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Úvodom
Májové dni sú už za nami a pomaly nastáva čas blížiacich sa horúcich letných
dní. V našom klubovom spravodajcovi si pripomenieme výročnú členskú schôdzu
Oblastného KVV SR Bratislava, aj keď od marcových dní uplynul dlhší čas. Ten
čas sa týka aj druhého príspevku o príbehoch z VÚ 7374 Holešov od kolegu
z ďalekej Kanady Jana Lidického, „Bygoša,“ ktorý ho napísal a s jeho dovolením
upravil kolega Vladimír Schneider už v roku 2014, nestratil na aktuálnosti. Žiaľ,
opäť pred záverom okrem jubilantov v uplynulých mesiacoch končíme toto druhé
tohtoročné číslo o našich kolegoch, ktorí nás navždy opustili.
Ivan Bartoš

Z výročnej členskej schôdze
Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Bratislava
Stalo sa peknou tradíciou, že výročná členská schôdza Oblastného klubu
vojenských výsadkárov SR Bratislava sa koná v Bernolákove ako zavŕšenie
klubovej činnosti v uplynulom roku. Tak to bolo aj 3. marca 2018
v sobotu v popoludňajších hodinách sa konala táto výročná členská
schôdza v Spoločenskej miestnosti Spojenej strednej školy (bývalá
Stredná poľnohospodárska škola J. Gagarina) v Bernolákove.
Schôdza sa konala v priateľskej atmosfére za účasti hostí z klubov
vojenských výsadkárov SR a klubov výsadkových veteránov ČR,
náčelníka štábu 5. PŠU pplk. Mgr. Ing. Pavla Švelka, vojenského pridelenca
Ruskej federácie pplk. Alexeja Klimova, prezidentov KVV ČR a KVV SR.
Všetkých prítomných privítal
kolega Ľubomír Dubeň, ktorý
po
schválení
programu
rokovania viedol rokovanie
schôdze. Po voľbe návrhovej
a mandátovej komisie, správe
o činnosti za rok 2017,
správe o hospodárení a
správe
revíznej
komisie
o hospodárení za rok 2017
a predložení návrhu plánu
činnosti
na
rok
2018
nasledovala krátka prestávka.
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Po nej sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení. KVV SR v Bratislave pri
príležitosti 25. výročia založenia výsadkového útvaru SR udelil pamätnú medailu
klubom SR a ČR, družobným organizáciám a jednotlivcom.

Po slávnostnom akte odovzdania ocenení, tradičných pamätných listov
a odovzdania pozorností prítomným ženám k ich sviatku MDŽ nasledovala
diskusia a pozdravné príhovory hostí. S pozdravným príhovorom vystúpil aj
vojenský pridelenec Ruskej
federácie pplk. A. Klimov,
ktorý ocenil aj vystavenie
vlajky legendárneho veliteľa
vzdušných výsadkových síl,
armádneho generála, hrdinu
Sovietskeho zväzu Vasilija
Margelova. Vlajku priniesol
nový člen nášho Oblastného
KVV SR Peter Kovalčík. Po
skončení
diskusie
bolo
prečítané uznesenie, ktoré
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prítomní členovia bratislavského klubu jednomyseľne schválili. Následne bolo
rokovanie výročnej členskej schôdze ukončené. Po večeri sa konalo tradičné
spoločenské posedenie s tombolou a hudobnou produkciou v country štýle
známou skupinou Domovina.
Za náš klub sa schôdze zúčastnili kolegovia V.
Schneider, I. Bartoš, za Miestny klub Zlaté
Moravce E. Dolníková a J. Dolník, za Miestny
KVV J. Kriváňa Šumiac Š.
Janáček a nový člen Peter
Kovalčík,
ktorého bližšie
predstavíme
v ďalšom čísle.
des. v. z. Peter Kovalčík
nar. 15.6.1983

Príbehy z VÚ 7374 Holešov – 7. výsadkový pluk zvláštneho určenia
Píše Jan Lidický, „Bygoš“, Edmonton, Canada
Napřed se omlouvám, jak je to psané. Mám totiž asi 40 let starý
psací stroj a píšu staré vzpomínky a tak proč ne na starém stroji.
Dále moje slohová čeština není jak by měla být, ale snad to
přečteš. Tak, jak začít ?
Krátce po nastoupení vojenské služby 1962 – 1964, začátkem
října, se naše rota „K“ přesouvala do Dobrotic na střelnici. Asi po
polovině cesty byla v kasárnach vystřelená světlice, velitelé hned
vědeli o co jde, obrátili nás a šlo se zpátky. Asi po pěti minutách další světlice
jiné barvy a to sme se již dali do poklusu zpátky do kasáren, kde nám bylo
oznámeno, co se děje mezi Kubou a USA. Od té doby měla celá posádka
pohotovost, spát jsme mohli jen bez bot a i všechno velení útvaru bylo 24 hodin
v kasárnach. Letadla byla připravena na holešovském letišti, ostré střelivo,
trhaviny a vše potřebné bylo připraveno. I dost důstojníků ze zpravodajské správy
bylo v kasárnách. To trvalo asi týden a potom se to trochu zmírnilo, ale pořád
útvar měl pohotovost, nikdo nechodil na vycházky, narychlo se dělala přísaha,
střelby se nacvičovaly v prostorách kasáren. Potom vše utichlo, Fidel a Kennedy
se nějak dohodli, zrušila se pohotovost posádky. Od listopadu jsem nastoupil do
PŠ, velitel školy byl kapitán Šoka, velitel čety poručík Červenka a velitel
družstva desátník Vopat.
Jednou jsem měl v PŠ službu pomocníka dozorčího roty, rota byla na
výsadkovém cvičišti a najednou mi dozorčí roty (mazák) říká, že k nám jde
velitel posádky major Šedina a ještě nějaký důstojník, abych jim podal hlášení
a hned ten mazák někam zmizel. Škola byla na prvním poschodí a tak jsem viděl
jak Šedina a ještě jiný důstojník vystupují po schodech nahoru. Šedina šel o půl
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kroku za tím důstojníkem a za jeho zády ukazoval na něho. V duchu si říkám „Já
vím, ty máš jednu hvězdu , jsi major a ten druhý má hvězdy dvě, podám hlášení
jemu.“ Když vystoupili po schodech nahoru, zařval jsem „roto, pozor !“ i když
tam nikdo nebyl, dvakrát jsem plácnul botama do dlaždiček, zasalutoval a dávám
hlášení: „Soudruhu podplukovníku...., moji hodnost, jméno, .... rota je při
výsadkové přípravě“. Soudruh „podplukovník“ se na mne usmál, otočil se
k Šedinovi a povídá : „ Šedino, kdybych věděl, že mě tady zdegradují, tak jsem
sem ani nejezdil.“ V tom okamžiku jsem si uvědomil, že hvězdy má nějak veliké
a více lemované a i na klopech měl nějakou tu ozdobu. Nebyl to podplukovník,
ale generálporučík, hned jsem se mu omluvil a on z úsměvem řekl, že to není
poprvé co se mu to stalo. A tak jsem zdegradoval generála.
Asi v únoru, nebo březnu PŠ prevzal nadporučík Ján Repaský. Byl to rozený
voják tělem i duší. Měl velký respekt u celého útvaru. Po skončení PŠ jsem šel
spátky na rotu „K“. Velitel byl Franta Veis, po pár měsících převzal rotu
nadporučík Milan Kočí, další z těch rodilých vojáků tělem a duší, který měl velký
respekt u všech vojáků roty „K“. Dostal jsem první družstvo druhé čety, velitel
čety byl poručík Gažda. Měl jsem dobré kluky, na které bylo spolehnutí po všech
stránkách. Než budu pokračovat, tak se musím zmínit o tom, že na rotě měl
každý nějakou tu přezdívku, kterou jsme mezi sebou používali a jinak jsme se ani
neoslovovali. Tak: Jarda Rambousek....“Kocman“, Josef Černý....“Zado“, Sam
Gubini....“Zmrzlík“, Pavel Špaček....“Špágr“, Honza Lidický....“Bygoš“, Luboš
Leopold....“Dunda“, Petr Suchomel.... „Balík“*, Luboš Veselý....“Trepek“, Josef
Vanduch....“Trouba“, Tonda Zvára....“Ánys“, Milan Gardošík....“Papoušek“,
Vláďa Škréta....“Jéza“, Mirek Majer....“Mařena“, Mirek Chvátal....“Hajnej“,
Václav Balada....“Zibor“, Petr Šůna....“Staršina“, Tibor Hromník....“Tim“, Josef
Kolář....“Cecek“,
Batora....“Laco“,
Skopal....“Roko“,
Majda...“Švec“,
Šuškleb....“Lupen“,
Blahus....“Tortila“,
Kadeřábek....“Krpec“,
Václav
Špeta....“Pražák“, Janoušek....“Konrád“, atd., atd.
*Poznámka : Petr Suchomel byl balič padáků 4. roty ZU. Po absolvovaní základní vojenské
služby se stal zkušebním výsadkářem ČSLA a jako první v republice se nechal vystřelit
z letounu L-29 Delfín. Má o tom záznam na CD.

Měl jsem 104 průzkumnou skupinu „francouzskou“. Některé skupiny byly
německé, některé francouzské. Proto se učil na PŠ jazyk německý, nebo
francouzský. Základy, většinou frázy pro výslech zajatce. Ve skupině jsem měl
„Papouška“- staršího průzkumníka, „Jézu“ – staršího radistu, „Zibora“pancéřovníka. Ostatní kluci byli „bažanti“ z prvního ročníku. Luděk Povalil –
průzkumník, Jirka Šafr – průzkumník, Zdeněk Vrábel – mladší radista, Láďa
Kraus – průzkumník, Zdeněk Veverka – průzkumník. Byla to dobrá parta.
(dokončenie v budúcom čísle)
Honza Lidický – Bygoš.
Edmonton, Canada, duben 2014.
Prepis textu „starých vzpomínek, psaných na starém stroji“
zvládol mjr. v zál., Mgr. Vladimír Schneider, 05. máj 2014
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V uplynulých dňoch v tomto roku oslávil náš kolega okrúhle jubileum

75. rokov Benjamín Korec

11.4.

65. rokov Karol Šaškievič

16.5.

Motto francúzskych výsadkárov: Parašutista nezomiera, uskutočňuje
svoj posledný zoskok. Parašutista nejde do neba, on sa tam vracia.

Dňa 15. marca 2018 vo veku 92 rokov opustil naše rady
a odišiel navždy do výsadkového neba náš chrudimský
kolega plk. v. v. Vlastimil Gallat, bývalý veliteľ 65.
výsadkového práporu a 4. výsadkového výcvikového
strediska v Chrudimi. Posledná rozlúčka sa konala 23.
marca 2018 o 12:00 hod v smútočnej obradnej sieni
v Pardubiciach.
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Dňa 23. marca 2018 vo veku 78 rokov opustil naše rady
a odišiel navždy do výsadkového neba náš pražský
kolega Lumír Němec. Posledná rozlúčka sa konala 3
apríla 2018 o 14:15 hod v obradnej sieni krematória
v Prahe-Motole.

Klub výsadkových veteránů generála Jaroslava Klemeše
Chrudim z. s. oznámil, že 26. marca 2018 vo veku
nedožitých 75 rokov náhle opustil naše rady a odišiel navždy
do výsadkového neba kolega Miroslav Žinčík, zakladajúci
člen klubu. Posledná rozlúčka sa konala 6. apríla 2018
o 11:00 hod v smútočnej obradnej sieni v Chrudimi.

Dňa 29. marca 2018 vo veku nedožitých 68 rokov opustil
naše rady a odišiel navždy do výsadkového neba náš
chrudimský kolega plk. v. v. Jaromír Čermák. Posledná
rozlúčka sa konala 6. apríla 2018 o 12:00 hod
v smútočnej obradnej sieni v Chrudimi.

Dňa 2. apríla 2018 vo veku nedožitých 84 rokov nás
nečakane opustil žilinský kolega, čestný prezident KVV
SR plk. v. v. Anton Múdry. Bol príslušníkom 7.
výsadkového pluku zvláštneho určenia v Holešove.
Posledná rozlúčka so zosnulým kolegom sa konala 6.
apríla 2018 o 12:00 hod v Dome smútku na Starom
cintoríne v Žiline.
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Záverom
Druhé tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu sa opäť
uzavrelo smutnými kapitolami života našich kolegov. V budúcom
čísle dokončíme príspevok od kolegu Jana Lidického, niečo
spomenieme o Miestnom KVV Zlaté Moravce, o ktorom príspevok
sa aj napriek minulému avízu nedostal do tohto čísla. Tak necháme
všetkým príspevkom voľný priebeh do ďalších čísiel. Je ich
pripravených v súčasnosti dosť aj z minulých rokov, ktoré nestratili na
aktuálnosti.
Ivan Bartoš
Použité fotografie - zdroj:

Spolupráca a korektúra

Vladimír Schneider

Vladimír Gajdoš

http://kvvprostejov.wgz.cz/
http://www.klubvtn.info/stiahni.htm

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com

SPRAVODAJCA č. 2/2018
Tlač: Tlačiareň Brummer, Majerská cesta 3, Banská Bystrica
Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR a KVVV ČR! (bez gramatickej úpravy)
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