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Slemä 2016
5. pluk špeciálneho
určenia Žilina a Klub
vojenských výsadkárov
Žilina zorganizovali dňa
8.10.2016 XXII. ročník
výstupu na Slemä k pamätníku padlým príslušníkom 2. samostatnej čs.
paradesantnej
brigády
v ZSSR a vojakom-letcom Červenej armády,
ktorí tu zahynuli
13.10.1944 pri presune
na pomoc SNP.
Výstup začal na “zhromaždisku” v priestore obce
Malužiná-Michalovo, kde
bol vykonaný príhovor
k účastníkom. Následne
sa vytvorili dve skupiny.
Tá prvá zložená z fyzicky zdatných a mladých
sa presunula na nákladnom vojenskom vozidle
na kótu Brtkovica, odkiaľ
sa
pokračovalo
pešo
aj keď podľa kalendára v jeseni, ale za typicky
zimných podmienok. Na
čelo skupiny/v horolezeckej hantýrke vrcholové
družstvo/
sa postavili náčelník štábu pluku pplk. Mgr.Ing Pavel
Švelka s “doprovodom”,
prezident KVV SR plk.
Ing.v.v.Jozef Tuček CSc,
predseda
KVV
Žilina
František Glatter, najstarší člen výstupu hosť z
Prostějova 83 ročný plk.
v.v. Miroslav Řepka, ženská zástupkyňa KVVV
Praha Karmela Štratová s kolegyňou, za ktorými sa tiahol dlhý rad v
počte 70 paragánov. Po-
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Na konferencii v Nitre
sa V. Timurovi dostalo
trojnásobnej pocty

čas výstupu bolo počuť z mrakov nízkej
oblačnosti hukot motorov vrtuľníka, podľa nepotvrdených správ mal v
ňom sedieť 1. zástupca
NGŠ
gen.por.Ing.Pavel
Macko CSC, ktorý takto
pozdravoval
prebiehajúci výstup.
Na Slemä
1514 m vysoký zalesnený
bralnatý vrchol v severnej rázsoche Ohnišťa, ďalšieho vrcholu v
Nízkych Tatrách vystúpili všetci účastníci v poriadku, takže prítomný
vojenský zdravotník nemal do čoho “pichnúť”.
Po pietnom akte, počas
ktorého
vystúpili
viacerí rečníci nasledovalo vzájomné pohostenie
účastníkov
z
vlastných
zásob,
prevažne v” tekutom stave”.
Tá druhá skupina
v počte 26 sa zúčastnila na pietnom akte pri
Pamätníku a vojenskom
cintoríne Háj Nicovô Liptovský Mikuláš. Tvorili
ju
zástupcovia
5.pluk
šp.určenia,
zástupcovia
KVV SR, KVV Žilina a aj
keď ešte stále aktívni,
predsa
zdravotne dočasne alebo trvale

Dňa 7.10.2016 na medzinárodnej konferencii
v Nitre bol člen Spolku
slovenských spisovateľov filozof a kulturológ
PhDr. Viktor Timura,
CSc. za publikácie Dávnoveká Európa a Zamlčané dejiny poctený
- Čestným uznaním od
Všeslovanského výboru v Prahe za podporu
a šírenie myšlienok slovanskej
vzájomnosti;
Pokračovanie na str.3

“neschopní
vysokohorských výstupov” účastníci akcie . Spomienkové
vence v prítomnosti zástupcu Úradu pridelenca obrany Veľvyslanectva
Ruskej Federácie v SR Jevgenija
Borisenka
položili
k
centrálnemu
pamätníku, hrobom pad-

Viktor Timura
KVV Bratislava

lým vojakom zo Slemä
a hrobu generála Martina
Dzúra, člena čs. vojenskej jednotky v ZSSR
a
bývaleho
ministra
národnej obrany ČSSR.
Po úspešnom zakončení obidvoch častí VýPokračovanie na str.2
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Slemä 2016
Pokračovanie zo str.1

12.8.1944 zahynul nad
Anglickom por. Joseph „Joe”
Kennedy ( 1915), najstarší
brat neskoršieho prezidenta
USA J. F. Kennedyho. Išlo
o nálet na francúzsku pevnosť Mimoyecques so 150
mm delom V – 3. Dĺžka
hlavne bola 127 m a projektil – šíp o váhe 150 kg a dĺžke 3 m dokázal zasiahnúť
Londýn za 12 s. Išlo o operáciu APHRODITE, kedy
boli lietadlá B-27 a Liberátor PB4Y-1 naložené výbušninou, lietadlo odštartovalo
z Anglicka, piloti nad Anglickom vyskočili na padákoch a lietadlo bolo diaľkovo navedené na cieľ. Po
tomto nešťastí bola operácia
APHRODITE zastavená.
29.9.2015 medzinárodná
skupina Sequential Games
vytvorila svetový skupinový rekord v počte 202
spojených parašutistov vo
formácii. Skydiveri 30 národností vyskočili z 9 lietadiel v kalifornskom Perris.
V rokoch 1945 – 1991
bolo v ZSSR identifikovaných a zatknutých viac ako
140 parašutistov – sabotérov. (Euroserver, 5.6.2013
– 200 let terorismu v USA).
V rokoch 1971-72 boli
v USA obľúbené ozbrojené
lúpeže za použitia lietadla
a padáka pri úteku. Takto
v roku 1971 opustil lietadlo Boeing 727 s taškou
s peniazmi D. B. Coopper,
v roku 1972 – R. Heady, M.
McNally. Boli využívané
hlavne lietadlá so zadnými dverami – Boeing 727
a Douglas DC-9, minimálná rýchlosť, vysunutý podvozok. Väčšina padákových
lupičov skončila vo väzení.
V ČR je okolo 180 letísk, na rekonštrukciu
čaká napr. letisko v Chebe.

stupu na Slemä 2016 sa
účastníci vďaka pochopeniu a spolupráci vedenia
Kúpeľno-rehabilitačného ústavu MV SR Bystrá
v Jánskej doline stretli v
areáli ústavu v priestore “živáňčiska”, kde boli
k
odznakom
výstupu
odovzdané aj pamätné
listy výstupu. Po vyhodnotení akcie a krátkom
poďakovaní
účastníkom
z Prahy, Prostějova, Zlína, Bratislavy, Trnavy,
Banskej
Bystrice,Trenčína, Martina , predsedníctva KVV SR a “domácim”
Žilinčanom
nasledovalo občerstvenie “ opekačka “ + malý aperitív teraz
už zo zásob
usporiadateľov. /pre pamätníkov ; dokonca “se ani
nevloudila
chybička”,
takže
výborné
klobás
ky a slaninka neostali
zabudnuté
v
žilinskej
chladničke/.
Na záver
účastníci zapriali veľa
zdaru Výstupu na Slemä
2017 a v pokoji sa postupne rozišli do svojich
domovov s plnou “ paratorbou vz.61” prekrásnych zážitkov získaných v
kruhu
starých,
ale
aj
nových
priateľov.
Poďakovanie účastníkov výstupu zase patrí
hlavne organizátorom z
radov ASR a KVV Žilina na čele s neúnavným
organizátorom Ferkom
Glatterom.

Ladislav Haverla
KVV Banská Bystrica
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Na konferencii
v Nitre
sa
V. Timurovi
dostalo
trojnásobnej pocty
Pokračovanie zo str.1

- Diplomom od Všeslovanského zväzu v Moskve za prínos k rozvoju celosvetového
hnutia slovanských národov;
- Radom V. I. Vernadského,
ktorý udeľuje
Fond Vernadského v Moskve
za vedecký prínos
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SNEŽNÁ BÁSEŇ
NOVOROČNÁ
Jaroslav Rezník
Obloha na zem ticho spúšťa sneh tú zimnú báseň odvekú
a s krásou svojej dôstojnosti
ponúka pieseň človeku.
Tú dávnu pieseň o pokoji,
čo je sťa víno z Kány prastará
a premenená na modlitbu,
pohladká snivý spánok detí,
keď bdiaca svieca dohára.
Tú piesňobáseň o človeku
s posvätnou priamou tvárou,
keď víno plné dobrej vôle
po špičkách tečie do pohárov,
tá báseň plná predsavzatí,
čo každodenne v ľuďoch stretáš,
tá báseň si nás prinavráti,
sťa anonymná,
dažďom zaprášená pieta.

Obloha na zem ticho spúšťa sneh,
už kôrka hliny pod ním zaniká,
no nášho dychu čistá slabika
nech začne znova túto báseň!
Tú báseň plnú predsavzatí,

Poznámka: Vladimír Ivanovič
Vernadský (1863-1945) bol
prírodovedec, profesor Moskovskej univerzity, historik
vedy, organizátor vedeckých
inštitúcií, člen Českej akadémie vied a od roku 1919 prezident ruskej Akadémie vied.
Jeho učenie malo vplyv na
zrod ekológie a teórie vedecko-technickej revolúcie. Bol
tvorca systému, ktorý spája
prírodné, spoločenské a individuálne tendencie vývoja.

čo si nás denne prinavráti
a čo sťa víno
z tŕpok našich skutkov
hlavou sa mihne
a svojou silou prudkou
nám na celý rok ruky zohreje.
A tak tu stojíme
nad básňou v snehu vytepanou
a teplom svojich dlaní,
sťa oblúk slnka na svitaní,
už rozpúšťame záveje.
(1969)
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Druhú
šancu
nedostal
nikto
Pousmiatie pri knihe britského spisovateľa Fredericka Forsytha

Frederick FORSYTH
* 25. 8. 1938

V poslednej štvrtine knihy
je publikovaná kapitolka
Dobrý trik, v ktorej si autor spomína na svoj prvý
zoskok na padáku. Na
tom by nebolo nič zvláštne, lenže spisovateľovi už
išlo na päťdesiatku, a hoci
v mladosti urobil pilotné
skúšky na stíhačku spitfire, z lietadla nikdy neskákal. A mal pocit, že mu to
chýba. Preto sa rozhodol,
že si to vyskúša. V skrátenej podobe to v uvedenej kapitole opísal takto:
“Veľakrát som s lietadlom vzlietol, zakaždým som s ním aj pristál,
ale nikdy som z nijakého
nevyskočil. Možno tu sa
skrýva odpoveď. Popýtal
som sa na dobrý parašutistický klub. Istý priateľ
z armády mi odporúčal,
že najlepší, čiže - ako som
mal na mysli - najbezpečnejší, je v Netheravone v grófstve Wiltshire
- škola Combined Forces.
Platený bol z vreciek toho
najštedrejšieho filantropa, daňového poplatníka, takže mal najnovšie
vybavenie a nikdy v boji
s gravitačnou silou nestratil ani jediného žiaka.
V kurze, do ktorého
som sa zapísal, bolo niečo

Frederick Forsyth (1938) je známy anglický autor svetových politických bestsellerov. Jeho najznámejším dielom je román Šakal o predpokladanom atentáte
na generála de Gaulla, ktorý vyšiel aj u nás a ktorého filmový prepis s rovnakým
názvom patrí medzi najznámejšie filmové trilery sveta. Jeho posledným literárnym dielom je autobiografická kniha Outsider s podtitulom Môj dobrodružný
život a s mottom: “Videl toho v živote veľa, možno aj všetko”. Kniha bola pohotovo preložená do slovenčiny a od začiatku roku 2016 je na našom knižnom trhu.
medzi tridsiatkou a šty- sedieť vo dverách a vstať pilotnej kabíny a motor
ridsiatkou dobrovoľníkov, vo chvíli, keď mu veliteľ stíchol. Aj tak sa mi zdalo,
všetci z armády a z krá- skoku poklopká po pleci. že krútiace sa vrtule mám
ľovského letectva, všetci
Podali nám klobúk. Bol od tváre len tridsať centesne pred dvadsiatkou plný kúskov papiera, na timetrov a uvažoval som,
alebo tesne po nej. Inými každom stálo meno žiaka. či ma pri zoskoku nerozslovami, pokojne to mohli Chris Lamb zatvoril oči, sekajú. Bolo ľahké zabudbyť moje deti. Skákať sme siahol do osudia a vylovil núť, že pri spomalenom
mali nad letiskom z boč- jeden papierik. Prečítali motore prúdenie vzduchu
ných dvierok lietadla meno a ja som sa mykol, okolo lietadla dosahuje
Dragon Rapide vo výške lebo pravdepodobnosť, že rýchlosť osemdesiat kilookolo deväťsto metrov, vylosujú moje, bola len metrov za hodinu a ostatzostupová rýchlosť sa od- jedna k tridsiatim. Až né zariadi gravitácia.
hadovala na dvadsaťdva neskôr, keď som pristál
Poklopali ma po pleci
kilometrov za hodinu. Do na zemi a mal som čas a vstal som. Objavila sa
konca prvého dňa a ráno skontrolovať klobúk, zistil päsť so zdvihnutým paldruhého dňa sme v han- som, že moje meno bolo com, čo znamenalo, že
gári trénovali zoskoky na všetkých lístkoch. Tí mám pripevnenú statickú
z veže, pristávanie a ko- dvaja lotri si povedali, že šnúru. Posledné poklotúľanie, až sme to zvládli ak sa starec vo dverách od panie. Hlboký nádych,
bez toho, aby telo pocíti- strachu nezasekne, mladí náklon dopredu, švih nolo čo i len mierny náraz. sa tiež neopovážia zne- hami. O sekundu všetko
Dvaja inštruktori nám možniť. Odmietnutie sko- zmizlo, aj hluk lietadla,
oznámili, že zajtra ráno ku totiž znamenalo okam- aj prúdenie okolo neho,
prvý raz skočíme. Po obe- žitý návrat k jednotke. aj celé lietadlo. Nastalo
de pristál prvý Havilland
V obrátenom poradí, ticho, ktoré narúšalo len
Dragon Rapide z dvoch v akom sme mali skákať, hvízdanie vetríka, nado
a dostali sme rozkaz vylo- sme sa nahrnuli do tru- mnou sa vznášala hodsovať si padák. Losovalo pu, skupinka posledných vábna kupola, postroj
sa aj meno prvého skáka- skákajúcich sa rozmiest- mi pevne obopínal telo,
júceho, pochybná pocta. nila pri chvoste. Uvedo- nohy mi viseli nad ničoPostaršie, ale stále veľmi mil som si, že nemám tou a poštové známky sa
dobre fungujúce dvoj- sedadlo. Musel som se- veľmi pomaly zväčšovali.
plošníky stáli s krútiacimi dieť vo dverách, s nohami Po chvíli ma zaplavil posa vrtuľami a otvorenými vo vzduchu. Vzlietli sme koj. Bolo načase dobre
bočnými dverami, kým a pokojne stúpali do výš- sa poobzerať. Naskytol
my sme losovali. Vzhľa- ky deväťsto metrov nad sa mi úchvatný výhľad
dom na malý vnútorný letiskom. U mňa sa začal na kilometre prekrásnej
priestor parašutisti sedeli prejavovať závrat ako na krajiny, dokonca som mal
na laviciach po bokoch balkóne mrakodrapu. Po- dojem, že ani neklesám.
trupu, a vstávať mali až lia vyzerali ako poštové Pri rýchlosti dvadsať kilov poslednej minúte, na známky, obrovské hangá- metrov za hodinu sa však
rozkaz. Ale prvý skáka- re ako nechty. Paul Austin letisko dosť rýchlo priblíjúci musel po celý čas povedal niečo cez dvere
Pokračovanie na str.5
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXVI
Takto sa v ČR objavili z archívov Josef Bartík, František Tichý, Alois Čáslavka, Jan Krček, Josef Zuska
a ďalší. Stačí na internete
začať so: „Životní osudy
zpravodajského důstojníka
XY…“ Niektoré práce sa
neskôr objavili i ako knihy.
Mladí českí historici čerpajú hlavne z archivov MV
(fond 302) a VHA (fond 20,
24, 37 – veliteľstvo voj. spravodajskej služby, 308,…).
„Medvediu“ službu odviedli
české „Čevené barety o. z.“
na svojej webovej stránke.
Podľa rubriky Encyklopedie – Výsadkáři a průzkumníci – přehled, začal
český Ústav pro studium
totalitních režimů (ÚSTR)
s novým kolom lustrácií
(Lustračný zákon platí v ČR
nepretržito od roku 1991,
teda 25 rokov a možno ešte
ďalších xx…). Väčšina výsadkárov už nemá možnosť
sa brániť, sú po smrti… Na
51. MMF v Karlových Varoch sa 1.7.2016 uskutočnila premiéra anglického
filmu ANTHROPOID (pozri Doplnok 22). Medzi nominovanými na vyznamenania v ČR pri príležitosti

O KVV Trenčín odhalil 28.4.2016, na deň oslobodenia
obce Drietoma tabuľu rodákovi Jozefovi Jablonkovi. KVV
SR mu zároveň in memoriam udelil zlatú medailu Jozefa Gabčíka. Nových kníh s parašutistickou tématikou je
pomenej, za zaznamenanie stoja magisterské diplomové
práce o životných osudoch spravodajských dôstojníkov.
štátneho sviatku ČR 28.10. xas, USA). 26.4. potom zosa objavil i genpor. v.v. Jaro- mrel v Třeboni plk. v.v. Ján
slav Klemeš (PLATINUM- Bačík ( 25.1.1917 Parížov-PEWTER) - Rad Bieleho ce) – vo výbere do výsadku
leva I. stupňa (obdržal) WOLFRAM. Úmrtia poa prekvapivo i pplk. v zal. stihli i vojnových veteránov,
Jozef HARÍŇ (EMBASSY) v závere minulého roku zo- medaila Za hrdinstvo in mreli v ČR Gustav Singer,
memoriam (zostalo u no- Mikuláš Končický, Alexanminácie). Od roku 1997 sú der Beer (Legionářský směr
nositeľmi medaily J. Klemeš 1/2016). Rady bojovníkov
(PLATINUM-PEWTER) pri Sokolove sa stenšili na 7
a Č. Šikola (CLAY). Nositeľ- posledných žijúcich účastmi rôznych tried Radu Bie- níkov, 4 mužov a 3 ženy..
leho leva boli v rokoch 1998 Na Slovensku žilo v 5/2016
– 2011 dnes už nežijúci voj- celkom 277 vojenských
noví parašutisti: J. Krátký, veteránov a viac ako 7000
veteránov
A. PETRÁK, R. Krzák, R. novodobých
(účastníci
misií,
voj.
pridePernický, R. Hrubec, J. Velenci,
špecialisti,
poradcovia
lík. Zo smutnejších správ,
v marci 2016 sme sa rozlú- v konfliktných krajinách,
čili s Vladom Zámečníkom atď.). Zdanlivo nesúvisia( 1936), ako rozhodcu sme cou publikáciou je „Pamätho videli na II. M SR (Boľ- né odznaky partizánských
kovce 2005) a III. M SR ve- jednotiek“ autorov J. Veteránov (Malé Bielice 2011). selovského a N. Adamca
Bol v styku s predsedom z L. Mikuláša. Prístupná na
Baničovej nádácie Slavom internete, je určená hlavne
Mulíkom († 27.3.2016 Te- zberateľom vojenských od-

Druhú šancu nedostal nikto
Pokračovanie zo str.4

žilo a nasledoval náraz,
keď som nohami v parašutistických topánkach
dopadol na zem. Zvrtol
som sa, prekotúľal, absorboval som nápor, zem
som mal pod zadkom
a potom pod plecami,
znovu som sa prekotúľal
a postavil, narýchlo som
pozbieral vzdúvajúci sa
hodváb, kým sa nezhrčil
do nevzhľadnej hromádky. Všetko som zdvihol
a vyrazil na dlhú pešiu
cestu naspäť do hangárov.
Tam ma ochotní baliči
odbremenili, odniesli môj

padák aj s lanami a kupolou, ktorú netvorí plachta, ale pásy nylonu aj plátenný postroj. Dal som si
v pohode cigaretku a už
pristával rapide, pripravený na druhý zoskok.
Nazrel som do odloženého klobúka, na papierikoch som našiel iba
svoje meno a adresoval
som Chrisovi s Paulom
zopár vyberaných slov.
Traja zo študentov odmietli skočiť, tak ich teraz
s hanbou odvádzali, aby
sa z kombinéz prezliekli do uniforiem. Druhú
šancu nedostal nikto.

Dostal som certifikát podpísaný Gerrym
O´Harom a navrhli mi,
aby som prešiel na zoskoky voľným pádom. To
znamená vyskočiť z lietadla vo výške troch kilometrov a rútiť sa k matičke zemi rýchlosťou
stošesťdesiat kilometrov
za hodinu. Padák si človek otvorí až po čase. Ja
som usúdil, že radšej budem skúšať svoju odvahu
v mrakodrapoch a moderných rýchlovýťahoch.
Na stene
v pracovni
mi však stále visí certifikát od majora O´Haru
a zostali mi milé spo-

znakov, s vyobrazením necelej 30-ky „partizánských“
odznakov. Na 121 stránkách
textu sa mihnú histórie
mnohých skupín vysadených zo Sovietského zväzu.
Z veselších správ, v máji
oslávil 90. narodeniny doyen bratislavského KVV plk.
v.v. Emil Smrek, na budúci
rok oslávia 90-ku Ivanovia
Kluvánek a Nemček. Začiatkom novembra 2016
prekročil počet stránok
(staro)novej knihy „Pozor,
skáču veteráni!“ 250 i za
technickej pomoci V. Mališa (ex. člena KVV BA).
Kniha v náklade asi 200
výtlačkov by sa mala objaviť
na VČS BA v marci 2017.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

mienky na Netheravon,
kde si zo mňa inštruktori tak pekne vystrelili.
To je záver kapitoly
o prvom parašutistickom
zoskoku slávneho spisovateľa. Ako vidieť, pripravovateľ tohto úryvku nie
je jediným ani prvým spisovateľom v Európe, ktorý zatúžil po neuveriteľne
fascinujúcom zážitku pri
zoskoku počas voľného
pádu, ale i potom, keď
nad jeho hlavou rozkvitne svätožiara padáka. Zdá
sa však, že v slovenskej literatúre zatiaľ jediným je.
Jaroslav Rezník
KVV Bratislava
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Na jeseň 2016 sa dostal do českých
a slovenských kín britský film Anthropoid. Premiéru mal na 51. MFF v Karlových
Varoch a vo filme si vo vedľajších rolách
zahral rad českých hercov. Ako odborní poradcovia pôsobili renovovaní českí
historici, ktorí sa snažili priblížiť dej skutočnej udalosti, niekde dali filmárom voľnú ruku. Pozorný divák nájde rad chýb
v titulkoch (bohemizmy – Josef Gabčík,
Antropoid,…), odborník i vo voj. terminológii (praporčík Čurda, ppor. Opálka,
ríšsky protektor, atď). Mladý Vlastimil
Moravec – „Aťa“ je na titulkoch ako Oto.
Takže, čo k filmu? Berte prosím moje hodnotenie ako osobný subjektivný názor,
s ktorým zákonito nemusí každý súhlasiť.

ANTHROPOID
Úvod je dosť akčný, protože v ňom dôjde k zastreleniu hájnika (A. Šmejkal,
prvý Čech s ktorým sa
stretli nebol zastrelený!)
pri Nehvizdoch a presun
ukradnutou dodávkou do
Prahy. V skutočnosti sa
presunuli prvým ranným
vlakom smer Rokycany,
Plzeň na záchytné adresy.
Je pravdou, že Gabčík si
pro zoskoku poranil palec a členok asi na ľavej
nohe, ktorý mu ošetril
MUDr. Břetislav Lyčka
(v Prahe). Po zoskoku
ráno 29.12.1941 by sa asi
nestihli zoznámiť s Máriou Komárnikovou a Liboslavou Fafkovou (vo filme Lenka) tak, aby stihli
spoločne osláviť v Prahe
Nový rok 1942. Ale nebudem vás zdržovať detailami. Prejdem k zásadným
chybám. Výsadkári sa pri

stretnutiach, i keď mali
doklady na cudzie/krycie
mená, oslovujú skutočnými priezviskami. Zarazí
fakt, že i pred zástupcami (zbytkov) domáceho
odboja (J. Zelenka - Hajský, L.Vaněk – rozporuplná osobnost českého
odboja). Príjemne pôsobí
scéna, kedy pani M. Moravcová (A. Mihulová)
ponúkne dvojicu parašutistov
becherovkou.
(Takže kolegovia veteráni – becherovka je nápoj
parašutistov)! Trochu neprirodzene pôsobí scéna,
kedy sa presúva Heydrich
necelý kilometer v ozbrojenej kolóne z pracoviska
(Černínský palác, dnes sídlo MZV ČR) do bydliska
- Pražský hrad. (Pozn. Na
„dolnom“ zámku v Panenských Břežanech býval Heydrich s rodinou

od Veľkej noci v 1942).
No a aby toho nebolo
dosť, v zábere odbojára
pracujúceho na hrade,
sledujúceho Heydrichov
príjazd autom, sa mihne
asi v 36 min. filmu socha
T.G. Masaryka, inštalovaná až v roku 2000 pri
Salmovskom paláci! Už
vidím divákov čakajúcich
na túto scénu podobne ako elektrický stožiar
– Tři oříšky pro popelku,
cyklista na bicykli – Noc
na Karlštejně,… No a dostávame sa k samotnému
atentátu. Neprirodzene
a proti zásadám konšpirácie pôsobí zhromaždenie 4 parašutistov na
mieste atentátu. Prakticky bolo zakázané sa stretávať, každá skupina mala
svoju úlohu o ktorej nemali vedieť ostatné skupiny. Rotmajster J. Gabčík

(Anthropoid) naviac na
mieste velí npor. A. Opálkovi (veliteľ Out distance) – prejsť ulicu a spomaliť auto s Heydrichom.
V roli Heydricha je herec
veľmi podobný, skoro
identický Heydrichovi Detlef Bothe. Diváci milujú streľbu a je jej dosť,
faktom je, že Heydrich
spoločne s (náhradným)
šoférom Kleinom nemali v prvých okamžikoch
atentátu bojaschopné pištole. Hneď po atentáte je
vo filme Čurda vyslaný
k rodine, na ulici je zastrelená Lenka Fafková
(vo filme A. Geislerová).
V skutočnosti L. Fafková bola s rodičmi popravená v KC Mauthausen
24.10.1942. No a presúvame sa na miesto posledného boja – krypta
v kostole sv. Cyrila a MePokračovanie na str.7
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Pokračovanie zo str.6

toda. Jozef Gabčík spoločne s Janom Kubišom
(už vo svetroch) prichádzajú do krypty, kde už
je ďalších 5 parašutistov.
V skutočnosti do krypty
prichádzali postupne od
28.5. (J. Švarc – Tin) a posledný J. Gabčík 1.6.1942.
Dochádza k zatknutiu
rodiny Moravcovej, pani
Marie Moravcová sa stihne otráviť jedom, neprirodzene pôsobí zrezaná
dvojhlavňová guľovnica
v gestapáckom tíme zatýkateľov. Kostol sv. Cyrila
a Metoda bol obkľúčený a okolie hermeticky
uzavreté v skorých ranných hodinách 18.6.1942
– 04.10 h. Vo filme sa obkľučovanie deje vo dne,
za účasti množstva chodcov. A dostávame sa opäť
k streľbe, ktorej je neúrekom. Už v minulosti som
sa zmieňoval o palebnom
priemere
parašutistov
– cca 11 pištolí s asi 250
málo priebojnými nábojmi. Žiadny samopal sten-gun! Oproti filmu Aten-

tát (1964), kde bol jeden
samopal, sa v novom filme objavili asi tri, v skutečnosti nebol v kostole
nájdený žádny! (Stratil sa
i odhodený z miesta atentátu). V oblasti fikcie je
potom búranie steny, počet zabitých Nemcov. Novinkou, aspoň pre mňa,
sú scény, kde aktéri nabíjajú zásobníky do pištolí
v stresových situáciach za
slov: „ako sme sa to učili“. Pravdepodobne išlo
o určitý druh výcviku.
Záver: Film Anthropoid rozhodne nedosiahol
kvality čiernobieleho čs.
filmu Atentát (1964). Pokiaľ divák nejde hlboko
do historie, potom film
spĺňa kritéria kladené na
thriller. Už dnes sa môžeme tešiť na ďalší film
o atentáte „spoza veľkej
mláky“ režiséra C. Jimeneza – HHhH. J. Gabčíka
si zahral J. Reynor, J. Kubiša J. O´ Connell. Kvôli
premiére filmu Anthropid bol „pozdržaný“
a objaví sa v kinách v roku 2017. Námet vychádza

7

Reinhard HEYDRICH
* 7. 3. 1904 + 4. 6. 1942

Detlef BOTHE
* 24. 7. 1965
( Reinhard HEYDRICH )

Jan KUBIŠ
* 24. 6. 1913 + 18. 6. 1942

Jozef GABČÍK
* 8. 4. 1912 + 18. 6. 1942

Jamie DORNAN
* 1. 5. 1982
( Jan KUBIŠ )

Cillian MURPHY
* 25. 5. 1976
( Jozef GABČÍK )

z knižky L. Bineta (2010) Recenziu knihy HHhH
– HHhH – Himmlers som kedysi napísal pre
Hirn heisst Heydrich (tiež bystrického Spravodajcu.
Himmler´s brain is called
Vladimír Gajdoš
Heydrich) - Himlerov
KVVV Praha
mozog sa volá Heydrich.
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Plukovník Doc. Ing.
Milan Vaigl, CSc. má teraz 83 rokov. Do vojenského dôchodku odišiel
v roku 1990 z Vojenskej politickej akadémie
v Bratislave. Bol starším
učiteľom prieskumu a cudzích armád a neskôr zástupcom náčelníka katedry a operačného umenia.
Okrem toho bol aj členom vedeckej rady Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého, fakulty
vševojskovej postgraduálnej v Brne. Titul kandidát historických vied mu
udelila Slovenská komisia
pre vedecké hodnosti v r.
1981 a titul docent mu
udelilo Ministerstvo národnej obrany v r. 1984.
V klubovni je vždy
veľmi živo a rušno, niekedy to tam bzučí, že nepočuť vlastného slova. Na
rozhovor o jeho živote
sme sa stretli v tichučkej
kaviarničke. Priniesol so
sebou hrubú knihu aj obal
s dokumentmi. Letmo si
to prezerám, vypadne fotografia, ktorú by som si
možno inak ani nevšimla.
Nie je na nej žiadny efektný padák ani výsadok
v boji, len kúsok akejsi
miestnosti s akýmisi prístrojmi a stolmi a dvaja
muži, ktorých na prvý
pohľad ani nespoznávam.
Tá fotka je amatérska momentka, nijako ma neupútala, prizriem sa lepšie
až keď Milan vraví: „Aj
Remek sa prišiel pozrieť
k nám do školy“. Vraví
to hrdo, Vladimír Remek
bol prvý českosloven-

Sedáva oproti mne za dlhým stolom na klubových
schôdzach už dlhé roky, čo sa tam stretávame. Niekoľko rokov som ani netušila čo je zač, lebo spočiatku bol tento náš klub ako dve rodiny, ktoré spojila
svadba. Vojenskí výsadkári poznali len svojich kolegov a športoví parašutisti tiež iba svojich. Po čase
sme sa zžili, spojila nás spoločná láska k padákom
a modrému nebu, stala sa z nás jedna rodina. Len
mladí nám chýbajú. Žijú kdesi inde. V inej armáde
než žili starí vojenskí výsadkári, keď „slúžili vlasti“
a mladí parašutisti sú už len športovci a nie aj obrancovia vlasti, vycvičení vo Zväzarme ako vojaci. Ostali
sme sami so svojou starou láskou a s nami tí, čo nás
„zosobášili“ - zakladatelia klubu. Až pri dvadsiatom
výročí našej spoločnej „domácnosti“, som sa dozvedela, že ten muž, čo sedáva oproti mne v klubovni, je
jedným z nich. Tak som sa začala zaujímať, čo je zač.

aj tie tragické dni. O tom
ani nehovoríme. Každý vie, aké to boli ťažké dni. Milan bol vtedy
v Prostějove. Teraz len
nájde stranu 211, kde je
zverejnený list plukovníka
Mansfelda, ktorý v ňom
vysvetľuje neskoršej previerkovej komisii svoje
rozkazy v tých dňoch.
Čítam: „;Dne 24. 8. 1968
byla naložena na múj rozkaz velitelem 71. vpr. mjr.
Vaiglem část RZ (samopaly, pistole, kulomety)
ze skladu NZ na 2-3 V3S
a umístěna uvnitř kasá-

ský kozmonaut a on mu
mal čo ukázať. Prednášal o cudzích armádach
a učil prieskumníkov,
k tomu patrila aj vtedajšia
moderná technika. A to
kozmonauta zaujímalo.
„Historie českých speciálních sil“ je hrubá ťažká
kniha od Davida Jiráska.
Má podtitul „Výsadkové
vojsko v letech 1947-69“.
Je to aj história všetkých

ní sledovalo soustředit
tyto zbraně do uzavřeného prostoru kasáren,
zabránit padnutí zbraní
do nepovolaných rukou
a udržet bojeschopnost...“
Plukovník
Mansfeld
a major Vaigl plnili svoju povinnosť „brániť socialistickú vlasť“, ale kto
bol nepriateľom, to sa
dodnes nevysvetlilo. Na

členov nášho klubu, lebo
bez výsadkového vojska
by nebolo ani zväzarmovcov. Hrdosť všetkých
výsadkárov z armádnej
rodiny, budovanej po II.
svetovej vojne na obranu
socializmu. No socializmus sa, paradoxne, sám
obrátil k zániku, keď ho
prišli brániť spojenecké
armády Varšavskej zmluvy. Kniha dokumentuje

Pokračovanie na str.9
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nasledujúcej strane knihy
sú fotografie z pohrebu
troch ľudí, ktorých vtedy v Prostějove zastrelili
spojeneckí vojaci, čo neposlúchli rozkaz. Mali
zákaz strieľať, ale strieľali.
Znervózneli z prejaveného odporu ľudí proti vpádu vojsk Varšavskej zmluvy. Tak „bratskú pomoc“
Československej socialistickej republike v boji
Východu so Západom
doviedli do katastrofy.
Nie. O politike sa
nebavíme. Vojak je na
to, aby počúval rozkazy.
Výsadkár je výsadkárom
preto, lebo je šťastný,

major Milan Vaigl s plukovníkom Mansfeldom
a štyrmi ďalšími kolegami na družobnej návšteve
u sovietskych výsadkárov
v Rjazani, aby videl, ako
žijú a pracujú. Správali sa
priateľsky a všetko bolo
ako inokedy. „Boli sme
tam v júni, dva mesiace
pred inváziou“ spomína,
„ netušili sme, čo sa chystá. Nebolo nám divné ani
to, že keď sme sa chceli
stretnúť so známymi dôstojníkmi, vrátane letcov,
ktorí nás chodili k nám
do Prostějova preškolovať
na zoskoky z AN-12 na

priestoroch pred obsadením Československa.“
Napriek tomu, v armáde zažil veľa krásnych
chvíľ a poznal nádherných
ľudí – kamarátov, akých
by inde nenašiel. Nikto
z nich nikdy nezabudne
– nedá sa zabudnúť – na
veľkolepé cvičenie armád
štátov Varšavskej zmluvy
VLTAVA 1966. O tom teraz kandidát historických
vied, čo už štvrť storočia
je vo vojenskom dôchodku, hovorí: „Velenie československej armády pripravilo jedno z najväčších
spojeneckých cvičení vojsk Varšavskej zmluvy na
našom území. Postavilo
aj pred našu 22. výsadkovú brigádu veľmi náročnú a zodpovednú úlohu,
ktorá sa výrazne zapísala
do jej histórie“. Viem, že
všetci výsadkári ktorí sa
na cvičení „Vltava“ zúčastnili, dodnes o tom hovo-

bojové úlohy v najzložitejších podmienkach“.
Ani o tom viac nehovoríme. Tú úžasnú armádu
premohla zákerná politika. Tak, že z nej ostali len
smiešne trosky podriadené veleniu NATO. Pritom
ani jeden náš vojak tejto
našej minulej armády nepadol v boji za vlasť, za to
však už niekoľko našich
vojakov položilo životy
za záujmy, ktoré reprezentuje NATO. Záujmy,
pre ktoré sa vedú vojny
v Iraku, v Afganistane,
Sýrii a vôbec v tzv. arabskej jari, za ktoré sa viedla
vojna aj na Balkáne. To
nie sú naše národné záujmy. To azda tiež niekedy
vysvetlia budúci historici.
Pýtam sa, či niekedy neľutoval, že si vybral povolanie vojaka.
S oživením v očiach a s
úsmevom povie: „Ani
náhodou! Ešte stále žijem

keď „dunia stroje vzduchom...“ a nad hlavou sa
mu otvorí kopula padáka.
A ak pritom aj bráni vlasť,
je ešte šťastnejší. Ešte v lete toho 68-eho roku bol

ich padákoch, veliteľ tulskej divízie nám stručne
oznámil, že sú mimo dosah a plnia bojové úlohy.
Až neskôr sme si uvedomili, že už boli v určených

ria. Pýtam sa prečo. „Bola
to obrovská sila“, vraví
Milan. „Bola to armáda,
ktorá zniesla najvyššie
kritéria bojovej pripravenosti a schopnosti plniť

z krásnych chvíľ v armáde. Nedávno som náhodou zazrel na ulici medzi
civilmi červený baret, bez
odznaku, ale hneď som
Pokračovanie na str.10
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videl, že to je náš baret,
súčasť uniformy príslušníka elitných špeciálnych
síl armády a potešilo ma
to. Odmalička som chcel
byť vojakom. Páčili sa mi
hlavne lietadlá a padáky. Začal som s tým už
na gymnáziu. Na letisko
v Otrokoviciach pri Zlíne som sa „nasťahoval“
sedemnásťročný,
prvý
zoskok som urobil „na
reverz“ ani nie celkom
osemnásťročný v lete l952
a už ako gymnazista som
sa stal okresným výcvikovým náčelníkom paraodboru Zväzarmu vo Valašskom Meziříčí skôr, ako
som vstúpil do armády.“
Chlapec z Valašska. Vravel, že jeho otec
bol sklárom, ale okrem
remesla mal aj roličku.
Milan skoro ráno chodil
pomáhať otcovi na pole
lebo „za rána, za rosy najlepšie sa kosí“ a až potom
do školy. Keď otec dal roličku do družstva, Milan
mohol chodiť na letisko
a keď narukoval, dostal sa
k parašutistom. „Doma
som dostal výcvik na
poctivú prácu“, smeje sa,
„a v armáde som dostal
možnosť robiť, čo ma bavilo.“ Dívam sa do papierov, čo mi priniesol. Armáde ostal verný napriek
úrazu, kvôli ktorému mu
lekári zakázali skákanie
padákom. Iba sa „odsťahoval“ z letísk, lietadiel
a padákov do učební,
v ktorých školil nových
vojenských odborníkov
v Bratislave. Napriek ťažkému výcviku a ťažkej

práci výsadkára, napriek
zraneniam, úrazom, boľavým kostiam a úmorným
rehabilitačným cvičeniam
po dochrámanej chrbtici, na tie výsadkárske
časy najradšej spomína.
„Výcvik výsadkových jednotiek bol naozaj
ťažký“, hovorí. „Jedným
z najťažších bol rok 1957,
keď 22. výsadková brigáda uskutočnila veľké
náročné cvičenia dvoch
práporov v priestore Ralsko a okolie. Ja som tam
bol ako veliteľ výsadkovej
čaty, ktorá vytvárala výsadkovú rotu a postupne
cvičila s oboma prápormi
vo veľmi krátkom čase.
Dôraz bol položený na

k tomu podľa zaradenia
ešte samopal, guľomet,
pancierovku, tarasnicu,
masku, ochranné protichemické prostriedky
a rôzne iné potrebné veci.
Velitelia navyše signálnu
pištoľ a veliteľskú brašnu
s rádiostanicou RF 11,
ktorá sama osebe vážila 3
kg. Po návrate do Prešova
Milan VAIGL
už o dva dni sme vyrazili
* 17. 5. 1934
na ďalšie, pri ktorom bolo
zasa veľmi sucho. S využi- chodili plávať, aby sme si
tím pantocitu sme vypili uvoľnili stuhnuté svalstvo
prakticky každú kaluž, na po tvrdých tréningoch.“
ktorú sme narazili. Po ta- K tomu dodá: „Ten bakýchto cvičeniach, aj keď zén dnes už neexistuje.
sme boli vo výbornej kon- Po revolúcii l989 je tam
dícii, sme si utiahli opasky namiesto bazéna tržnica“.
o 5 až 10 centimetrov.“ Poznámka vyjadruje nieTakýchto spomie- len nostalgiu za starými

dlhé presuny, až 30 km
v členitom teréne za 24
hodín, spolu s bojovými
úlohami a navyše bolo
veľmi zlé počasie. Stále
výdatne pršalo a nemali
sme šancu niekde sa osušiť. Nevojak si ani nevie
predstaviť, čo je to kráčať
v daždi, v bahne a niesť
„plnú poľnú“, ktorá musí
mať predpísanú váhu,

nok má Milan hromadu.
Najkrajšie sú z jeho najlepších mladých rokov.
Z Prešova sa presťahoval
do Prostějova, ale veľmi
rád spomína na Prešov.
Mesto ho prekvapilo hneď
ako tam prišiel. „Boli tam
krásne kvetinové záhony, veľmi čisto, príjemné
prostredie. Bol tam aj krytý bazén, do ktorého sme

krásnymi časmi mladého výsadkára, ktorý s radosťou podstúpil najťažší
výcvik v armáde, ktorá
však v skutočnosti nikdy
nebojovala - len poctivo
cvičila, aby bola pripravená „brániť vlasť“. Poznámka o tom, že miesto
bazéna je dnes v Prešove
tržnica, vyjadruje aj smúPokračovanie na str.11
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXVII
Krst ďalšej knihy
ANTHROPOID – PRAVDIVÝ PŘÍBĚH, autora
J. Čvančaru prebehol 11.11.
v Divadle U Hasičů,
v Prahe 2. Pri tohtoročnom
kladení vencov 18.6. v chráme sv. Cyrila a Metoda rezonoval v kuloároch spor
o vlastníctve chrámu. Pravoslávna cirkev československá nechala v roku 1995
vybudovať v chráme pamätník čs. odboja, za čo dostala
od vlastníka – hl. mesto Praha - prenájom na 20 rokov.
Vstupné do krypty činilo 75
Kč, seniori 35 Kč. Novým
záujemcom o prenájom je
Vojenský historický ústav
Praha, silno sa v záležitosti
v jeho prospech angažuje
Eliška Kaplický Fuchsová.
Výročie vyhladenia Lidíc
(10.6.1942) prinieslo spochybnenie či a ako došlo
k údajnému usmrteniu 82

V doplnku 26 som písal, že nových kníh o parašutistoch je pomenej. Situáciu zachránili brožovaná
publikácia ANTHROPOID autorov J. Padevěta a P.
Šmejkala. Krst knihy z nakladateľstva Academia sa
uskutočnil 6.5.2016 a ide o sprievodcu po miestach a adresách členov výsadku J. Gabčíka a J. Kubiša v protektoráte. (Pozn. Vedeli ste, že gramatika povoľuje písať
protektorát s malým i veľkým P, podobne ako ríša?).
lidických detí (viď bronzové nechali zomrieť skoro“. Na
súsošie autorov - manželia stenu kasární ex. VGJŽ
M. Uchytilová - J. Hampl v Opave (Krnovská ul.) sa
zhotovené v rokoch 1995 znovu vrátila pamätná do– 2000). Doteraz sa datova- ska Hrdinovi ZSSR kpt. Štelo, že k usmrteniu došlo vý- fanovi Vajdovi, hneď vedľa
fukovými plynmi v náklad- pamätnej dosky Jana Kuných automobiloch v KZ biša. Jan Kubiš má od roku
Kulmhof - Chmelno nad 2010 pamätnú dosku na buNerom, (pozri i kniha Hr- dove požiarnej zbrojnice vo
dinovia,... str. 66). 51. MFF Veľkých Heralticiach (PSČ
v Karlových Varoch zahájil 747 75) v miestnej časti Sá1.7.2016 film Anthropoid, dek. Slúžil a obýval zbrojnido ktorého americkí produ- cu ako príslušník tretej roty
centi „naliali“ 9 mil. USD. strážneho práporu XIII.
Vo filme sa mihnú i české v dobe 4 – 10/1938. Veľký
herečky a herci. Prvé kriti- podiel na pamätných doky koprodukčného britsko- skách má Československá
-francúzsko-českého filmu obec legionářská (ČsOL).
sú rozpačité, „Heydricha V júni 2016 bol vyznamena-

ný medailou RF pri príležitosti 70. výročia ukončenia
Veľkej vlasteneckej vojny
ďalší žijúci člen 2. čs. pdb
Ján Hrabák ( 24.6.1922)
z Gigloviec okr. Vranov nad
Topľou. Medzi veteránmi
obľúbené pamätné odznaky
na stuhe (medaily) začínajú byť vytláčané číslovanými odznakmi a v poslednom období i pamätnými
mincami útvarov a klubov.
Z čerstvých informácií –
v11/2016 bol na Slovensku
zaregistrovaný ako slovenský rekord skupinový zoskok 12 veteránov ČR a SR
na leteckom dni Airshow
Slavnica 2012 s priemerným vekom 67,043 roku,
pri slovenských účastníkoch
potom 63,428 roku. Došlo
k prekonaniu slovenského
rekordu zo SIAD 2002, kde
bol priemerný vek slovenských veteránov 60,96 roku.
Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
Pokračovanie zo str.10

tok z toho, že po roku
1989 ostali na mnohých
miestach na Slovensku aj
v Česku prázdne kasárne
a vojaci novej armády,
ktorí teraz „slúžia vlasti“,
chodia krvavo bojovať
a umierať do Afganistanu
aj inde mimo svoju vlasť
a či aj tam ju bránia a pred kým - to je otázka
pre budúcich historikov.
V rozhovore prejdeme k ľahším témam.
Po rokoch v klube už trocha poznám vojenských
výsadkárov a viem, že
všetci mali radi „svoju
zbraň padák“ - inak by sa
k nej dobrovoľne nehlásili. Ale nie všetci skákali
radi v noci alebo do vody.
Alebo z balóna. Zoskok

z balóna je čosi celkom
iné ako zoskok z lietadla
alebo z helikoptéry. Na to
sa Milana pýtam osobitne. A on veselo odpovie:
„Mne to bolo jedno. Tešil
som sa na každý zoskok
a nejaké odreniny, čo som
sem-tam utŕžil, som si
nevšímal. Do vody som
sa hrnul vždy prvý“. Na
to má aj dôkaz. Čiahne
po papieroch, ktoré priniesol a ukáže mi záznam
z rokov 1969 -1973, keď
ako starší dôstojník spravodajského
oddelenia
pre riadenie hĺbkového
prieskumu pracoval vo
Východnom vojenskom
okruhu. V lete l972 má
zapísaný zoskok na Šíravu. A vraví: „Počas mojej
služby na VVO v Tren-

číne som mal povinnosť
organizovať zoskoky na
splnenie triednosti výsadkárov podriadených
jednotiek, vrátane zoskokov do vody ich veliteľského zboru. Vtedy som
zorganizoval zoskoky na
hladinu neznámej - nepreskúmanej vodnej nádrže. Na Šíravu dovtedy
nik neskákal. Hrozilo tam
nebezpečenstvo stúpajúcich a klesajúcich prúdov
zo zatopených studní.
Bolo to treba dôkladne
zhodnotiť a zoskoky po
všetkých stránkach aj dôkladne zabezpečiť. Skákal
som prvý ako „zastreľovák“ a za mnou ostatní dôstojníci hĺbkového
prieskumu 13. a 14. tankovej divízie. Po roku

1973, keď som odišiel do
Bratislavy, už nikto také
zoskoky neorganizoval.“
Mohol by spomínať veľmi dlho. V Československej
ľudovej
armáde slúžil 35 rokov.
Za ten čas zažil mnohé
pekné aj smutné chvíle, aj tragických udalostí videl dosť. Nešťastia,
smrť. Aj to patrí k životu
vojaka, hoci aj nebojoval v skutočnej horúcej
vojne, ale len v studenej.
Na záver sa ho ešte
raz pýtam ako je spokojný
so životom ktorý si v mladosti vybral, či by radšej
nežil inak ako žil. Na to
odpovie: „Znova by som si
ten svoj život zopakoval.“
Marta Slezáková
KVV Bratislava
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Blahoželáme k narodeninám
september

október

november

december

Fitoš Marian
Fitošová Anna
Hubinská Katarína
Hudec Miroslav
Chrenková Viola
Vráblová Marta

Herman Juraj
Hermanová Mária
Chrenka Milan
Koňa Marian
Pavlovič Vladimír
Vrábel Jozef

Alexander Peter
Feješ Milan
Feketeová Helena
Fraštia Jaroslav
Gorodovová Anna
Kupecká Anna
Mikulovičová Daniela
Zrnek Jozef

Behul Milan
Bučko Ivan
Kopáčik Peter
Kupecký Ján
Nešpor Miroslav
Slezáková Marta

Všetkým menovaným srdečne blahoželáme
a do ďaľších rokov života želáme všetko najlepšie !

Radostné Vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2017
všetkým členom a sympatizantom klubu
želá redakcia časopisu !

Spravodaj Červené barety – len pre vnútornú potrebu
realizácia: tel.: + 421 903 717 699, e-mail: botafogomm@gmail.com
Číslo účtu: 1746841054 (zo zahraničia IBAN: SK420200000000174681054) Kód banky: 0200 VÚB Bratislava

