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Stretnutie veteránov výsadkového vojska 2012
V dňoch 11. až 13. júla 2012 v Žiline na pôde kasární 5. pluku špeciálneho
určenia Jozefa Gabčíka sa uskutočnilo tradičné Stretnutie 2012 –
stretnutie výsadkových veteránov z klubov z Čiech a Slovenska. Tieto
stretnutia sa uskutočňujú striedavo v obidvoch krajinách. Naposledy sa
konalo v dňoch 15. až 17. septembra 2010 v Prostějove, ktoré malo charakter jubilejného
stretnutia na počesť 50. výročia presťahovania výsadkového zväzku vtedajšej ČSĽA z Prešova
do Prostějova v r. 1960. Stretnutie 2012 sa nieslo v znamení týchto výročí:
 65. rokov vzniku výsadkových jednotiek ČSR
 70. výročie uskutočnenia akcie Antropoid – atentát na Reinharda Heydricha, ríšskeho
protektora pre Čechy a Moravu
 100. rokov výročie narodenia plk. in memoriam Jozefa Gabčíka
 70. výročie úmrtia plk. in memoriam Jozefa Gabčíka.
11. 7. 2012 - deň prvý – Príchod a registrácia účastníkov
Do kasárenských priestorov 5. pluku špeciálneho určenia prichádzali od rána autobusy a autá
s účastníkmi z Českej a Slovenskej republiky – vojenskými veteránmi výsadkového vojska
bývalej ČSR. Postupne sa číslo účastníkov zvýšilo na tristo. Ubytovanie bolo zaistené
v internáte SOU chemického a gymnázia v Žiline,
do ktorého účastníci boli zvážaní autobusmi.
Po ubytovaní boli
účastníci odvezení na
večeru do jedálne
v kasárňach.
Potom
delegácie
klubov
vojenských výsadkárov,
v prevažnej
väčšine
zložených z predsedov
klubov, boli prijaté

u predstaviteľov samosprávy
mesta
Žilina
a ostatní
účastníci mali voľno, ktoré
využili na prechádzky mestom alebo na neformálnom posedení v neďalekej reštaurácii. Dobre
padlo vychladené pivo, či iný nápoj. Po záverečnej sa účastníci stretnutia rozišli na ubytovňu,
aby na druhý deň svieži a plní síl po raňajkách nastúpili k nácviku slávnostného pochodu.
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12. 7. 2012 - deň druhý – Slávnostný nástup, odovzdávanie vyznamenaní, program so
spoločenským posedením
Dňa 12. júla sa na nádvorí 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline uskutočnil najprv nácvik na
slávnostný nástup účastníkov stretnutia. Po nácviku pochodu so zástavami o 9:00 hod začal
program zoskokom troch vojenských
výsadkárov na nástupište útvaru pred
nastúpených účastníkov a hostí, ktorých
bolo viac ako tristo. Prvý výsadkár
pristál so slovenskou štátnou zástavou,
druhý so štátnou zástavou Českej
republiky a tretí so zástavou Klubu
vojenských výsadkárov
vojenských
výsadkárov SR.
SR za potlesku
prítomných hostí. Všetci traja výsadkári
podali hlásenie prítomnému zástupcovi
Ministerstva obrany SR náčelníkovi GŠ
OS SR generálporučíkovi Jaroslavovi
Vývlekovi.
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Na slávnostnom nástupe boli udelené Pamätné medaily ministra obrany SR III. stupňa,
Medaily Štefana Baniča a Medaily Jozefa Gabčíka. Tie si z rúk zástupcu náčelníka
Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálporučíka Jaroslava Vývleka, komisára Nadácie
Štefana Baniča pre strednú Európu generála v. v. Emila Vestenického a predsedu KVV SR
plukovníka v. v. Antona Múdreho prevzali vybraní veteráni.
Medzi ocenenými bol aj
predseda nášho oblastného
KVV kol. Ing. Vladimír
Kavický, ktorý si prevzal
zlatú
Medailu
Štefana
Baniča. Medailou ministra
obrany SR bol vyznamenaný
kolega Miloš Kollárik z MKVV J. Kriváňa Šumiac
(tretí zľava).

kolega Albert Dubný
s oceneným kolegom
Vladimírom Kavickým

V prejavoch prítomných
predstaviteľov a čestných
hostí odznelo množstvo
uznanlivých slov pre
veteránov výsadkového
vojska, „meča armády
hrot.“
Generálporučík
Jaroslav Vývlek vo svojom prejave vysoko ocenil a poďakoval klubom vojenských výsadkárov
SR a ČR, že sa venujú propagácii ozbrojených síl, predseda KVV SR plk. v. v. Anton Múdry
vyzdvihol význam stretnutia a činnosti klubov, plk. v. v. František Stavný, bývalý veliteľ VSS
MO SR a veliteľ 22. vpšu vo svojom príhovore zdôraznil, že žiadny druh vojska nemá takú
súdržnosť a kamarátstvo, ako súčasní vojenskí výsadkári alebo veteráni. Predseda Žilinského
samosprávneho kraja Juraj Blanár vyjadril hlbokú úctu k odkazu účastníkov akcie Antropoid,
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pretože tento odkaz sa musí zachovať pre budúce generácie, že to čo sa udialo počas druhej
svetovej vojny, by sa už nikdy nemalo opakovať.

Pamätné medaily ministra obrany SR I. stupňa boli udelené in memoriam plukovníkovi in
memoriam Jozefovi Gabčíkovi a plukovníkovi in memoriam Janovi Kubišovi. Tie prevzali
praneter Jozefa Gabčíka Katarína Tomčíková a starostka Dolních Vilémovic, rodiska Jana
Kubiša, Jitka Boučková.

Po slávnostnom akte odovzdania medailí nastúpení príslušníci čestnej stráže prezidenta SR,
jednotky 5. pšu a klubov vojenských výsadkárov oboch republík uskutočnili slávnostný pochod
so štátnymi, útvarovými a klubovými zástavami za sprievodu vojenskej hudby.
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Slávnostný nástup
veteránov výsadkového
vojska, pochod so
štátnymi, útvarovými
a klubovými zástavami
v každom z prítomných
určite musel zanechať
hlboký dojem.
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Na záver slávnostného pochodu zazneli štátne hymny oboch republík, počas ktorých „búchali“
petardy. Po odznení štátnych hymien sa niektorí pred rozdelením do návštevných skupín ešte
nechali zvečniť pre spomienku na toto
nádherné a dojemné stretnutie ako kolega

Vlado Gajdoš z KVVV Praha so sympatickou
pani starostkou Dolných Vilémovíc Jitkou
Boučkovou. Program pokračoval prehliadkou Siene tradícií, ukážkami bojovej činnosti
príslušníkov 5. pšu, ukážka zbraní, modernej výstroje a bojovej techniky.
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Prítomní účastníci stretnutia mali možnosť
vidieť ukážku z bojovej koordinácie jednotky
5. pšu pri prepade a transporte raneného
kolegu. Záujem o vojenskú techniku a zbrane
bol veľký.

Kolegovia výsadkoví veteráni
si s neskrývaným záujmom
prezreli súčasnú modernú výzbroj a
výstroj, pospomínali si na zašlé časy.

Zľava P. Braun, V. Schneider, M. Staněk

Zľava Dano Kollár, Martin Mrenica a Dušan Hancko
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Takéto stretnutia výsadkových
veteránov sú vždy silným
emocionálnym zážitkom. Ťažko
je porovnávať sa so súčasnou
technikou, výzbrojou, výstrojom
a výcvikom. Bola možnosť vidieť
ukážky výcviku príslušníkov 5.
pšu,
vyskúšať
si
držanie
moderných ručných zbraní, ktoré
postupne nahradili Sa vz. 61 –
„Škorpión.“ Automatické pušky
Sa vz. 58 („sapík“) sú stále
používané a
patria medzi
najspoľahlivejšie ručné zbrane
armád SR a ČR.
Spomienkam sa nemohli vyhnúť
ani kolegovia Milan Sucháň, Emil
Tencer a Ján Podhorec (na hornej
fotografii) a kolegovia Dušan
Hancko a Jiří Šťastný (na
fotografii vpravo).

Poobede sa uskutočnil Memoriál zakladateľov výsadkových vojsk a Štefana Baniča. Tohto
športového podujatia veteránov sa zúčastnilo družstvo M – KVV J. Kriváňa Šumiac.
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Výsledky súťaže boli zverejnené na slávnostnom zasadnutí v sále Mestského úradu v Žiline na
druhý deň. Po skončení Memoriálu zakladateľov výsadkových vojsk a Štefana Baniča účastníci
stretnutia podľa programu navštívili obec Rajeckú Lesnú, kde si pozreli Slovenský Betlehem
vytvorený rezbárom majstrom Jozefom Pekarom. Po
návšteve Rajeckej Lesnej ďalším miestom bola obec
Čičmany so starobylou a unikátnou architektúrou
dreveníc s bielou ornamentálnou výzdobou.
Autobusy s účastníkmi Stretnutia zastali na parkovisku
lyžiarskeho strediska, z ktorého sa pokračovalo pešo
do areálu strediska, kde podľa programu sa konal
spoločenský večer pri táborovom ohni, podával sa
guľáš, čapovalo pivo, hrala Ľudová hudba, opekali sa
špekáčiky so slaninou. K ľudovej hudbe prispel svojím
vystúpením v detvianskom kroji kolega Dano Kollár
s hrou na fujare, ktorá sa stretla s veľkým záujmom prítomných účastníkov, zvlášť kolegov
z Českej republiky.
Autobus y

Spoločenské
posedenie
pri táboráku vrcholilo so
stúpajúcou náladou, zneli
ľudové slovenské, české
a moravské pesničky,
tancovala
sa
polka,
valčík... Viedli sa dlhé

rozhovory, spomienky
nemali konca kraja do
neskorej nočnej hodiny.
Spoločenský večer bol ukončený odchodom na ubytovňu.
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13. 7. 2012 - deň tretí – Slávnostné zasadnutie veteránov výsadkového vojska, slávnostný
obed a záver stretnutia
Posledný deň stretnutia sa niesol v znamení slávnostného zasadnutia, ktoré sa konalo po
ukončení ubytovania na izbách stredoškolského internátu a raňajkách v jedálni útvaru.
Autobusy odviezli účastníkov stretnutia pred Mestský úrad v Žiline, kde vo veľkej zasadacej
miestnosti sa o 9:00 hodine začalo
zasadnutie, ktoré otvoril hymnou
„Duní stroje vzduchem“ kolega F.
Glatter. Po oficiálnom otvorení
a príhovoroch
sa
uskutočnilo
vyhodnotenie 7. ročníka Memoriálu

zakladateľov
výsadkového
vojska a 4. ročník vynálezcu
padáka Štefana Baniča. Po
odovzdaní cien a víťazným
družstvám a jednotlivcom
nasledoval slávnostný akt
odovzdávania vyznamenaní
veteránom,
medzi
ktoré
patrili pamätná medaila Jozefa Gabčíka,
pamätný odznak KVV Prostějov, pamätná
medaila VÚ 7374 od KVV Holešov, ktorá bola
udelená jednotlivcom a klubom vrátane stúh na
klubové zástavy.

Medzi ocenených patril aj náš klub.
Medailu a stuhu na zástavu prevzal
predseda klubu Vladimír Kavický.
Touto medailou boli ocenení dvaja
naši kolegovia Vladimír Schneider a
Dušan Hancko.
Pamätnými medailami Jozefa Gabčíka
boli ocenení kolegovia Albert Dubný,
Martin Mrenica, Milan Hladík, Pavol Vojtek, Milan Sucháň a Ivan Bartoš.
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Kolegovia Daniel Kollár a Jiří Šťastný s ocenením klubu

Po skončení slávnostného zasadnutia boli účastníci stretnutia odvezení autobusmi do kasární
5. pšu, kde v jedálni pluku bol pripravený slávnostný obed, ktorým Stretnutie 2012 bolo
oficiálne ukončené. Poďakovanie
patrí
organizátorom
Klubu
vojenských
výsadkárov
SR
v spolupráci s Klubom výsadkových
veteránov ČR s podporou OS SR a
mesta Žilina.
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Záverom
V tomto mimoriadnom čísle klubového spravodajcu bolo cieľom zachytiť unikátne situácie zo
Stretnutia 2012, aby sa nám všetkým v spomienkach uchovalo len to pekné, čo sa na tomto
významnom podujatí nielen pre veteránov výsadkového
vojska, ale aj pre širokú verejnosť uskutočnilo.
Krásnych spomienok a dojmov si určite odniesol každý
účastník. Bolo by o čom písať v závere, ale ukončíme
toto číslo niekoľkými (vybratými) osobnými postrehmi
kolegu z KVVV Praha Vlada Gajdoša. Ako prvý
postreh uviedol, že organizátorom z KVV ZA sa
podarilo ubytovať, nasýtiť a dopraviť na sprievodné
podujatia viac ako 300 výsadkových veteránov zo SR
a ČR. Ďalej postrehol, že:
 svetlo sveta uzrela i Pamätná medaila Jozefa Gabčíka – II.
Prvý typ mal stužku v trikolóre farieb SR, druhý typ má stužku
identickú ako Pamätná medaila k 50. výročiu oslobodenia
Slovenska a konca 2. svetovej vojny. Pokiaľ sme v minulosti
hovorili o rezortných vyznamenaniach, teraz používame termín
odznak so stužkou
 kladom posledného obdobia je, že sa vyznamenania udeľujú
i jednotlivým klubom a ich miesto je na klubovej zástave
 počet klubových, bojových zástav a práporov dosiahol na
slávnostnom nástupe 12.7.2012 počet okolo 20
 tak trochu mimo hlavné zorné pole zostala i nedocenená
činnosť manželiek členov KVV ZA – poďakovanie všetkým
 i keď sa Dano Kollár snažil v „holopupkárskom“ detvianskom
kroji so svojou fujarou, na rozospievaný a roztancovaný súbor
Čičmany nemal. Do top rebríčku (hneď za Dana) by som dal harmonikárku,...
 do napísania knihy o Jozefovi Gabčíkovi sa chystá i mjr. Mgr. Světlana Tomanová zo žilinského
útvaru
 niektoré výpravy využili cestu do
Čičmian ku krátkemu zastaveniu
v Poluvsii (dom J. Gabčíka, prvý za
železničným prejazdom) a pri návrate,
hlavne do ČR i pri bývalých
vojenských skladoch Skalka (pri
kláštore Veľká Skalka), odkiaľ ušiel
v roku 1939 J. Gabčík do Poľska
 „konkurenciu“ Paľovi Franíkovi
(KVV BA) urobil príslušník žilinského
pluku, ktorý predával 13.7. nášivky,
tričká a ďalšie predmety v budove
jedálne
 ornamenty z čičmanských domov sa objavili na oblečení výpravy Slovenska na LOH v Londýne
 celý betlehem v Rajeckej Lesnej poháňajú 4 motorčeky zo stieračov LIAZ
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 objavil sa i neoficiálny mini odznak – logo zo stužky medaile k 65. výročiu založenia výsadkového
vojska v ČSR
 k videniu boli sýto červené barety na hlavách Vladov Zámečníka a Kavického s vyšitým znakom
KVV SR

Záverečná fotografia kolegov z KVV BB pred bustou J. Gabčíka.
Zľava F. Lacko, R. Vargic, A. Dubný, V. Kavický, pred A. Dubným E. Tencer, vedľa neho V. Zámečník, J. Šťastný

Ešte raz vďaka všetkým, čo sa podieľali na príprave, organizácii tohto stretnutia a prispeli
k ďalšiemu upevneniu priateľských vzťahov veteránov výsadkového vojska SR a ČR.
Ivan Bartoš

Požité fotografie od: npor. M. Pažický, P. Čejka, R. Sobotka, M. Mucha, P. Baránek, O. Ondreička,
V. Schneider, V. Gajdoš, I. Bartoš, ilustračné foto: www.valka.cz,

SPRAVODAJCA č. 5 M/2012. MIMORIADNE ČÍSLO. Tlač: HP Photosmart C4180.
Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR a KVVV ČR! (bez gramatickej úpravy)
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