BANSKÁ BYSTRICA

3
2021

Úvodom
Mesiac máj je jeden z najkrajších mesiacov roka. Zdá sa, že si
to uvedomila aj pandémia koronavírusu a podľa oficiálnych
údajov čísla nakazených klesajú. Tak rýchlo síce zas nie, ako
v predstihu vychádza tretie číslo nášho klubového
Spravodajcu. To hlavne preto, že sme dostali od našich
kolegov množstvo príspevkov, ktoré rozprávajú o živote
z prostredia vojenských výsadkárov a športových parašutistov.
V nadväznosti na predchádzajúce číslo začíname dokončením príspevku od
plzenského kolegu Vladimíra Gajdoša a tiež od neho si prečítame spomienku na
prvého predsedu Slovenského národného aeroklubu. Ďalší príspevok je od
žilinského kolegu plk. v. v. JUDr. Jozefa Púpalu o neznámom hrdinovi –
výsadkárovi. Ako si Miestny KVV Zlaté Moravce uctil pamiatku oslobodenia
mesta, nám priblíži kolega Peter Hlavačka. Po ňom veľmi zaujímavým a krásnym
príbehom prispel náš kolega Peter Kovalčík o nadviazaní úprimného priateľstva
s ruskými výsadkovými veteránmi. Potom opäť kolega Peter Hlavačka píše
o konaní výročnej členskej schôdze Miestneho KVV Zlaté Moravce za dodržania
protiepidemiologických opatrení. Po ňom si prečítame smutnú správu od kolegov
z ČR o úmrtí posledného slovenského padákového strelca. Tiež v kratučkej
spomienke si pripomenieme zosnulého spolubojovníka nášho kolegu Mikuláša
Kodadu. Žiaľ, aj v uplynulých dňoch sme sa navždy rozlúčili s kolegom
Martinom Mrenicom, ktorého si v krátkej emotívnej spomienke uctí kolega
Vladimír Schneider. Nakoniec si predstavíme nového člena a tradične zakončíme
toto tretie číslo krátkym záverom.
Ivan Bartoš

Výsadkové vojsko – keď prehovoria archívy,…
(dokončenie z minulého čísla)
Takže medzi riadkami sa dočítate, že v Kremnici existovala
v roku 1951 výsadková ŠDZ. Rok 1955 – 22. výsadkový
pluk? Áno! Išlo o rozsiahlu reorganizáciu, keď došlo 1. 11.
1955 k zrušeniu Veliteľstva výsadkového vojska (plk. Michal
Kričfaluši) ako i k zrušeniu výsadkového vojska ako
samostatnej zložky. Výsadkári ex 22. vb (mjr. Fr. Mansfeld)
sa ocitli v jednotkách veliteľa 2. VO genpor. Františka Sedláčka (1913 – 1974).
Za tri mesiace sa z 22. vp stáva znovu 22. vb s prívlastkom – Banskobystrická
Slovenského národného povstania. Funkčné boli dva vpr, tretí bol
školský/výcvikový. 1957 – Zriadenie psr ZU pri 22. vb. Áno – išlo o 22. vpsr
(npor. A. Klindera) v Sabinove, za dva roky sa z nej stal v Prešove 22. vpspr
(mjr. M. Šedina). Veliteľ 2. VO– genpor. František Sedláček (nezamieňať s arm.
gen. Tomášom Sedláčkom!) mal za sebou spravodajskú prax, v 2/1945 sa ako
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major stal náčelníkom 2. odd. – spravodajského u 1. ČSAZ. Bol jedným z
kandidátov na funkciu povojnového prednostu 2. odd. MNO, ktorú nakoniec
(4/1945 – 10/1945) získal pplk. JUDr. Anton Rašla.

Genmjr. v. v. JUDr. Anton Rašla
(1911 – 2007)

Brig. gen. Karel Paleček
(1896 – 1962)

Rašlovým zástupcom bol v období 5/1945 – 10/1945 pplk. Karel Paleček.
(Pozn. redakcie - Na mieste bývalých kasární - ul. Československej armády
234/139, 967 01 Kremnica, sa dnes nachádza Psychiatrická nemocnica Profesora
Matulaya).
Vladimír GAJDOŠ, KVVV Plzeň

Kornel FILO – prvý predseda Slovenského národného aeroklubu
Pozornému čitateľovi neušlo v článku „SNA – Slovenský národný aeroklub
(história 1945 – 1950) v Spravodajcovi O KVV Banská Bystrica č. 2/2020 na str.
11 meno prvého predsedu SNA – Ing. Kornela FILA. Dnes len krátke
doplnenie – v I. Slovenskej republike úradník Ministerstva hospodárstva, patril
do nekomunistickej odbojovej skupiny DEMEC (vedúci Dr. J. Lettrich, 1905 –
1969, emigroval). K. Filo bol väznený v 7-12/1941, po prepustení pokračoval
v skupine FLÓRA (vedúca K. Viestová, manželka R. Viesta 1899 – 1987). Už
31. 8. 1944 odišiel do Banskej Bystrice, 3. 10. 1944 sa stal členom 48 člennej
povstaleckej SNR za agrárnikov v založenej Demokratickej strane (DS).
V období 2 – 9/1945 bol povereník pre dopravu a verejné práce, do 8/1946
povereník pôšt. V období 1946 – 1948 poslanec Ústavodárneho Národného
zhromaždenia za DS. (V ÚNZ bolo 300 poslancov z 8 politických strán). Našli
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by sme tu poslancov spojených s parašutizmom, ktorí absolvovali zoskoky alebo
výcvik. Jan Harus – KSČ (2. čs. pdb), Antonín Bartoš - ČSNS (CLAY - 1944)
emigroval, Karol Šmidke – KSS (KOM – E, 1943, po páde SNP veliteľ 2.
Československej paradesantnej partizánskej brigády). Výberom do
MANGANESE prešli Pavol Viboch – DS, pri zoskoku (1943) si poranil nohu,
emigroval, Jozef Valo – KSS, zranil sa už pri pozemnom výcviku. K. Filo po
2/1948 emigroval do Francúzska, kde 29. 1. 1980 v Paríži i zomrel. Súčasným
prezidentom SNA je od roku 2004 plk. v. v. PaedDr. Ján Mikuš.
Doplnenie k článku „Operácia Dragoon“ uverejneného v čísle 4/2020

Vz

vzdušný výsadok

námorný výsadok (cca 900 lodí)

Plán operácie DRAGOON – priestor výsadku = RUGBY. Veľké šípky, hlavné
sily, ALPHA = 3. pd, DELTA = 45. pd, CAMEL = 36. pd, tj. jednotky VI.
armádneho zboru USA
Vladimír GAJDOŠ, KVVV Plzeň
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JURAJ LAKOTA -NEZNÁMY HRDINA
Osudy ľudí sú individuálne a niet rovnakého osudu pre dvoch jedincov.
O veliteľoch frontov, divízií, plukov, zväzkov, brigád sú spísané knihy, pamäti
autorov. Kto ale pozná osudy radových vojakov v prvej línii – v zákopoch?
Osobitne vojakov z okupovaného územia Slovenska horthyovským Maďarskom
po Viedenskej arbitráži v novembri 1938, kedy mu muselo Slovensko odstúpiť
časť svojho územia do piatich dní. Nuž v rokoch maďarskej okupácie „felvídeku“
na čele s regentom Miklósom Horthym museli aj slovenskí chlapci narukovať v
mene tohto admirála do maďarskej armády do boja proti boľševickému ZSSR. Tí,
ktorí odmietli a ušli k príbuzným na Slovensko, čakal rovnaký osud, no len v
mene „za boha, za národ“ v armáde prvého Slovenského štátu, po boku
Hitlerovho Wehrmachtu. Taký bol osud mnohých slovenských mládencov. Medzi
nimi aj Juraj Lakota z Čierneho Potoka, rodáka z Detvy - Piešťa, ktorý, aby sa
vyhol nástupu do Horthyho armády, ušiel na
Slovensko. Tu ho ale čakal rovnaký osud. Tak sa
dostal ako vojak Slovenskej armády po boku
nemeckých nacistov na východný front. No pri prvej
príležitosti slovenskí vojaci odmietli bojovať po
boku Hitlera proti slovanským bratom a tak v roku
1943 prebehlo pri Melitopole vyše 1.500
slovenských vojakov k Červenej armáde s
presvedčením, že budú zaradení do Svobodovej
armády. Tak sa zo statočného vlastenca Juraja
Lakotu narodeného 21. 4. 1919 v Detve - Piešti stal
príslušník Svobodovej armády a už 29. 10. 1943 bol
vysadený v spravodajsko-organizačnej skupine
Juraj Lakota
„GRÜN,“ pod organizáciou GŠ - Červenej armády
spolu s veliteľom skupiny čat. Karolom Grünom ako desiatnik Juraj Lakota a
čatár Vincent Blažíček (nar. 23. 5. 1919 v Malackách). Skupina bola vytvorená na
žiadosť Čs. misie v Moskve v spolupráci s Červenou armádou, ktorá zabezpečila
jej výstroj a výzbroj vrátane dokumentov. Skupina bola vysadená ráno o 01.30
hodine v priestore osady Podstepnoje juhovýchodne od Cjurepinska. Po ukrytí a
zamaskovaní časti výstroje a výzbroje radista Vincent Blažiček ostal s
rádiostanicou na mieste zoskoku a Juraj Lakota spolu s Karolom Grünom sa
dostali do priestoru dislokácie Slovenskej divízie pri dedinke Prilovce v
priestore jednotiek 23. pešieho pluku. Medzi vojakmi nadviazali rozhovor s npor.
Mülerom a por. Skalským a informovali ho o 1. čs. sam. brigáde v ZSSR a
navrhovali im prechod k ČA. Medzi vojakmi mali pozitívnu odozvu, avšak po
ústupe divízie k Dnepru, nadviazali spojenie s partizánmi, ktorým odovzdali
trhaviny a zbrane. Pri návrate k radistovi Blažíčkovi ich však zajala nemecká
hliadka, ktorá pátrala po výsadku parašutistov. V nestrážený okamih sa im
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podarilo utiecť a zamiešať sa medzi slovenských vojakov pri Cjurepinsku a po
ústupe do Cole Pristane sa po týždni úspešne vrátili cez frontovú líniu k svojej
jednotke.
Armádny generál Ludvík Svoboda Juraja Lakotu spomína vo svojej knihe
„Z Buzuluku do Prahy“ ako statočného vojaka na
viacerých miestach. Po vianočnej dohode v roku
1943, vedeli aj velitelia 1. čs. jednotky v ZSSR, že
sa pripravuje Slovenské národné povstanie. Tak čs.
misia v Moskve pripravila spravodajský výsadok
pod označením “MARGITA-BOŽENKA“ v zložení
rt. Antonín Bukový nar. 24. 9. 1916 v Likavke a
Juraja Lakotu nar. 21. 4. 1919 v Detve - Piešti ,
ktorý bol vysadený 26. 6. 1944 v oblasti Detvianskej
Huty a mal za úlohu nadviazať styk s najvyššími
arm. gen. Ludvík Svoboda predstaviteľmi odboja a podávať do Moskvy rádiové
správy. Vzhľadom k nepriaznivým podmienkam bol
výsadok úspešný až na tretí pokus, ale s navigačnou odchýlkou od miesta
výsadku. Po zoskoku obaja parašutisti zahladili stopy a postupovali samostatne,
kvôli bezpečnosti a mali sa zísť na dohovorenej adrese u švagra Bukového v
Ružomberku. Po strastiplnej päťdňovej ceste sa na uvedenej adrese stretli a
nadviazali spojenie s Moskvou s vysielacím znakom “DUNAJ.“
Po dobu nasledujúcich osem mesiacov podávali dôležité správy o pohybe a
dislokácii nemeckých vojsk, nálady medzi obyvateľstvom, aktivity partizánskych
oddielov a pod. Približne po mesiaci
svojej činnosti nadviazali spojenie s
dôstojníkom štábu pplk. Jána Goliana,
ktorý ich prevzal pod svoju ochranu.
Svoju spravodajskú úlohu a spojenie
s Moskvou, vykonávali statočne aj po
potlačení povstania až do 10.1.1945.
Po poruche rádiostanice vykonávali
spojenie prostredníctvom partizánskej
brigády kpt. Jegorova. Je iróniou
osudu, že najväčšia tragédia postihla
nášho hrdinu po skončení 2. svetovej
vojny. Bol ako dôstojník novo
vzniknutej Československej ľudovej armády menovaný do funkcie vojenskej
posádky v Tornali (Šafárikovo). Po údajnom pokuse o útek jeho švagra na západ
bol zatknutý, zbavený všetkých hodností a po prepustení z väzenia pracoval ako
správca štátneho majetku v obce Blhovce. Skrivodlivosť veľmi ťažko znášal
a stávalo sa, že niekedy si po práci v staničnom bufete v Blhovciach krátil
čakanie na vlak pri pive a nejakom pol deci. No a po vystúpení v Hodejove, kde
býval, mal cestou domov aj reštauráciu v tamojších kúpeľoch, ktoré boli v tom
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čase ešte v prevádzke. Pri jednej takejto „predĺženej ceste“ domov s priateľmi
posedeli dlhšie. Ako „froňták“ toho zniesol viac, ako ostatní. Nuž tak Jurka
nechali samého. To zneužila „podgurážená tlupa“ spoluobčanov z neďalekého
„šeregu“ a chceli si to vyrovnať s „Ďurim báčim,“ že ich v práci „naháňal“ a tak
veru mali aj poriadnu prevahu až do chvíle, kým bývalý výsadkár - prieskumník
neprecitol. No a podľa výpovede vtedajšieho vedúceho nič takého v živote
nevidel. Okrem polámaných stoličiek ostalo „zopár“ agresorov ležať na zemi
s polámanými rukami v bezvedomí! Z časti reštaurácie bola naozaj „dreváreň.“
Na druhý deň žandári vyšetrovali „Ďurka báčiho“ z výtržníctva a ublíženia na
zdraví, ale iba do času, keď vypovedal vedúci, personál reštaurácie a tam
prítomní kúpeľní hostia. Na ich výpovediach sa situácia obrátila. No a od tej
doby bol „Ďurko báči“ aj pre bývalých agresorov „pravý chlap“ a celé
osadenstvo komunity ho od tej doby s pokorou a úctivo zdravilo. Spolu
s manželkou Annou rod. Ďuricovou vychovali dve deti Anku a Juraja. Syn bol
istý čas aj asistentom trénera Dukly Banská Bystrica.

Rodinné foto z albumu matky Juraja Lakotu
Úplnej rehabilitácie sa dožil až v roku 1968. Juraj Lakota nás navždy opustil
v roku 1970 a je pochovaný spolu s manželkou Annou na cintoríne v obci
Hodejov, jeho poslednom bydlisku. Ako na veľkého hrdinu na Juraja Lakotu
spomínal aj náš ďalší obyvateľ, bývalý zakladateľ strediska armádneho
vrcholového športu Dukla Banská Bystrica brig. gen. Imrich Gibala, ktorý o ňom
nepovedal inak, iba ako „Jurko Lakota, to bol hrdina!“
Osobnosť nášho hrdinu Juraja Lakotu a jeho ďalších spolubojovníkov z obce v
radoch l. čs. arm. zboru bola prejavom súhlasu pani prof. Zoe Klusákovej
Svobodovej, ktorá súhlasila s čestným pomenovaním našej ZO SZPB po
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veliteľovi aj Juraja Lakotu. Príspevok zverejňujem ako pamiatku na nášho
spoluobčana, aby sme nikdy nezabudli na jeho skromnosť a hrdinstvo práve pri
75. výročí jeho výsadku v predvečer vyhlásenia SNP do jeho rodnej „hrudy“.
Je smutné, že o hrob v obci Hodejov, kde je hrdina pochovaný sa nemá kto
postarať (syn zomrel, dcérka žije v Čechách a ďalší príbuzní nie sú nám známi).
V Čiernom Potoku 1.1.2021
plk. v. v. JUDr. Jozef Pupala
predseda ZO SZPB arm. gen. L. Svobodu
v Čiernom Potoku.

Miestny klub vojenských výsadkárov si uctil pamiatku
76. výročia oslobodenia mesta Zlaté Moravce
Nedeľa 28.marca 2021 je deň 76. výročia oslobodenia Zlatých Moraviec.
Napriek všetkým obmedzeniam sa zišlo šesť členov M-KVV Zlaté Moravce, aby
si pripomenuli slávnostnú chvíľu oslobodenia nášho mesta sovietskou
a rumunskou armádou, ukončenie šialenstva nemeckého fašizmu a nezmyselného
útlaku cez druhú svetovú vojnu na území našej republiky. Po obede pred 15:00
hodinou sa začali schádzať k pomníku členovia klubu. Pri čakaní na kolegov sa
pri nás zastavovali ľudia s otázkou, čo sa bude konať? Keď sme im povedali, že
ideme položiť kyticu na počesť 76. výročia oslobodenia mesta, sa mnohí
rozčuľovali, prečo sa to nerobí slávnostne s účasťou mesta a ľudí. Museli sme im
vysvetľovať situáciu okolo
pandémie covidu, zákazu
zhromažďovania
a iných
opatrení. Povedali sme im,
že mnoho ľudí ani nevie,
kedy je oslobodenie mesta
a ani si ho nevážia, lebo im
to nikto nevštepil do
povedomia. Niektorí vôbec
nevedia, čo to oslobodenie
vlastne bolo. Pretože to bolo
pred 76. rokmi a všetci
rýchlo zabúdajú, lebo žijú
v slobode. O 15:00 hod. sme boli zhromaždení a nastúpení k aktu kladenia kytice
pri príležitosti výročia oslobodenia mesta. Akt sa začal hymnou SR, potom bola
položená kytica osloboditeľom k pomníku partizána na Námestí osloboditeľov
v Zlatých Moravciach.
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Po ukončení pietneho aktu predseda klubu odovzdal nášmu členovi klubu
Marekovi Matuškovičovi "Pamätný odznak KVV SR"
za jeho aktívnu činnosť v prospech M-KVV Zlaté
Moravce a KVV SR. Po rozchode sa urobila spoločná
fotografia pred pomníkom.
Pri odchode od pomníka nám ľudia ďakovali za to, že
nezabúdame a vážime si historické chvíle nášho
slovenského národa. Ľudia sa s nami iniciatívne
fotografovali , a urobili sme i jednu fotografiu,
s bývalým vojenským výsadkárom, možno naším
budúcim členom klubu.

Stretnutie členov po dlhšom čase bolo
radostné a srdečné. Splnili sme ďalší bod
nášho plánu práce pre rok 2021, v deň výročia a za každého počasia, veď sme
„Výsadkári až do konca!“
Peter Hlavačka

Družba s VDV
Moje meno je Peter Kovalčík. Už v detstve, ako každý chlapec som sníval, že
budem raz slúžiť pri výsadkároch. Skákať padákom, hrdiť sa
červeným baretom na hlave. Pri odvode som nedosiahol
zdravotný stav stupeň A. Plány sa zmenili. Pre okuliare som
sa tam nedostal. Slúžil som v roku 2002 ako psovod
v Trenčíne vo VÚ 4650. Boli sme odlúčená jednotka obsluhy
Motešice. Dosiahol som hodnosť desiatnik. Byť výsadkárom
navždy ostalo v mojich snoch. Aspoň si to skúsiť. No nikdy
by ma nenapadlo, že čo mi neumožní ASR, to mi splnia
VDV ((Vozdušno - desantnyje vojska – (Nikto okrem nás))
v Rusku. A takto to cele začalo: v lete v júli 2016 roku som prišiel do Ruska,
k manželkiným rodičom po prvý krát. Obec s názvom Šentala v Samarskej
oblasti. Mali sme mať svadbu v kruhu manželkinej rodiny. Moja krásna manželka
Júlia ma predstavila rodine a svojim priateľom. Jeden teplý večer sme grilovali
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s priateľmi. Bola posledná júlová nedeľa v Rusku Deň morskej flotily (Vojennomorskoj flot Rossijskoj federacii). A tak tam padlo, že o dva dni, čo malo byť
2.augusta, bude deň VDV. Zbystril som pozornosť, veď predsa sa jednalo
o ruských výsadkárov. Čo - to som mal už o nich naštudované a vedel som, čo sú
zač. Veľmi ma to zaujímalo. Kaťa, manželkina najlepšia kamarátka z detstva mi
povedala, že tam má uja a zoberú ma s nimi sa pozdraviť a urobiť par fotiek.
Z ich strany to brali ako vtip, pre mňa realita a radosť, ale postupne sa mi situácia
objasnila. Keď prišiel deň „D,“ 2. august, ja som bol pripravený ísť sa stretnúť
s elitou ruskej armády. Všetci ma odhovárali, ako svokrovci, tak aj manželka,
rodina a aj priatelia. Vravím manželke, volaj Kati sľúbila, že to zariadi. Z každej
strany to bolo rovnaké, že nie je to dobrý nápad. K VDV sa v ten deň ani sami
Rusi, ktorí u nich neslúžili, nepribližujú, lebo vedia, že to nie je správne a nieto
ešte cudzinec. Občas sa nájdu takí, ktorí prídu a tvária sa, že ku nim patria, ale to
je len pokus, ako si vypiť zadarmo „desantnika.“ Chlapi z VDV sú zdvorilí,
každého privítajú a pohostia a poopytujú sa kde, s kým a kedy slúžil. Ak na
otázky o službe neodpovie správne, tak mu dajú najavo, že tam nepatrí. Slovo
dalo slovo, moja túžba a zvedavosť bola silnejšia. Vravím manželke, poď ideme
tam. Ja sa chcem s nimi aspoň odfotiť, taká príležitosť nie je každý deň. Obliekol
som si modro pásikované ruské tričko, „telnašku,“ ktoré som dostal od manželky.
Nášmu synovi Janíkovi som dal červený baret, aby sa mohol hrať u starých
rodičov na vojaka, ale ani som netušil, ako všetko zapadne jedno do druhého,
ako skladačka. Vzal som baret a Julku poprosil aby išla so mnou. Najprv do
obchodu kúpiť fľašu dobrej ruskej vodky. Bez toho nadviazať „znakomstvo“ sa
predsa nedá asi nikde. Cela rodina bola v strachu, len ja nadšený. Cestou do
obchodu som videl, ako sa zhromažďujú chlapci, každý hrdý s modrým baretom
na hlave, v telnaške. Viali zástavy VDV na autách, nálepky padákov, hlasná
hudba, no jednoducho, atmosféra bola nádherná. Ľudia ich zdravili „S
prazdnikom vam, desantniky.“ Julka mi vraví, poď, idem s tebou za „ďaďom“
Sašom, Kaťa mu volala, vie o tebe. Tak sme tam prišli, podali sme si s nim ruky.
Pevný stisk a priamy pohľad nasvedčovali tomu, že je to chlap činu. Bol to
„kamander,“ vážený chlap, ktorého si vážil aj ten najmladší chalan v ich
desantnom bratstve. Povedal mi, zdravstvuj Peťa, no poď, zoznám sa s nami,
Kaťa mi volala, že sa chceš s nami odfotiť. Predstavil mi staršinu Juru, dnes je to
môj najlepší priateľ, priam brat. Títo dvaja najváženejší chlapi ma vzali medzi
nich. Dal som im fľašu vodky, ukázal náš červený výsadkársky baret. Spravili
sme pár fotiek, mne to stačilo. Bol som šťastný. „Kamander“ Saša mi podal ruku,
poďakoval som a poberal som sa domov. Vtom pristúpil ku mne staršina Jura
a jeho hrubým hlasom ako zvon mi vraví, „...aj da, Peťa, guľať s nami.“ A v tom
som v pozadí počul hlasy mladých, my nechceme „inastranca,“ to je náš
„prázdnik.“ Slušne som poďakoval a povedal, že sa to nehodí, že je to ich
sviatok. Chcel som vás spoznať, odfotiť sa na pamiatku. Staršina Jura mi vraví:
„daj číslo na teba, keď prídeme do reštaurácie, prídeme pre teba.“ Tak som sa
spokojný pobral domov.
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Medzi tým sa chlapi z VDV schádzajú v stanovenom čase na dohodnutom
mieste, ktoré už niekoľko dní predtým organizačne pripravili starší z ich
„desantského bratstva.“ Spravia finančnú zbierku, z ktorej sa nakúpia vence,
kvety a drobné darčeky pre rodiny zosnulých spolubojovníkov. Nakúpia všetko
potrebné, vrátane proviantu a začína oficiálna časť dňa. Spoločne sa presunú do
centra k Pamätníku neznámeho vojaka. Staršina Jura ich vedie v tvare,
poradovým krokom ku pamätníku, kde už na nich čakajú „kamander“ Saša
a primátor mesta. Chlapi pristupujú k pamätníku v trojiciach, kladú vence

Spoločná fotografia pri Pamätníku neznámeho vojaka

a vzdávajú česť. Primátor, aj veliteľ prednesú príhovory, po ktorých všetci
prítomní odpochodujú k autám. Obvykle sú, pre veľkosť rajónu Šentali, rozdelení
do dvoch automobilných kolón, na ktorých vejú vlajky VDV a vyhráva hudba.
Odchádzajú
navštíviť
hroby
svojich spolubojovníkov a ich
rodiny. Po príchode na cintorín sa
na hrob položí najskôr baret a tiež
„stakan“ vodky s krajcom chleba.
Na pripravený stolík sa pripraví
niečo na vypitie aj na zajedenie.
Potom sa rozprávajú o zosnulom
a s ním, akoby bol medzi nimi.
Spomenú, kde a ako padol, alebo
už mimo službu zomrel, aký bol
človek a priateľ. Niektoré rodiny
ich pozývajú domov, pohostia, Kamander Saša (vľavo) a staršina Jura (vpravo)
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uctia si ich a vo veľmi dôstojnom duchu tejto chvíle spoločne spomínajú.
Atmosféra týchto chvíľ sa ťažko opisuje. Je to veľmi silný zážitok. Po obídení
cintorínov sa opäť stretajú v centre mesta a presunú sa buď do reštaurácie, alebo
prírody, kde je zabezpečené všetko pre spoločné stretnutie a oslavu. Privítajú
nových členov, odovzdajú ocenenia a pokračujú v oslave svojho sviatku. Tak,
ako nikto okrem nich. Ako chlapi, ktorí prešli tvrdou službou a ostrými vojnami.
Doma už čakali svokrovci aj manželka, všetci zvedaví, ako bolo. Tak som sa
pochválil fotkami, všetci si vydýchli, ako to prešlo hladko, len ja som nechápal
v čom je problém. O dva dni sme mali mať svadbu. Všetci sa radovali, že zať je
doma spokojný a v poriadku. Vysvetlili mi, aké je nebezpečne miešať sa
k desantnikom, keď majú svoj sviatok, veď to si predsa nedovolia ani Rusi.
Okolo 16 h mi zazvonil mobil, ozval sa staršina Jura. Daj k telefónu niekoho, kto
hovorí rusky. Manželka doma nebola, dal som k mobilu svokru. Ta celá zbledla a
vraví mi: „o chvíľu prídu pre teba, máš sa nachystať.“ Pred bránou domu
zastavilo čierne SUV s vlajkou VDV. Do dvora hrdo vchádzajú chlapi s baretmi
na hlavách a telnaškach. Slušne sa pozdravili a vravia mi, obleč sa, poď s nami,
zober si svoj baret. Odviezli ma do neďalekej reštaurácie, kde už sedela cela
desantura a čakali na môj príchod. Vošli sme do sály a všetky pohľady boli na
mne. Moje pocity boli zmiešane. Jura ma predstavil a vraví mi, povedz v skratke
niečo o sebe. Tak som sa predstavil a povedal par slov. Posadili ma medzi
komandera Sašu a staršinu Juru. Prišiel na rad prvý „tost“ až keď som už bol
medzi nimi a pripili sme si, začalo sa stolovať. Obsluha začala nosiť slávnostný
obed na stôl. Až vtedy som pochopil, akej pocty sa mi dostalo. Títo chlapi čakali
na mňa! Veď bol to ich sviatok. A tak sme sa zhovárali. Moja ruština ešte bola
pomerne slabá, ale kto chcel, rozumel. Jura sa celý čas odo mňa nepohol, aby sa
niečo nestalo. Predsa bol tam aj alkohol a títo chlapi prešli tvrdou službou, aj
reálnymi vojnami. Afghanistan, Čečensko a pod. Každý sa chcel fotiť
s inastrancom a ja som sa cítil prijemne v ich spoločnosti. Občas sa chcel niekto
z nich podeliť svojimi skúsenosťami a zážitkami z armády, no všetko decentne.
Predsa len si nejaké tie osobne zážitky nechávajú pre seba. Bolo to veru
zaujímavé počúvanie ich príbehov a zážitkov. Po chvíli prišli za mnou a vravia
mi: „nechaj si baret na stole a poď von.“ No, prvé moje myšlienky boli, asi to
teraz príde, dostanem príučku a riadne mi naložia. (Keď som odchádzal z domu,
tak mi všetci prikazovali, že keď sa to náhodou zle vyvinie, aby som ich poprosil,
nech ma nebijú do tváre, lebo máme o dva dni svadbu.) Vyšiel som von a tam už
stáli a čakali. Vzali ma na ruky a začali ma vyhadzovať do vzduchu. Iba som
čakal, kedy sa rozídu a ja padnem na zem. Nestalo sa tak, pekne ma chytili.
Podarovali mi pruhovanú „telnašku,“ ktorú som si hneď obliekol. Prijali ma,
dostalo sa mi veľkej cti. Večer sme sa rozišli a ja som sa pobral domov. Po
nejakom čase za mnou prišli pred dom, ešte sme sa rozprávali dlho do noci. A tak
som si našiel kamarátov. Deň pred svadbou sa ma Julka pýta: „nechceš si zavolať
nejakých svojich kamarátov na svadbu, respektíve grilovačku po svadbe, taký je
u nás zvyk.“ Tak som pozval Juru staršinu a ďalšieho Juru. A tak začala naša
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družba. Jura mi vraví: „keď prídeš budúci rok, pôjdeme si skočiť spolu
padákom.“ A tak sa aj stalo. Na ďalší rok, čo Jura sľúbil, to aj splnil. O 2 h v noci
sme odchádzali na aerodróm Bobrovka v Samare. Prešiel som inštruktážou, ktorá
trvala 5 minút, lebo, aby som mohol ako cudzinec skočiť, trošku sa tam klamalo.
A to tak, že som skúsený „desant“ zo Slovenska, ktorý už má niečo odskákane.

Pred mojím prvým zoskom. Stojaci zľava Toľja, ja Peter a Jura
Veď kto si zoberie cudzinca na zodpovednosť. Inštruktor mi povedal: „Slovensko
poznám, tam ste skákali podobnými padákmi, ako sú tieto naše. Takže ti to je
blízke, čo ti budem
vysvetľovať.“ Len on
nevedel, že ja vidím
padák
prvý
krát
v živote a ešte som ho
ani nikdy nemal na
sebe,
nieto
ešte
na ňom skákať. Tak
sme prešli krátkou
ukážkou, inštruktážou
a teóriou. Keď sme
tak už kráčali do
V lietadle pred štartom zľava sediaci Jura a ja Peter
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lietadla, pýtam sa Juru: „a čo ak budem musieť otvárať záložný padák?“ Jeho
slova mi znejú do dnes v ušiach. „A, neboj, všetko bude v poriadku.“ Ani som sa
nenazdal, lietadlo nabralo výšku 800 m, zasvietilo zelené svetlo a vysadzovač
zvolal: „prigatovit sa!“ „Pervij pašol, vtaroj pašol.....“ a to ja som bol „vtaroj.“
A už som zrazu visel pod odkrytou kupolou naplnenou vetrom, na padáku D5.
Moja radosť bola neskutočne veľká. Mal som potrebu tento moment si zachytiť
na pamiatku. Tak som hneď z vrecka vyberal mobil, natáčal a fotil.

Pristátie bolo trošku tvrdé, ale bol to zážitok na celý život. Dostal som
osvedčenie o vykonanom zoskoku. A potom, 2. augusta na deň VDV som dostal
od desantnikov odznak padáčik „atličnik“ a „telnašku,“ ako znak prijatia do ich
desantneho bratstva. Ktoré, pravdaže, nosím s hrdosťou. A tak, každý rok, keď
som v lete v Rusku, nevynechám ani jeden krát takúto veľkú príležitosť uctiť si
deň VDV v kruhu desantneho bratstva. Keď sme už mali odchádzať domov na
Slovensko staršina Jura a „kamander“
Saša spoločne zorganizovali stretnutie
a grilovačku, kde ma zavolali.
Podarovali mi rôzne odznaky, nášivky
a ruksak desantnika RD-54, taktiež
vlajku VDV, ktorá visela na Výročnej
členskej schôdzi Oblastného KVV
Bratislava, ktorá sa konala 3. marca
2018 v Bernolákove. Ja som im
poďakoval za to všetko, čo mi umožnili
a ukázali a povedal im, že ak budem
v Rusku, tak ich prídem pozdraviť každý raz na deň VDV. Je to ich sviatok, ale ja
sa im tam ako cudzinec nebudem miešať. Na to mi odpovedali: „Nie! Tak sa to
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nerobí. Ty si už náš. Ty si v desantnom bratstve a keď tu budeš, tak pôjdeš s nami
osláviť tento deň a náš sviatok tak, ako sa patrí. Čestne, hrdo a so cťou.“

S kolegami z KVV des . v. v. Ivanom Bartošom a slob. v. v. Mirom Darášom

A tak som sa dostal aj do Klubu vojenských výsadkárov SR, oblasť Banská
Bystrica. Lebo títo chlapi, priatelia z desantného bratstva sa ma pýtali: „a u vás sa
takto nestretávate, nemáte takýto sviatok? Určite bude, pohľadaj, zisti.“ Tak som
hľadal a našiel som priateľov a „desantne bratstvo“ aj doma na Slovensku,
v našom Oblastnom klube vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica, ktorého
som hrdým členom. A veľmi ďakujem, že ma aj tu prijali tak, ako v Rusku.
Taktiež sa teším na každé stretnutie, ktoré môžeme spoločne uskutočniť. Každý
rok sa veľmi teším do Ruska na stretnutie s rodinou, priateľmi a na stretnutie
s ozajstnými kamarátmi priam bratmi. Na nové spoločné zážitky s VDV a nové
poznania.
des. v. z. Peter Kovalčík
Poprad 24.01.2021
Pozn. red. : Peter poslal
prihlášku za člena Oblastného
KVV Banská Bystrica vo
februári 2018 spolu s členským
príspevkom. Ako nový člen bol
predstavený v Spravodajcovi č.
3/2018.
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Odvážne smelé, ale úspešné...
V našom pláne práce sme plánovali výročnú hodnotiacu členskú schôdzu za
rok 2020, hneď na začiatok nového roku a to na sobotu 9. 1. 2021.Náš plán nám
narušili opatrenia proti pandémii Covid-19, preto sme
termín schôdze preložili až na sobotu 27.2.2021 o 11tej hodine, do lesa na poľovníckej chate. Rozposlali
sme pozvánky a čakali na termín, lebo všetko sme
mali pripravené a zaistené. Škrt nám pripravilo ďalšie
predĺženie opatrení proti pandémii. Čo robiť? Zrušiť
konanie schôdze nebolo kedy. Bude dostatočná účasť
členov? Prídu a budú mať negatívne testovanie?
Všetko je zaistené, čo z toho bude, bude to riadny
trapas. Výbor po zvážení zvolil, po výsadkársky: zariskovať a schôdzu
uskutočniť!
Sobota 27.2.2021 o desiatej hodine začali prichádzať jednotliví členovia
s negatívnymi testami Covid-19. Rástla však nervozita, či nás bude dosť. Účasť
na schôdzi ospravedlnili pozvaní členovia prezídia KVV SR pre zákaz cestovania
cez hranice okresov. Veľká bola naša radosť, keď prišiel ďalší člen s negatívnym
testom a schôdza sa stala unášania schopná. Mohlo sa začať rokovanie schôdze
podľa plánu a prijať nový plán práce a iné potrebné záležitosti. Zarmútila nás
telefonická správa pre zákaz vycestovania cez okresy, že neprídu pozvaní hostia
z oblasti Banská Bystrica. Zostali sme ako „sám vojak v poli“, tešila nás aspoň
účasť starostov obcí Zlatno a Mankovce, ako aj účasť predsedu občianskeho
združenia Klubu 1.prieskumného práporu z Bratislavy.

Po oficiálnych častiach otvorenia schôdze, predseda predniesol smutnú správu
o odchode nášho člena pplk. v. v. Lacka Cimbalu do „výsadkového neba“
a o smútočnej rozlúčke s ním v Lozorne. Nášho Lacka a všetkých členov našich
klubov, ktorí už odišli do „výsadkového neba“ sme si uctili minútou ticha.
V správe o činnosti klubu v ťažkom roku 2020 sa klub úspešne vysporiadal
s problémami ťažkého „Covidového roku.“ Museli sme sa prispôsobiť danej
situácii, ale hlavne nepoľaviť a ísť ďalej. Takto sa nám podarilo vykonať veľmi
veľa práce, na čo sme teraz hrdí. Tešíme sa z našich úspechov, ktoré sme
dosiahli a tým splnili náš plán práce.
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Zamerali sme sa hlavne na opravu pomníka a budovanie okolia pamätníka SNP
v Zlatne na 12. table a splnenie hlavných bodov našej činnosti. Tam patrilo:
Udržiavať a rozširovať dobré priateľstvá so všetkými KVV. Upevňovať dôveru
a priateľstvo a úctu medzi ľuďmi. Vštepovať lásku, vďačnosť a úctu k tým, ktorí
položili svoje životy za našu slobodu ako aj všetkým významným udalostiam
v histórii našich dejín, nášho krásneho Slovenska.

Z našej činnosti spomeniem niektoré akcie. Boli to hlavne:
 Brigády pri pomníku na čistenie areálu
 Do starostlivosti si náš klub zobral ďalší pomník SNP na ulici SNP
v Zlatých Moravciach
 Zorganizovali sme výstup na Zobor, k miestu zoskoku partizánskej
skupiny počas SNP
 Zúčastnili sme sa a pomáhali sme pri organizovaní veľmi úspešného
pochodu „náučným Partizánskym chodníkom Zlatno - Skýcov“ s účasťou
350 pochodujúcich .
 Zorganizovali sme návštevu ťažko chorého člena nášho klubu pplk. Lacka
Cimbalu ako aj poslednú rozlúčku s ním na cintoríne v Lozorne.
 Neorganizované, ale veľmi pekné srdečné stretnutie pri pomníku SNP na
12. table v katastri obce Zlatno 22.12.2020.
 O našej činnosti sme publikovali príspevky do Spravodajcu počas celého
roku 2020
 O našej práci sme pripravili obrazovú nástenku s priebehom všetkých akcii
počas celého roku.
 Vďaka nášmu členovi plk. Miroslavovi Minárovi sme sa zapojili do
vysielania rádia Regina a do relácie vojenského vysielania „Plná poľná“ ,
o našej práci a činnosti KVV- SR
 A ešte mnoho ďalších ako účasť na streľbách, pochodu na počesť Jozefa
Gabčíka v Žiline, účasť na VČS iných klubov atd.
K splneniu našich plánov nám pomáhalo veľa ľudí, preto chcem vysloviť
veľmi veľké srdečné ďakujem všetkým členom nášho klubu, starostom Ing.
Zemanovi a pánovi Vrábelovi ako aj všetkým ostatným, ktorí sa pričinili
akýmkoľvek spôsobom na úspechu našej spoločnej práce.
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Všetkým želám nezlomné výsadkárske zdravie, krásne, čisté, modré nebo nad
hlavou, pokoj a radosť v rodinách, aby ste boli šťastní, úspešní ,spokojní
v ďalšom Vašom živote.
Veď my sme „Výsadkári až do konca!“
Peter Hlavačka

Smutná správa
Zomrel posledný zo slovenských padákových strelcov.
Po delší nemoci v sobotu 27. února 2021 opustil naše řady
dlouholetý člen klubu vojenských výsadkářů Zdeňka
Kaplana Hradec Králové, člen Svazu letců ČR, nyní Českého
svazu letectví, válečný veterán a odbojář, účastník SNP

plukovník v. v. Ladislav Havrišak
Byl aktivním členem Českého svazu bojovníků za svobodu.
Jako výsadkář se podílel na rozvoji uvedené profese. Byl
nositelem mnoha československých, českých, slovenských a
jiných zahraničních vyznamenání.

Čest jeho památce.
Letečtí veteráni Hradec Králové z. s.
mjr. v. v. JUDr. Josef Pešek
předseda

Klub vojenských výsadkářů
Zdeňka Kaplana Hradec Králové
předseda klubu
kpt. v. v. Slavoj Junek

Spomienka na spolubojovníka nášho kolegu Mikiho Kodadu.

Čat. v. v. Benjamín Javorčík.
Odišiel v hrdosti na svoju zbraň, do výsadkového neba
29.12.2020 vo veku 81 rokov. Vojenská služba v rokoch
1958 - 1960, 22. výsadková brigáda, 65. Karpatský
výsadkový prápor Prešov.
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Rozlúčili sme sa
Sú oznámenia, ktoré človek rád rozpovie, ale toto patrí medzi tie druhé, pri
ktorých si človek praje, aby ich bolo čo najmenej. Dňa 15. marca tohto roku sa
zastavilo srdce človeka, pri spomienke na ktorého nie len to moje preteká žiaľom.
Do výsadkového neba odišiel skvelý a múdry človek, výborný chlap a vzácny
priateľ, člen nášho Oblastného KVV SR Banská Bystrica, výsadkár a parašutista,

npor. v. v. Doc. Ing. Martin Mrenica, Csc.

Nech Ti je tam hore pekne a dobre, Martin. Vzdajme mu, prosím, úctu v tichej
spomienke a zachovajme si ho v pamäti.

Za prezídium a členov KVV SR
mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider

Predstavujeme nášho nového člena:
PaedDr. Mgr. des. v. z. Miroslav Suja – vojenskú službu
vykonával v rokoch 1995 -1996 u VÚ 2790 5. pluk špeciálneho
určenia Žilina. Uskutočnil dvadsaťdva zoskokov padákom.
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Záverom
Tretie tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu malo určite
najviac zaujímavých príspevkov. Tým nechcem povedať, že aj
v predchádzajúcich číslach boli menej zaujímavé. Všetky príspevku
z našich spomienok vojenských výsadkárov veteránov, či nových
členov sú pre nás veľkým prínosom na obohatenie výsadkárskeho
a parašutistického ducha. Sú to apolitické príspevky, určené len
tým, ktorí si vážia každého človeka túžiaceho po pokoji a mieri na celom svete.
Verím, že aj v ďalšom, už štvrtom čísle budeme mať dostatok príspevkov, aby
sme nimi mohli zaplniť všetkých dvadsať strán. Príspevkov a príbehov zo života
našich vojenských výsadkárov a športových parašutistov je dosť, stačí sa zahĺbiť
do spomienok minulého času.
Ivan Bartoš
Použité fotografie - zdroj: archív KVV, internet
Spolupráca a korektúra

Peter Hlavačka

Peter Kovalčík

Vladimír Schneider

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

Vladimír Gajdoš

www.kvvsr.sk

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com

SPRAVODAJCA č. 3/2021
Tlač: Tlačiareň Brummer, Majerská cesta 3, Banská Bystrica
Spravodajca vychádza vďaka finančnej podpore firmy GRANDPOWER, s. r. o.
Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR a KVVV ČR! (bez gramatickej úpravy)
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