či som 

nestratil mobil, volám na letisko, že oznámim, až zistím kde som, že sa znova ozvem. Hodinky 

ukazujú, že som sa "kochal" vo vzduchu asi 11 min. Cupitám s padákom na chrbte repkou 

smerom k dedine k prvým budovám. Miestne obyvateľstvo jemne vystraším otázkou, či nie som 

už v Nemecku, dostávam odpoveď, že nie, že som v obci Kšice (cca 4 km SZ od letiska), do 

Nemecka mi zostáva vzdušnou čiarou ešte necelých 40 km. Sedím pod stromami, volám na 

letisko, dostávam odpoveď, že pre mňa zaručene prídu autom. Nakoniec sa dostávam stopom 

na letisko, krátke hodnotenie, kontrola slideru - skutočne nešiel "skolabovať". 
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Záver. Členovia 1. vojenského paraklubu Plzeň dosahujú za priaznivého veterného počasia i 

20 km lety z výšky 4000 m, takže sa vo vzduchu udržia aj cez 20 minút. Aby sa obišli potrebné 

formality ako pri zoskoku do terénu príp. propagačného zoskoku (povolenie, ohlásenie, atď.), 

je nutné opustiť lietadlo nad letiskom. Pre veteránskych nasledovateľov - držať sa formácie a 

kopírovať smer pristátia skúsenejších, ak sa formácia roztrhá, vyhodnotiť bezpečnosť miesta 

doskoku. Osobne - príjemné spestrenie jesene veteránskeho skákania, opäť nové skúsenosti. 

Zoskok s poradovým číslom 107, celá "sranda" ma vyšla na 800 Kč (300 Kč zapožičanie 

zabaleného padáku VTP-100 a 500 Kč letenka do 3.000 m). 

  
                                                                 Vladimír  Gajdoš 

      (KVVV Praha) 
 
 

Spomienka na Povstalecké Vianoce 1944 
 

Toto stretnutie organizuje pre svojich členov 

SZPB Základná organizácia Trieda SNP/A 

v decembrových dňoch. Aj minulý rok sa 

uskutočnilo 7. decembra 2012 v Hronseku pri 

Banskej Bystrici v útulnom Pohostinstve. Po 

príhovore predsedu ZO SZPB  Štefana 

Bartoša a príhovore hostí, medzi ktorými 

nechýbal predseda Historickej odbojovej 

skupiny partizánov pri Ústrednej rade SZPB 

Ján Rýs. Ďalej boli prítomní: vedúci 

organizačného oddelenia ÚR SZPB Viliam 

Longauer, člen Klubu vojenských dôchodcov 

Banská Bystrica Vladimír Andel, tajomník 

Obl. KVV Banská Bystrica Ivan Bartoš, predsedníčka ZO Trieda SNP Eva Brozmanová,   zo 

ZO Špania Dolina Štefan Paško, ZO Hronsek  Štefan Guľka a zo ZO Donovaly 89-ročný 

Benjamín  Strmeň, ktorého životný príbeh patrí medzi najznámejšie na Slovensku.  Ničivá 

lavína, ktorá sa 6. februára 1924 zosunula z horského masívu Krížna na osadu Rybô nad 

Starými Horami v okrese Banská 

Bystrica, usmrtila 18 ľudí, z toho 15 detí. 

Veľká snehová masa zasiahla štyri domy, 

v ktorých sa obyvatelia pomaly  ukladali 

na spánok.  Z nich prežili len štyria – 

vtedy sotva trojmesačný Benjamín 

Strmeň, jeho rodičia a sused. Benjamína 

zachránilo to, že spal v kolíske, na ktorú 

spadla časť šindľovej strechy. Tak 

vznikol priestor so vzduchom, čo mu 

zachránilo život. Oboch jeho rodičov 

obrovský tlak vyhodil z postele a lavína 

ich vliekla niekoľko desiatok metrov. 

Našťastie zostali na jej povrchu. Jeho 

mama bola zasypaná do pol pása snehom, otcovi sa ju podarilo holými rukami vyhrabať 

a odniesť do domu nezasiahnutého lavínou. Po tom, čo domy skončili pod snehom, ho hľadali 

rodičia aj susedia. Keď sa už vzdávali nádeje, počul vraj niekto spod snehu „mravčanie.“  
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O pol druhej ráno, teda asi po štyroch hodinách od pádu lavíny, sa vtedy maličký Benjamín  

narodil  druhýkrát (na fotografii sediaci tretí zľava).  

 Jeho traja súrodenci zahynuli vo 

vedľajšom dome, u ktorých boli na 

návšteve. Po tragédii Strmeňovci 

bývali v susednej Valentovej, neskôr 

sa usadili v Hornom Jelenci. Do 

rodiny pribudli ešte 3 deti. Benjamín 

na hory, ani na sneh napriek 

tragédii  nezanevrel. Naopak, aj 

napriek vysokému veku je dodnes 

známy ako úspešný pretekár v 

lyžiarskych disciplínach, pričom 

vyhral desiatky súťaží (zdroj: Nový 

Čas, 13.2.2011 Nedeľa,  Mário Kaprálik). 
Po oficiálnej časti a príhovoroch sa 

zaspievala partizánska hymna 

„Tichá noc, tmavá noc, krásna je...“ 

 

Potom sa podávala kapustnica a o kultúrny program sa staral Vladimír Strmeň so svojou 

neodmysliteľnou ťahacou harmonikou. Účastníci tohto podujatia si takto zaspomínali na časy, 

keď v slovenských horách po potlačení SNP pokračoval boj proti nenávideným nacistickým 

votrelcom, v ktorom sa vyznamenali aj naši príslušníci 2. československej samostatnej 

paradesantnej brigády v ZSSR.  
Ivan Bartoš (foto) 

 

Viete, že: 

- Grigorij Naumovič Čuchraj bol filmovým režisérom známeho filmu „Balada o vojakovi.“ 

Narodil sa 23. 5. 1921 na Ukrajine  (Melitopol). Bojoval v 2. svetovej vojne. Za jeho prácu 

mu bola udelená cena Nika, vo veku 63 rokov režíroval svoj posledný film. Zomrel 28. 10. 

2001 v Moskve. 

 

 

 

 

  

Vladimír Strmeň s harmonikou     predseda ZO SZPB Š. Bartoš a člen KVD BB V. Andel 
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Informácie zo zasadnutia Predsedníctva KVV SR   v Žiline  
dňa 3. 12. 2012 a 7. 1. 2013 

 
dňa 3. 12. 2012 

 Snem KVV SR sa uskutoční dňa 25.3.2013 o 10,00 hod. v klubovni žilinských kasární. 

Stanovuje sa nasledovný počet delegátov:  Predsedníctvo KVV SR- 5; BA: predseda + 8, 

BB: predseda + 3, PO: predseda + 3; TN: predseda + 2, ZA: predseda + 6; KRK: 3.  

Celkový predpokladaný počet (vrátane hostí) cca 50 osôb  

 tajomník žiada pripraviť aktualizované zoznamy členov oblastí zvlášť uviesť aj čestných 

členov (odovzdať na VČS)  

 predsedníctvo ukladá podpredsedovi pre ekonomiku kol. Kopeckému aby pripravil pre MO 

SR žiadosť o dotáciu na 3 hlavné akcie poriadané predsedníctvom KVV SR v r. 2013 (XIX. 

ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka, XIX. ročník výstupu na Slemä a Michalský deň)  

 Výročnej členskej schôdze v Prostějove dňa 24.11. 2012 sa za predsedníctvo KVV SR 

zúčastnili kol. Múdry, Kopecký a Hanák, za oblasť BA kol. Duben a Poláček st. Čestné 

predsedníctvo tvorili generáli Páleník a Kovanda, primátor Pišťák, kol. Múdry, riaditeľ 

KVS Olomouc a veliteľ prostejovského pluku. Kol. Chromek (Liberec) oznámil, že v dňoch 

7. až 9. 6. 2013 sa v Starých Splavoch uskutoční posledný krát tradičné stretnutie (budeme 

včas informovaní). Memoriál zakladateľov výsad. vojska a Štefana Baniča sa uskutoční 

v Chrudimi (budeme včas informovaní...)  

 Pietna spomienka na akciu Anthropoid bude v Prahe, v utorok 18. 6. 2013. 

Generálporučík Páleník je od 1.11.2012 v civile a je riaditeľom štátnych hmotných rezerv 

ČR - jeho nástupcom v obrannom spravodajstve je brigádny generál Kovanda.  

 
dňa 7. 1. 2013 
 Predseda a tajomník oboznámili prítomných s doručenými blahoželaniami k Vianociam a 

k roku 2013 (predseda Žilinského samosprávneho kraja Blanár; primátor mesta Prostějov 

p. Pišťák s podpredsedami; gen. por. v. v. Ing. Ondrej Páleník, MBA; plk. MUDr. 

Lengvarský, MPH, - hlavný vojenský lekár armády SR, výbor KVV Praha; výbor KVV 

Prostějov; plk. Ing. Řehka, velitel 601 skupiny spec. sil Prostějov; Jitka Boučková, 

starostka obce Dolné Vilémovice; obec Malá Čierna; pplk. Ing. Šebesta, riaditeľ OR 

policajného zboru v Žiline; plk. Ing. Šebo, veliteľ 5. pšu v Žiline; manželia Plesarovi, Staré 

Splavy; manželia Sadílkovi, Liberec; Ing. Vondra, Praha; kol. Chmelík a Hric, Holešov; 

pani Friedrichová, ČTK; KVV Brno; KVV Olomouc; KVV Bratislava; KVV Ban. Bystrica; 

KVV Chrudim; KVV Liberec; KVV Jindřichův Hradec (plk. v. v. Petr Čejka); kol. Ing. 

Stavný, kol. Ing. Starý, kol. Ing. Ondráš, npor. Pažický; p.  Dlugosz (PĽR - účastník 

Memoriálu JG); pani Šuláková (Zlín); pani Mansfeldová a pani Šuláková nám prajú 

„pevné zdraví, pohodu a štěstí a úspěšný rok 2013!“ ...všetkým predsedníctvo úprimne 

ďakuje v mene všetkých členov KVV na Slovensku ...  

 predsedníctvo poveruje kol. Hanáka a Kopeckého zabezpečením pozvánok na Snem KVV 

(25.3.o 10,00 hod) - termín do konca januára... pravdepodobný program: privítanie, voľba 

návrhovej (predseda + zást z BA a PO) a volebnej komisie (predseda + zást. z TN+ 

BB+ZA), správa o činnosti - predseda, správa o hospodárení, správa revíznej komisie, 

príhovory hostí, diskusia (predpokladá sa referát v dĺžke asi 5 min. zástupcu každej oblasti 

o činnosti za uplynulé 2 roky) po 5 minútach už len z postoja na jednej nohe! - pozn. 

redakcie , voľba predsedníctva a Rady KVV SR, návrh uznesenia, záverečné slovo 

nového predsedu.  
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V uplynulých dňoch oslávili naši kolegovia okrúhle jubileum 
 

 

85 rokov Emil  Tencer 1. 12. 2012 

75 rokov Albert Dubný 15. 12. 2012 

 

65 rokov Milan Majer 9.1. 2013 

 
 
 
 

Záverom 
 

Naše prvé tohtoročné číslo je dopísané. Ďalšie číslo Spravodajcu vyjde po našej výročnej 

členskej schôdzi, ktorá sa bude konať v priestoroch  Spoločenského klubu Veliteľstva 

vzdušných síl, ozbrojených síl SR vo Zvolene dňa 15. marca 2013 (piatok) o 13:30 hod. 

V priebehu mesiaca január, keď som dával do kopy toto číslo nášho klubového Spravodajcu, 

dostal od kolegu  Jána  Majora  list, kde je krátko  uvedené: „S ľútosťou oznamujem, že zo 

zdravotných dôvodov končím členstvo v oblastnom klube vojenských výsadkárov. V novom 

roku 2013 želám všetko najlepšie.“  
Ivan Bartoš 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    
SPRAVODAJCA č. 1/2013.  Tlač: HP Photosmart C4180. 

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


