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Úvodom 
 

S pravidelnou presnosťou sa po jesenných dňoch priblížil zimný čas. Čas, ktorý je predzvesťou 

konca tohto roku a začiatkom Nového roku 2016. Ešte pred koncom starého roku nastáva čas 

vianočných sviatkov a čas pre štvrté číslo nášho klubového Spravodajcu. Začneme ho opäť 

spomienkami pplk. Ivana Komárnického, ktoré voľne spracoval neúnavný náš dopisovateľ 

kolega Emil Tencer. Pokračujeme krátkymi informáciami z akcií, na ktorých sa zúčastnili naši 

členovia – 11. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a 7. ročník Memoriálu 

vynálezcu padáka Š. Baniča, oslavy 71. výročia SNP v Banskej Bystrici, potom príspevok od 

kolegu Laca Haverlu zo športového stretnutia v Prostějove s pozoruhodným doplnením od 

predsedu klubu Vladimíra Kavického. Nasleduje informácia z Michalského dňa 

v Partizánskom, z 21. ročníka výstupu na Slemä a podrobnejšia informácia z odhalenia 

pamätnej tabule Jurajovi Kriváňovi. Svoj prvý príspevok do nášho klubového spravodajcu 

napísal kolega Štefan Bobok, ktorého prvú časť uverejňujeme. Toľko na úvod.  

Ivan Bartoš 

 

Prechod frontu - 1945 
(zo spomienok Ivana Komárnického) 

 

Druhá parabrigáda a hlavný partizánsky štáb, ktorí boli pri Brezne, prešli 

cez front. Prešla aj skupina škpt. Muzikanta, aj naši nemocní z jaskyne, len 

my sme zostali. Za pár dní sa Nemci z Polomu stiahli na druhý breh 

smerom k Dolnej Lehote. Na Polom postúpili rumunské jednotky, ktoré 

bojovali po boku sovietskej armády a zaujali tam obranné postavenie. Obec 

Horná Lehota zostala medzi frontami, kde nebolo žiadnych vojsk, ale 

strieľali do nej jedni aj druhí. Obyvatelia sa ukryli do pivníc a rôznych 

úkrytov. My sme sa tiež ukryli v pivnici jedného nedostavaného domu, kde 

okrem nás boli aj ženy a deti z domov, ktoré nemali pivnice, alebo iné 

úkryty. Náš úkryt bol neviditeľný a odvrátený od Nemcov. Bol však 

otvorený a viditeľný z rumunskej strany. Rumuni nevysielali žiaden 

prieskum. Keď videli v dedine nejaký pohyb, ihneď strieľali. Pokúsili sme sa s nimi spojiť 

a oznámiť im, že v dedine nie sú žiadni Nemci, aby nestrieľali.  Nebolo to však možné. Len čo 

sme sa pokúsili vyjsť, ihneď strieľali a nikoho k sebe nepustili.  Trvalo to týždeň, pokým sa 

pohli vpred a zaujali obranné postavenie za obcou, kde predtým boli Nemci, smerom na Dolnú 

Lehotu. Nemci sa stiahli ďalej na Dolnú Lehotu a tam sa opevnili. Front sa opäť zastavil. Pri 

postupe Rumunov sme sa im ohlásili a znova to bolo zbytočné. Chceli od nás, aby sme im 

odovzdali zbrane, aby sme sa im vzdali. To sme odmietli. Zabarikádovali sme sa a žiadali sme 

spojenie so sovietskymi jednotkami. Ešte v ten deň prišiel sovietsky dôstojník. Predložil som 

mu svoje doklady, objasnil našu situáciu a tiež to, kto sú tí ostatní. Dôstojník povedal, že je to 

v poriadku a Rumunov, ktorí nás strážili poslal preč. Nám povedal, aby sme zostali tu, kde sme 

a nechodili po dedine, že sa ešte vráti a pohneme sa k svojim. Ešte v ten deň prišiel sovietsky 

dôstojník a povedal mi, aby som zobral svojich bojovníkov, ktorí sú schopní, aj domácich, 

ktorí poznajú terén a pridá mi k nim jednu rumunskú rotu vojakov. Máme ich previesť popod 

Nízke Tatry, cez Krpáčovo do tylu nemeckej obrany, aby u Dolnej Lehoty prepadli Nemcov 

zozadu. Odmietol som rumunskú rotu, lebo som s nimi mal potýčku, neverím im a s nimi 

nepôjdem. Povedal mi, že toľko sovietskych vojakov nemá, ale dá mi dve družstvá. Súhlasil 

som a už večer sme postupovali cez Krpáčovo smerom k Vajskovej doline a Dolnej Lehote do 

tyla nemeckej obrany. Stretli sme tam hliadku našej jednotky. Povedali sme, že by bolo dobré, 

keby sa k nám pridali a to tak, aby zaujali postavenie na ústupovej ceste Nemcov. Keď budú 

ustupovať, aby ich napadli a my sme sa rozhodli, že ich napadneme z boku. Keby sme ich 
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napadli zozadu, keďže nás bolo málo, mohli by nás pri obrate na útek zmiesť. Preto sme ich 

napadli z boku. Nemci využili ústupovú cestu a opustili obranu. A tak naši mohli z dobre 

krytých miest po nich strieľať. Nemci si mysleli, že sa vtedy front už veľmi rýchlo pohol 

smerom na Banskú Bystricu. Naši, ktorí boli nemocní, medzitým odišli, ale akým spôsobom, to 

neviem. Domáci partizáni ostali doma a ja s Andrejom (priezvisko neviem), sme sa vydali na 

cestu. Andrej bol letec, ale nemohol doletieť, lebo jeho lietadlo nebolo schopné letu. Zostal 

teda ako partizán.. Bol ranený do kĺbu, zostala mu v ňom guľka a nemohol chodiť. Preto sa 

musel zdržiavať ukrytý v obci, čo som mu zariadil. Dostali sme sa spolu do Podbrezovej 

a dúfali sme, že tam chytíme nejaký dopravný prostriedok smerom na Červenú Skalu a na 

Poprad, kde už boli naše jednotky. Okolo išla rumunská trojkolka. Sama nám zastavila 

a odviezla nás do obce Bujakovo, kde bol rumunský štáb. Tam nás odovzdali a znova nastala 

kalvária. Bez reči nás zatvorili do pivnice a hotovo. V pivnici už boli nejakí civili a medzi nimi 

známi chlapi zo Šumiaca, ktorí boli v práci a počas frontu sa nemohli dostať domov. Rumuni 

ich tiež zadržali. Nechali nás bez vysvetlenia, bez jedla a vody do druhého dňa. Na druhý deň 

ráno prišiel sovietsky dôstojník, dal nás predviesť. Mňa a Andreja sa spýtal, či poznáme 

civilistov. Odpovedal som mu, že všetkých nie, ale podľa reči sú z týchto pohronských obcí 

a dochádzajú zo Šumiaca za prácou. Niektorých poznám z partizánskych bojov, veľmi nám 

pomáhali. Vrátil nám doklady a povedal: „Dovezieme Vás do Červenej Skaly a odtiaľ sa už 

dostanete do Popradu.“  Nariadil rumunskému dôstojníkovi, aby autá, ktoré jazdia cez Červenú 

Skalu do Revúcej, nás tam odviezli. Tak sme sa s Andrejom dostali do Šumiaca s našimi 

známymi a tam sme zostali dovtedy, až sa nájde možnosť dostať sa do Popradu. Za pár dní sa 

v Šumiaci objavilo auto Čsl. armádneho zboru a odviezlo nás do Popradu. Andreja ihneď 

zobrali do nemocnice na vyoperovanie projektilu z nohy a viac som ho nevidel. V Hornej 

Lehote som sa neskôr dozvedel, že po vyliečení sa tam zastavil, ale viac o ňom tiež nevedeli. 

Bol to mladý chlapec, môj krajan a pre maloletosť ho nemohli zaradiť do armády. Poslali ho do 

sovietskych vojenských škôl. Absolvoval leteckú školu a bol zaradený do 1. Čsl. leteckého 

pluku, s ktorým odletel na Slovensko. 

 

Použitý materiál: Spomienky plk. v. v. Ivana Komárnického. Voľne spracoval Emil Tencer

    

                                                                                  

                                                                                      

 
 

11. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a 7. ročník  Memoriálu 
vynálezcu padáka  Štefana Baniča v Smoleniciach 

 
 

V dňoch 3. - 5. júla 2015 usporiadal oblastný 

KVV Bratislava 11. ročník Memoriálu 

zakladateľov výsadkového vojska a 7. ročník 

Memoriálu vynálezcu padáka Štefana Baniča 

v Smoleniciach, ktoré sú jeho rodiskom. Súťaž 

bola organizovaná na vysokej úrovni a členovia 

nášho klubu v nej obsadili popredné miesta. 
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Oslavy SNP v Banskej Bystrici 
 

 
 

 

 
 
Športové stretnutie 2015 v Prostějove 

 

V dňoch 16.-18.9.2015 zorganizoval KVV Prostějov na miestnom letisku VII. 

ročník športového stretnutia výsadkových veteránov a športových 

parašutistov. Na stretnutie boli pozvané aj kluby vojenských veteránov zo 

Slovenska. Do súťaže sa prihlásilo 

šestnásť trojčlenných družstiev 

vrátane družstiev Bratislava I. 

a Bratislava II. Nedorozumením 

v komunikácii v našom klube sa na 

stretnutie nikto neprihlásil a až tesne 

pred vypršaním termínu podania 

prihlášok som bol pozvaný do 

družstva Bratislava II aj ja. Absolvoval som všetky 

disciplíny súťaže a to:  tandemový zoskok z výšky 

4000 m, streľbu z luku, hod granátom na cieľ, hod šípkami, streľbu zo vzduchovky a 

veslovanie. Keďže som však vyznávačom olympijského kréda 

Pierra de Coubertina, že "Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa," 

moje výsledky tu radšej nebudem prezentovať. Inak však k súťaži 

pristupovala kolegyňa Helenka Feketeová z družstva Bratislava I, 

ktorá napriek tomu, že získala v disciplíne hod granátom na cieľ 

plný počet bodov t. j. 15 obsadila iba tretie miesto, vraj z dôsledku 

nízkeho veku. Tu sa asi rozhodcom do hodnotenia "vloudila malá 

chybička," nakoľko gentlemani sa obvykle nepýtajú na vek dámy. 

Len pre informáciu, prvé družstvo Bratislavy tvorili Ivo Hulín, 

Helenka Feketeová a Peťo Alexander, druhé Katka Snohová, Laco 

Hreha a ja ako "skákajúci" vedúci družstva. Ešte k výsledkom: cieľ 

tenisovou loptičkou z výšky 300 m som netrafil aj v dôsledku jazykovej bariéry s tandem – 

pilotom Švédom Joachimom, keďže okrem „heja, heja Schverige“ nič povedať neviem, 

dokonca ani neviem, čo je to švédska trojka. Večer po súťaži prebehol v príjemnej atmosfére, 

niektorí zdatnejší veteráni sa venovali aj "tanečkom" s prítomnými dámami, pričom im hrala 

živá kapela. Večierku nám vyhlásil nezvyčajne silný vietor, ktorý rozprášil všetko, čo nebolo 

pribité. 

                      Laco Haverla        

          KVV Banská Bystrica 

Osláv 71. výročia SNP v Banskej Bystrici sa zúčastnili 

kolegovia Vladimír Schneider a Ivan Bartoš. 



5 

 

Tradičný Michalský deň sa 

uskutočnil na Letisku 

v Partizánskom za pekného, 

ale dosť veterného počasia. 

Takže zoskoky padákom 

a vyhliadkové lety boli na  

 Ladislav, dovoľ, aby som Ti, síce ako hodnosťou v. v. nižší, ale vekom 

starší, čiže skúsenejší a z funkcie predsedu vysvetlil to, čo vo svojom 

príspevku nechápeš. Ako dôvod vidím to, že si bol z tandemového zoskoku, 

tandem pilot Švéd, ako aj ostatných dosiahnutých výsledkov v súťaži značne 

frustrovaný.  V Europe poznáme okrem iných "trojok" aj dve národné trojky. 

Za prvé je to Ruská trojka (rusky Tройка), čo je druh starého ruského 

konského trojzáprahu a za druhé Švédska trojka (v zahraničí sú používané 

termíny Menage a trois alebo Threepone), čo je termín pre sexuálnu praktiku 

troch ľudí, najčastejšie sú to dve ženy a jeden muž. Označenie Švédska trojka pochádza zo 

stredovekej severnej Európy, kde bol nedostatok mužov po vojenských ťaženiach na prebytok 

žien, ktoré zostávali doma. Výnimočne je možné považovať za Švédsku trojku aj dvoch mužov 

a jednu ženu, čo je pre mužov po šesťdesiatke asi výhodnejšie, nakoľko je dobré mať priateľa, 

na ktorého sa môžeš v núdzi spoľahnúť. Ako na záver príspevku uvádzaš, že večer prebehol 

v príjemnej atmosfére, zase ja neviem, či si nepil ako "Švéd." Heslo dňa: "Uč se synu 

moudrym býti." 

                                                                                               Vladimír Kavický 

     predseda KVV Banská Bystrica 

 
Michalský deň v Partizánskom 26.9.2015 

 

Sv. Michal patrón parašutistov ďakujeme za všetkých živých a pomôž nájsť pokoj  

v parašutistickom nebi všetkým čo nás opustili. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

tento čas zažehnané. Ale predsa sa vietor potom 

umúdril a boli sme svedkami niekoľkých 

zoskokov. Najmä však išlo o priateľské 

posedenie, na ktorom do nášho klubu bolo 

prijatých sedem nových členov. Okrem nich bol 

odovzdaný preukaz člena novému kolegovi 

Vladimírovi Dvončovi, ktorý okrem uhradenia 

členského venoval nášmu klubu peňažný dar 

100 €. Noví členovia všetci uhradili členské na 

rok 2015 po 10 €. 
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Dňa 10. októbra 2015 sa uskutočnil tradičný výstup na Slemä k pamätnému miestu tragickej 

havárie lietadla Li-2, ktoré 13. 10. 1944 malo dopraviť príslušníkov 2. čs. samostatnej 

paradesantnej brigády na pomoc SNP. V jeho troskách zahynulo 14 výsadkárov a 4 členovia 

posádky. Na mieste havárie je postavený pamätník, ktorý túto udalosť pripomína. Na tomto 

pamätnom mieste sa uskutočnila pietna spomienka za účasti členov KVV SR a KVVV ČR 

s rodinnými príslušníkmi. 

Novému kolegovi Vladimírovi  Dvončovi 

odovzdal kolega Albert Dubný pamätnú 

medailu 22. výsadkovej brigády, u ktorej 

vykonával vojenskú službu.  

Svoju účasť okrem nášho klubu reprezentoval aj 

kolega Antonín Štrajt z KVVV Praha, kolegovia 

z KVV Bratislava, Žilina, Martin a MK Trnava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
21. ročník výstupu na Slemä 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poďakovanie  patrí  všetkým, ktorí   sa  

tohto priateľského tradičného podujatia 

zúčastnili a prispeli k jeho peknému, 

príjemnému posedeniu.   
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Odhalenie pamätnej tabule Jurajovi Kriváňovi 
 

Dňa 24. 10. 2015 za krásneho slnečného počasia sa uskutočnila dlho pripravovaná udalosť. 

Bolo to odhalenie pamätnej tabule pilotovi, priamemu účastníkovi SNP, dôstojníkovi, 

zaslúžilému majstrovi športu, majstrovi sveta v parašutizme Jurajovi Kriváňovi v lokalite 

Bvorcova lúka – Ladno - Trnavá Hora na mieste, kde 7.10.1960 zahynul pri havárii lietadla.  

 
Účastníci sa zhromaždili na Bvorcovej lúke, nad ktorou urobili prelety na lietadlách piloti 

z Očovej a postarali sa tak o pekný zážitok prítomných, najmä detí. Za účasti starostu obce 

Trnavá Hora Mgr. Pavla Kravca, pani Heleny Kepákovej s manželom Dr. Čeňkom Kepákom, 

riaditeľa Úradu  BBSK Ing. Milana Uhríka, PhD. s manželkou, syna Juraja Kriváňa (meno 

dostal po otcovi Jurajovi Kriváňovi), členov oblastného KVV Banská Bystrica, ďalších 

pozvaných hostí a početnej verejnosti, privítal prítomných predseda oblastného KVV Banská 

Bystrica Ing. Vladimír Kavický.  Kolega Štefan Janáček, predseda Miestneho KVV J. Kriváňa 

v Šumiaci pripomenul vo svojom príhovore viaceré menej známe informácie zo života Juraja 

Kriváňa. Po ňom kolega doc. Ing. Martin Mrenica, CSc., ktorý sa so svojimi priateľmi 

a rodinnými príslušníkmi maximálne zaslúžil o vybudovanie tohto pietneho miesta, nadviazal 

vo svojom príhovore na predrečníkov. Slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule mu poskytol 

Z nášho  klubu  sa tejto akcie  zúčastnili 

kolegovia    Evka   a   Jozef  Dolníkovci 

s dcérou a kolega Laco Haverla. Bolo to 

pekná, vydarená akcia, ktorou sa vzdala 

pocta  padlým  hrdinom,  ponáhľajúcim 

sa na pomoc SNP.  
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pani Helena Kepáková 

príležitosť vrátiť sa vo svojich 

spomienkach na príkladného učiteľa, 

dôsledného inštruktora a  skvelého 

človeka Juraja Kriváňa o päťdesiat 

rokov do minulosti. V tej dobe bol 

brancom na letisku v Očovej. Odborný 

výcvik brancov – vojenských 

výsadkárov mal na starosti Juraj Kriváň. 

Videli v ňom veľký vzor mladého 

človeka, ktorý posúval vyššie hranice 

teórie a praxe v parašutizme. Dňa 

7.10.1960 pri prelete z letiska 

v Prievidzi na letisko v Očovej ponad 

Kremnické vrchy sa na lietadle L-60 

Brigadýr, ktoré pilotoval Juraj Kriváň, 

objavila porucha v motore. Veľmi dobre poznal tento kraj, lebo často navštevoval blízke 

letiská a mal na starosti oblasť vtedajšieho stredoslovenského kraja vo výcviku brancov. 

Pravdepodobne chcel núdzovo pristáť na Bvorcovej lúke, ale pre zlé počasie sa mu to 

nepodarilo. Po dvoch dňoch márneho hľadania sa nakoniec podarilo pilotovi Paľkovi 

Levickému nájsť miesto tragédie a následne bol uskutočnený výsadok jeho kolegami Majorom, 

Zacharom a Jergušom, ktorí už len konštatovali smrť pilota. 

Ďalej kolega Mrenica pokračoval vo svojom príhovore týmito 

slovami: „V snahe pripomenúť si miesto tragickej udalosti 

v roku 2012, našli sme pozostatky z krídla lietadla a vtedy som 

si povedal, že netreba zabúdať na takého človeka, pilota, 

zaslúžilého majstra športu a majstra sveta v parašutizme 

Juraja Kriváňa, ktorý mimoriadne preslávil naše Slovensko. 

Získal som pre túto myšlienku miestnych nadšencov 

a priaznivcov para športu, ktorí toto miesto poznali a spomínali 

si na túto udalosť. Sú to Rudko Trokšiar so synom Petrom, 

Milan Belička, Pavel Levický, pilot a parašutista, ktorý už dnes 

nie je medzi nami a ja. Zorganizovali sme stretnutie, kde sa 

dohodlo, že označíme toto miesto, aby sa na takýchto ľudí 

nezabúdalo. Prácu pri osadení kameňa vykonali miestni 

obyvatelia páni Belička a Mališ. Nasledovali ďalšie brigády pri 

úprave priestranstva a neskôr osadení kameňa a pamätnej 

tabule majstrom kamenárom Jánom Samašom z Dolnej Bzovej 

a za účinnej pomoci Jána Majora, Tibora Tišťana, Jána Kopu, 

Rudka Trokšiara so synom Petrom a mňa so synom Mirkom. 

To, že sme sa tu mohli takto stretnúť sa samozrejme dialo za 

účinnej pomoci predovšetkým oblastného výboru KVV Banská 

Bystrica a ostatných členov. Ďakujem riaditeľovi 

Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity vo 

Zvolene za súhlas osadenia pamätnej tabule v ich rajóne, 

starostovi obce Trnavá Hora a všetkým prítomným členom 

KVV, miestnym obyvateľom a priaznivcom para športu.    

ČESŤ JEHO PAMIATKE.“ Po skončení príhovoru spolu 

s predsedom klubu Vladimírom Kavickým odhalil kameň 

s pamätnou tabuľou,  ktorý bol do tejto chvíle zahalený bielym 

padákovým vrchlíkom.  
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Kyticu bielych ruží položila k pamätnej tabuli pani Helena Kepáková, ako spomienku na Juraja 

Kriváňa, s ktorým v ten osudný deň mala letieť, ale z lietadla musela vystúpiť... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potom   prítomní vzájomne besedovali, 

fotografovali sa, spomínali na osobnosť 

Juraja Kriváňa.  Slnko  pomaly  klesalo  

za horizont  a  prítomní  sa rozchádzali 

s pocitom, že vzdali  poctu  významnej 

osobnosti parašutizmu. 

Starosta obce Trnavá Hora Mgr. P. Kravec vľavo pri 

rozhovore s predsedom klubu Ing. V. Kavickým a riaditeľom 

Úradu BBSK Ing. M. Uhríkom, PhD. s manželkou 
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Cvičenie Varšavskej zmluvy „Vltava 1966“ 
 

V r. 1966 som bol žiakom 1. ročníka Školy dôstojníkov v zálohe 

(ŠDZ), 2. čaty, roty „V,“ 7. vp ZU v Holešove. V lete toho roku 

celý útvar žil prípravami na cvičenie Varšavskej zmluvy  „Vltava 

1966“. Nás vojakov sa týkalo hlavne zvyšovanie fyzickej kondície, 

tréning v šifrovaní správ, pravdepodobne sa pracovalo na príprave 

materiálu a tak podobne. 

S nami, vojakmi 1. ročníka ŠDZ, sa s účasťou na cvičení pôvodne 

nepočítalo. Závideli sme tým jednotkám a skupinám, ktoré sa na 

cvičení mali zúčastniť. V kasárňach sa pohybovalo čím ďalej tým 

menej ľudí, podľa toho,  ako cvičiace jednotky postupne opúšťali 

UP  a odchádzali do rôznych stmelovacích stredísk. Najviac to 

bolo poznať v jedálni pri odbere stravy. I naďalej sme žili svojím 

bežným životom, prebiehalo denné zamestnanie, striedali sme sa 

v službách a pod. Zrazu nám povedali, že cvičenia sa zúčastníme 

i mi ako skupiny 2. sledu. Bol určený čas odchodu, doplnený bol potrebný materiál, vykonaná 

bola kontrola a zabalenie materiálu. V určený čas sme nastúpili do pripraveného autobusu 

a odišli sme na západ smerom k Plzni. Presun trval až do neskorých popoludňajších hodín. 

Rieku Vltava sme prekonali po moste alebo po priehradnom múre niektorej priehrady. 

Pokračovali sme smerom na“ JZ“ po niekoľkých možno desiatkach kilometrov  sme sa ocitli v 

prevažne borovicovom lese v ktorom  bolo umiestnené VS 7. vp ZU. Boli sme na mieste. Náš 

veliteľ npor. Petruška odišiel na príslušné miesto zahlásiť príchod jednotky a prevziať pokyny 

pre našu činnosť. Určené nám bolo miesto na vybudovanie stanového ubytovania. Po jeho 

vybudovaní a odložení materiálu sme sa zorientovali v rozložení jednotlivých častí tábora. 

Hlavne nás zaujímalo kde sa nachádza poľná kuchyňa, hygienické zariadenia, sídlo veliteľa 

a štábu. Poučení sme boli o zásadách pobytu v tábore ako aj o dennom časovom rozvrhu. Život 

v tábore bol príjemný, podobal sa turistickému táboreniu v prírode, navyše kuchári v poľnej 

kuchyni nám dobre a výdatne varili, taktiež počasie bolo príjemné, slnečné, ale nie veľmi teplo. 

Počas denného zamestnania sme sa podľa PzS, každá vo svojom určenom priestore, 

pripravovali na plnenie úloh po vysadení. Štúdium terénu a príprava na plnenie úloh prebiehala 

na plastických stoloch ktoré boli vybudované, vzhľadom k rozdielnosti úloh, pre každú PzS, 

zvlášť. Podrobne sa tiež študovali mapy miesta budúceho nasadenia, šifrovanie, spojenie, 

bojové nariadenia pre PzS, súčinnosť medzi riadiacim dôstojníkom na VS a PzS. Všetko 

prebiehalo podľa tohto scenára asi dva až tri dni. Pripravoval nás náš veliteľ čaty npor. 

Petruška, ktorý mal byť náš riadiaci dôstojník. Všetko sme už mali dôkladne naštudované 

a v hlave sme si to neustále premietali a predstavovali  ako to všetko bude asi prebiehať. 

Určený bol čas odletu a vysadenia a ten sa veľmi rýchlo približoval. Až nastal deň, posledný 

pred odletom. Na všetko sme boli dôkladne pripravení, ako po stránke teoretickej tak po 

stránke materiálovej. Mali sme už prevzaté vlastné zabalené padáky, ktoré boli do priestoru VS 

prevezené zvlášť. Ráno sme mali odletieť. Všetko však bolo úplne inak. Chystali sme sa na 

nočný odpočinok dúfajúc, že sa pred zoskokom a nasadením, dobre vyspíme. Asi o 21:00 hod 

možno trochu neskôr, bola už tma a v lese sa v nej bez príručného osvetlenia ťažko 

orientovalo, prišla do priestoru nášho ubytovania, spojka od veliteľa pluku s rozkazom, aby 

sme sa ihneď všetci dostavili do stanu veliteľa pluku. Hneď sme tak urobili a všetci sme sa tam 

natlačili. Veliteľ pplk. Šedina nás privítal, predstavil nám jedného mladého nadporučíka 

a jedného čatára, ktorí nepatrili  k našej jednotke a ani sme ich nepoznali. Veliteľ nás potom 

oboznámil so zlou situáciou našich PzS ktoré už pôsobia v mieste nasadenia a neustále čelia 

prenasledovaniu so strany jednotiek ĽM a VB čo negatívne ovplyvňuje plnenie ich úloh.  

Veliteľ preto rozhodol, že zriadi skupinu o sile viac ako 30 mužov, za veliteľa určil prítomného 
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nadporučíka, za jeho zástupcu prítomného čatára, ich mená si už vôbec nepamätám, členmi 

tejto skupiny sme sa stali my, žiaci 2.čaty ŠDZ pripravovaní na iné úlohy, napriek tomu 

schopní ihneď plniť akékoľvek úlohy ktorými nás velenie poverí. Veliteľ pluku nám vydal 

rozkaz podľa ktorého ráno budeme prevezení na letisko Plzeň - Líně. Z tohto letiska odletíme 

lietadlami IL-14 do priestoru obce Cetechovice  južne od Kroměříže, kde budeme vysadení. Po 

vysadení sa jednotka zhromaždí na okraji lesa v pohorí Chřiby a zaháji presun SV smerom  do 

obce Žlutava kde na nás bude čakať autobus, ktorý nás prevezie do miesta plnenia ďalšej 

úlohy. Prvá naša úloha bude počas presunu vysielať do obcí a k  okolitým objektom malé 

podskupiny s diverznými úlohami, aby tak pokiaľ možno na seba čo najviac upozornili 

a viazali tak  čo najväčšie množstvo síl nepriateľa t.j. jednotiek ĽM a VB a tak uľahčiť situáciu 

naším ostrým skupinám. Po príchode do autobusu, previezť skupinu do kasární v Holešove, 

prezliecť sa do civilných odevov a pokračovať autobusom smerom do Brna, na dohovorenom 

mieste pribrať mjr. Janků, tento bude veliť jednotke pri plnení ďalšej úlohy a tou je prepad 

KVS v Brne. Po tomto rozkaze bolo zhromaždenie ukončené a my sme sa odobrali do svojich 

stanov na nočný odpočinok. Plní dojmov z novej situácie sme dlho nemohli zaspať. 

 

Dokončenie v budúcoročnom čísle. 

 

Štefan Bobok v r.1965-1967 príslušník 2.čaty  ŠDZ  7. vp ZU. 

 
 
 
 

V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolega okrúhle jubileum 
 

 
75. rokov  Ing. Rastislav Vargic 15.8. 

 

75. rokov Dezider Litvák 19.9. 

 
45. rokov Ing. Emanuel  Nôta 7.11. 

 
80. rokov Dušan Domský 7.12. 

 

75. rokov Ing. Vladimír Kavický 9.12. 

 

70. rokov Ladislav Haverla 20.12. 
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Záverom 
 

Ostatné tohtoročné číslo nášho klubového spravodajcu nám prinieslo informácie a príspevky, 

ktoré zaplnili viac ako desať strán. Toľko príspevkov tu ešte nebolo, ako tohto roku, takže sa 

sem už nepomestili a budú zverejnené v prvom novoročnom čísle. Neporušíme tradíciu 

a začneme opäť príspevkom kolegu Emila Tencera, dokončíme príspevok kolegu Štefana 

Boboka a zverejníme ďalší výber príspevkov o našom nezabudnuteľnom 7. výsadkovom pluku 

zvláštneho určenia Holešov. Tiež si nezabudneme pripomenúť stretnutie výsadkových 

veteránov ex. NDR, ako svoj príspevok nazval kolega z KVVV Praha Vlado Gajdoš. Postupne 

zverejníme ďalšie príspevky, ktoré budú doručené od ďalších kolegov. Záverom ostáva zaželať 

všetkým príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastný a úspešný Nový rok 2016. 
 

Ivan Bartoš 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité fotografie a texty:  

Foto od: hanacekova@volny.cz 

             http://kvv-ba.rajce.idnes.cz/21.rocnik_Vystup_na_Slema_10.10.2015 (I. Hulín) 

Michal Mušák Mucha, Vladimír Schneider, Ivan Bartoš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

 

 

    

 
SPRAVODAJCA č. 4/2015.  Tlač: Dell V525w. 

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

Vladimír Gajdoš 

Spolupráca a korektúra 
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