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◊ Generál M.R.Štefánik ◊ Galéria osobností 9. ◊ Slovenskí   „londýnski“  parašutisti   v  
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◊ Ako som sa stal členom Ob KVV Bratislava  ◊ Drobné správy ◊  
 
 
 Generál M. R. Štefánik  - 125. výročie jeho narodenia 
 
  Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách, ako 
šieste z dvanástich detí v rodine 
evanjelického farára. V útlom veku odišiel 
z domova za vzdelaním na evanjelické 
lýceum do Bratislavy, potom  do Šamorína, 
kde sa učil maďarsky. Už ako stredoškoláka 
ho pre jeho národné presvedčenie dvakrát 
vyhodili zo školy. Vzali mu právo na 
štúdium, preto odišiel do maďarského 
Šopronu a napokon do Sarvaša, kde v roku 
1898 zmaturoval s vyznamenaním. 
      Vo vysokoškolskom štúdiu pokračoval 
v Prahe. Z počiatku študoval stavebné 
inžinierstvo, potom dal    prednosť 
astronómii. Na Karlovej univerzite získal 
titul doktora filozofie. Túžba po poznaní 
Štefánika lákala do sveta. Z Prahy odišiel do 
Curychu, potom do Milána. Po získaní 
doktorátu astronómie odišiel v r. 1904 do 
Paríža prehĺbiť si svoje vzdelanie vo svojom 
vednom odbore a uplatniť sa ako vedec. V r. 
1905 sa zoznámil so slávnym astrofyzikom 
Julom Jansenom z Mendozy. Tento starý 
učenec ho prijal do svojej hvezdárne, kde 
započal svoju vedeckú činnosť na 
astronomickom poli. Šesťkrát vystúpil na 
Mont Blanc, kde Jansen vybudoval 
observatórium. Zúčastnil sa výstavby hvezdárne v Severnej Afrike. Cestoval aj na Tahiti pozorovať Hallyeovu 
kométu. Tam postavil tri meteorologické stanice. Navštívil ostrov Vavan, Cookovo súostrovie, Nový Zeland, 
Austráliu a     Brazíliu. V roku 1913 navrhol vybudovať  bezdrôtový telegraf v Pacifiku. Štefanikovo meno bolo 
veľmi známe.      
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Jeho štúdie o slnku a kométach ho preslávili po celom svete. Okrem spomínaných ciest absolvoval aj astronomické 
pozorovania v Španielsku a v Turkestáne, kde študoval zatmenie slnka. Pri spiatočnej ceste navštívil Moskvu 
a Petrohrad. V Jasnej Poľane navštívil spisovateľa Ľva Nikolajeviča Tolstého. 
     Štefánik mal veľký talent na jazyky. Ovládal viacero cudzích jazykov. Svoje vedecké práce písal napr. vo 
francúzštine a taliančine. Ktovie koľko kútov sveta by bol prešiel nebyť nepríjemnej choroby. Ťažká žalúdočná 
choroba mu strpčovala celý jeho život. V roku 1914 sa podrobil  ťažkej operácii v meste Angers. 
     Prvá svetová vojna zastihla Štefánika v Maroku. Po návrate, i keď bol ešte ťažko chorý, vstúpil ako dobrovoľník 
do francúzskej armády, k letectvu. Hneď na seba upozornil znalosťou meteorológie. Na jeho návrh zaviedli na 
celom fronte novú organizáciu poveternostných pozorovaní. Po niekoľko mesačnom výcviku sa zúčastňuje na 
mnohých bojiskách. Za viaceré zásluhy ho čoskoro povýšili na dôstojníka francúzskej armády. Jeho odvaha sa 
ukázala najmä pri Arrase, kde nad nemeckým frontom za ťažkých poveternostných podmienok zistil prípravy 
nemeckého vojska na boj. Upozornil francúzsku armádu na tento fakt a táto sa včas pripravila na zmarenie útoku. 
V lete v roku 1915 ako letecký poručík bol vyslaný do Srbska. Odtiaľ priniesol správu o zúfalej obrane Srbov a ich 
porážke. Raz pri takomto prieskumnom lete nad albánskym pohorím sa lietadlo so Štefánikom zrútilo. Utrpel ťažké 
vnútorné zranenie. Napriek podlomenému zdraviu pri najbližšej príležitosti preletel albánske hory a spustil sa do 
neďalekej Valony. Z Valony sa dostal do Talianska, kde sa mal podrobiť operácii. Ušiel však z nemocnice a z Ríma 
odcestoval do Paríža, pretože chcel zavčasu informovať francúzskych činiteľov o hrozivej situácii ústupu srbskej 
armády. Až potom sa dal operovať. Za službu počas srbského ústupu dostal Štefánik Zlatý rád Miloša Obiliča. 
     V roku 1916 sa Štefánik usiloval v Taliansku nakloniť vládu a iných významných činiteľov pre myšlienku 
samostatnosti Slovenska. Dňa 25. augusta 1916 prišiel ako poručík francúzskej armády do Ruska. Usiloval tu 
o zjednotenie krajanských organizácií na báze Kyjevskej dohody z 29. augusta  1916. Po docielení tejto dohody 
odcestoval do Bukurešti, kde ho francúzske veliteľstvo povýšilo na kapitána. Dňa 9. januára 1917 je Štefánik znovu 
v Rusku, kde mu udeľujú vyznamenanie „ Kríž svätého Vladimíra“. Niekoľkokrát bol pozvaný k cárovi Mikulášovi 
II. , s ktorým viedol dlhé rozhovory o túžbach našich národov po slobode. Zo Štefanikových diplomatických aktivít 
mala veľký význam najmä zmluva o zriadení čs. armády, ktorú podpísal v apríli 1918 s talianskym ministerským 
predsedom V. E. Orlandom. V máji 1918 vypukol konflikt medzi čs. légiami v Rusku a novou sovietskou mocou. 
V krátkom čase sa čs. legionárom podarilo ovládnuť nekonečných 8-tisíc kilometrov Transibírskej magistrály, za čo 
si vyslúžili veľký obdiv. Po počiatočných úspechoch sa však objavili prvé alarmujúce správy o demoralizácii 
jednotiek, ktorá ohrozovala ich disciplínu a bojaschopnosť. Preto sa Štefánik podujal na závažnú misiu s cieľom 
konsolidovať pomery v čs. légiách. V januári 1919 uzavrel Štefánik s generálom francúzskej armády a hlavným 
veliteľom spojeneckých vojsk na Sibíri Mauriceom Janinom dohodu o stiahnutí všetkých legionárskych jednotiek 
z bojových pozícií do zázemia. Po návrate z Ruska do Paríža rokoval z najvýznamnejšími predstaviteľmi Dohody, 
na čele s maršalom F. Fochom o konkrétnom spôsobe postupného odsunu čs. legionárskeho vojska zo Sibíra. Boli to  
jeho posledné diplomatické aktivity. 

 
Čestná jednotka prezidentskej stráže pred položením           Členovia KVV BA M.Georgievský, V.Gajdoš, M.Feješ, 
venca                 J.Poláček a A.Georgievský  pred rodným domom  

           gen.M.R.Štefánika v Košariskách 
 
 Dňa 4. mája 1919 nasadol s dvomi talianskymi dôstojníkmi a mechanikom na vojenskom letisku Campo Formido 
do lietadla Caproni Ca 33, aby sa vrátil na rodné Slovensko. Krátko na to, ako sa lietadlo objavilo nad Bratislavou, 
sa za dodnes nevyjasnených okolností zrútilo neďaleko Ivánky pri Dunaji. ( Svoj názor na túto haváriu sme vyslovili 
v článkoch  „ Tragický let lietadla Caproni v roku 1919 – Hodina pravdy,  Záhada lietadiel Caproni – Katastrófa pri 
Brezne a Záhada lietadiel Caproni – Vajnorská tragédia“ v Červené barety č. 1, 2, 3 roč. IV. ). Štefánikov život sa 
tak skončil veľmi skoro – na prahu nového života v slobodnej vlasti. Za necelých štyridsať rokov svojho života 

 2



vytvoril Štefánik dielo na prvý pohľad takmer za zázrak. Nevidel svoj životný cieľ v dosiahnutí uznania, slávy či 
hodnosti, ktoré z jeho diela vyplynuli, ale naplnením zásad pravdy, práva, ľudskosti a slobody národov. 
     Žiaľ i keď uplynulo od smrti M. R. Štefánika dlhá doba – 86 rokov trvalo než mu prezident SR udelil hodnosť 
generála, ktorá mu právom patrí. 21.7.2005 tiež sa za prítomnosti vojenských veteránov ( i za účasti členov nášho 
KVV )  uskutočnila pietna spomienka pred jeho rodným domom v Košariskách – terajším múzeom. Pri príležitosti 
jeho 125. výročia narodenia za účasti vojenskej hudby a čestnej stráže prezidenta bol položený pod jeho bustu 
veniec Ministerstva obrany SR. Po nej nasledovala prehliadka múzea a nakoniec sme si urobili i výlet spolu s členmi 
Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika výlet na Bradlo. 
 
                                                                                                          Pavel   F r a n í k 
                                                                                                      Člen KVV Bratislava 
 
 
     Galéria osobností parašutizmu na Slovensku 
     9. pokračovanie 
     
     Na  rozvoji  parašutizmu  na  Slovensku  sa  vo svojich  začiatkoch  podieľalo  mnoho  športovcov, inštruktorov, 
trénerov, na ktorých by sa nemalo zabudnúť. Veď tomu obetovali veľa voľného času, nezískavali tým len vlastný 
športový vzostup, ale venovali sa i získavaniu a výcviku ďalších adeptov pre tento náročný, ale i krásny šport, 
nových obrancov vlasti vo výsadkovom vojsku, či úspešných reprezentantov. Postupne o nich píšeme v jednotlivých 
článkoch našej Galérie. Vrátime sa k tomu opäť podľa jednotlivých parašutistických bášt, akými boli napr. 
Bratislava, Nitra, Partizánske, Sliač-Očová, Prievidza, Žilina, Spišská Nová Ves, Košice, Prešov a ďalšie. Dnes 
začíname Bratislavou, kde medzi prvými parašutistami – inštruktormi, boli okrem už spomínaných V. Ilavského. L. 
Vašečku, H. Čechovej v predchádzajúcich pokračovaniach i ďalší, ako napr. M. Čaučík, K. Pastucha. Dňa 1. júla 
1947 začala odbočka Slovenského národného aeroklubu Bratislava s výcvikom civilných športových parašutistov, 
tak, aby už 23. augusta 1947 prvých 22 odvážlivcov vykonalo vo Vajnoroch svoj prvý zoskok z výšky 300 m 
z lietadla Dakota DC – 3. Skákali len s hlavným padákom. 
  
     Bratia Ing. Alexander  a Mikuláš  Georgievskí 
 
     Nebýva zvykom v našej galérii, aby sme pri profiloch parašutistov spájali dve osoby do jedného životného 
príbehu. Tentoraz sme urobili výnimku. Životné osudy dvoch bratov boli tak úzko prepojené a späté, žeby nebolo 
účelné o každom z nich rozpisovať sa osobitne. Bratia Alexander a Mikuláš Georgievskí právom patria v našej 
galérii medzi zaujímavé a neodmysliteľné postavy slovenského parašutistického neba. Narodili sa na území Českej 
republiky. Starší Alexander 25. februára 1932 v Prahe, mladší  Mikuláš 9. augusta 1934 v Bílem Kostele, okres 
Liberec. Je tomu viac ako polstoročie, keď prvý raz pristúpili k otvoreným dverám Dakoty OK – WAA. Tak  by 
opustili lietadlo a vykonali zoskok na padákoch VJ – 1.  Alexander si na túto udalosť spomína: „Strieborná Dakota 
vyletela s nami nad slnkom ožiarené oblaky. V lietadle nás bolo dvadsaťdva a vysadzovali nás po trojiciach. Postavil 
som sa do dverí a zdalo sa, že letíme nad bielym morom. Slnko mi 
oslepovalo oči. O niekoľko sekúnd strhol ma prúd vzduchu 
a ponoril som sa do mrakov. Všetko okolo bolo belasé. Nad 
hlavou sa mi usmieval otvorený padák. Bol to pre mňa neskutočný 
svet „! Cesta k túžbe, prežiť na vlastnej koži to, o čom sa písalo 
iba v literatúre alebo videlo na leteckých dňoch, nebola  pre nich 
ľahká. Výcvikové stredisko parašutistov vybudované na pravom 
brehu Dunaja v Petržalke ich však veľmi dobre pripravilo na túto 
úlohu. Pod dozorom inštruktorov Márie Hermannovej , Milana 
Švrčka, Alexandra Nagyho, Ladislava Denkocyzho a Jaroslava 
Meheša uskutočnili tvrdý výcvik Commandos v uniformách 
britskej armády battle-dresoch splnili podmienky  predzoskokovej 
prípravy a vykonali prvé zoskoky. 
     Láska k letectvu u menovaných bratov dozrievala dávno 
predtým, ako sa stali aktívnymi parašutistami. Staršieho Alexandra 
vzali rodičia r. 1933 na veľký letecký deň v Prahe – Kbeloch 
a spomienku na túto udalosť uchoval si do dnešných dní. Prelom 
v živote bratov spôsobila Druhá svetová vojna a Slovenské 
národné povstanie. 1. 9. 1939 stávajú sa svedkami historickej 
udalosti. Nad ich hlavami letia lietadlá Luftwaffe Heinkel 111 so 
smrtonosným nákladom, ktoré zákerne napadli Poľsko a bombar- 
dovali Varšavu. V roku 1944 pre zmenu stali sa očitými   svedkami       Mikuláš vľavo a Alexander vpravo 
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zničenia rafinérie Dubová americkými lietajúcimi pevnosťami. Slovenské národné povstanie zastihlo Alexandra 
a Mikuláša v geografickom centre SNP, v horehronskom Brezne. Čaká tu na nich nemálo prekvapení. Slovenský 
národ chopil sa zbrane a postavil fašizmu na odpor. Odchádzajú do blízkej obce Rohozná, kde sa buduje povstalecké 
letisko. Plocha unikátnej drevenej pristávacej dráhy je široká 40  a dlhá 1000 metrov. Autor projektu Ing. Dr. 
Alexander Georgievský, odborník na drevo a oceľ zapojil do prác aj svojich synov. Kým starší Alexander pomáha 
pri budovaní úkrytov pre lietadlá, mladší Mikuláš pracuje v skupine, ktorá vyrovnáva letiskovú plochu. Stavba 
letiska hýbala životom obyvateľov Brezna. Život v meste sa nezastavil ani v noci. Nad mesto prilietavajú sovietske 
lietadlá Li-2 a na padákoch zhadzujú povstalcom dodávky zbraní a munície. Mikuláš na to spomína: „ Veľká 
padáková operácia v SNP bola pre mňa nezabudnuteľným zážitkom. Nikdy predtým ani potom som niečo podobné 
nevidel. Každé ráno ležalo množstvo bielych padákov s priviazanými balíkmi v okolí mesta a letiska. Jednej noci 
zhodilo dopravné lietadlo predčasne svoj náklad. Niečo zasvišťalo vzduchom a ozvala sa veľká rana. Ráno som 
videl čo sa stalo. Z jedného balíka vypadol guľomet a prerazil strechu susedného domu. Nedal sa už použiť. Hlaveň 
sa skrivila“. Keď sa vojenské operácie preniesli do hôr, nemecká polícia začala prenasledovať aj staviteľov letiska. 
Rodina bratov opustila mesto a prešla do ilegality v podhorskej obci Bacúch. Vo februári 1945 prekvapuje ich 
nečakaná návšteva. Bol to veliteľ 2.Čs. paradesantnej brigády v SNP plukovník Vladimír Přikryl. Prebil sa 
z obkľúčenia v horách na oslobodené územie a v rodine bratov sa zotavoval dvadsaťštyri hodín. 
     Alexander a Mikuláš sa zúčastňujú prvých leteckých dní v Bratislave. Práve v tejto dobe sa udialo niečo, čo 
rozhodlo o ich ďalšom pôsobení na poli letectva. Alexander o tom hovorí: „ Niečo ma stále ťahalo na letisko a preto 
som prišiel na letecký deň vo Vajnoroch v roku 1947. Bola tam vtedy celá Bratislava. Veľmi na mňa zapôsobil 
trojmotorový Junkers 52, ktorý sa k nám približoval vo výške 300 metrov. Aj voľným okom som videl, že vo 
dverách stojí parašutista, pripravený na zoskok. O niekoľko sekúnd sa už húpalo na oblohe dvadsaťdva parašutistov 
na padákoch nemeckého typu RZ-20. Bol to pre mňa silný zážitok. Ten pravdepodobne rozhodol“.  V roku 1952 
stávajú sa bratia členmi Dobrovoľného zväzu ľudového letectva a neskôr Zväzu pre spoluprácu s armádou. Väčšinu 
voľného času trávia na letisku. Príchodom  za náčelníka paraodboru v Bratislave Ivana Nemčeka a jeho zástupcu 
Vincenta Draganovského nastali zlaté časy parašutistického športu nielen v Bratislave ale i na letiskách v Trenčíne, 
Trnave, Holíči a v Dunajskej Strede. Aj bratia Georgievskí zachytili priaznivý vietor  do svojich padákových 
vrchlíkov. Plnia podmienky pre udelenie tretej, druhej a nakoniec prvej výkonnostnej triedy v parašutizme. Učia sa 
zoskokom z nových typov lietadiel, na novších typoch padákov.  Palubu lietadiel opúšťajú vo dne aj v noci. 
Pristávajú na tvrdú zem, aj na hladiny trblietajúcich sa jazier. Pod starostlivým dohľadom skúseného Ivana Nemčeka 
uskutočňujú prvé zoskoky voľným pádom. Vystupujú na leteckých dňoch. Na letiskách dochádzalo k rôznym 
príhodám, na ktoré dodnes spomínajú. Často postihli parašutistu, keď to najmenej čakal. Alexander spomína: 
„Veľký Cumulus po búrke schytil ma do svojich drápov a nechcel ma pustiť. Netrvalo dlho a s kolegom Rýmešom 
zmizli sme v mračnách. Bol som tým prekvapený, ale aj vyľakaný. Mráz mi behal po chrbte. Neviditeľná sila hnala 
ma neustále hore. Teplota rýchle klesala a samotný padák strácal sa v šedom opare. Vedel som čo ma čaká, keď 
tento stav bude pokračovať. Podchladenie, námraza, nedostatok kyslíka, nakoniec krvácanie. Zúfalo šplhal som sa 
po zväzku padákových šnúr a zmenšoval plochu vrchlíka. Podarilo sa. Neopísateľným spôsobom začal som padať 
k zemi, kým som neuvidel spásonosnú krajinu  pod sebou. Neďaleko mňa kýval na mňa tiež vystrašený 
spoluskákajúci Rýmeš. Jednu príhodu zažil i brat Mikuláš. Určite na ne tak skoro nezabudneme“. Lietadlo sme 
opustili traja a padali voľným pádom. Bol to takzvaný trojskok. Pocítil som zrazu silný úder do hlavy a stratil som 
vedomie. Bola to rana od topánky susedného parašutistu. Nemal som záchranný prístroj KAP. Preto sa mi 
spoluskákajuci kamaráti snažili otvoriť padák, ale márne. Našťastie som sa prebral a hneď vytrhol uvolňovač. Padák 
sa otvoril vo výške asi 300 metrov„ Takéto príhody neboli ojedinelé. Každý parašutista ich má v zásobe neúrekom. 
     Ani vo vysokom veku bratia Georgievskí nezavesili padák na klinec. Mohli sme ich ako „ sedemdesiatnikov „  
ešte vidieť, ako na letiskách vo Vajnoroch, Hričove, Boľkovciach a Slávnici klesajú pod padákmi. Na 
medzinárodnom leteckom dni SIAD – 2002 s parašutistami z celého Slovenska sa podieľali na vytvorení svetového 
rekordu so zápisom do Guinnessovej knihy rekordov. Ich bohatú športovú kariéru im pripomínajú početné diplomy, 
čestné uznania, medaily. Mikuláš si z nich najviac cení diplom Medzinárodnej leteckej federácie FAI so sídlom 
v Paríži, za svetový rekord na presnosť pristátia z výšky 2000 m, keď skupina J. Vrábel, G. Kiš, J. Meheš, B. Havel, 
M. Georgievský dosiahla výkon 3,16 m. Alexander zasa považuje za najcennejší diplom Nadácie Štefana Baniča so 
sídlom v USA, (za celoživotnú činnosť v parašutizme i zorganizovanie zoskoku parašutistov na SIAD 2002). Sú 
držiteľmi niekoľkých čs. a slov. rekordov v zoskoku padákom. Obom bratom bolo udelené vyznamenanie Zväzarmu 
Za obetavú prácu. Počas pôsobenia ako inštruktori, vo vojenskej škole Jana Žižku v Bratislave vycvičili 150 brancov 
– parašutistov pre čs. armádu, ktorí počas prípravy na letisku vo Vajnoroch uskutočnili 450 zoskokov padákom.  
     Prichádza však doba, keď nebo nad letiskami prenechávajú mladšej, úspešnejšej generácii, vybavenej 
modernejším parašutistickým materiálom, ako sú napr. padáky typu    „ krídlo“  o akých oni v minulosti mohli len 
snívať. Na letiská, lietadlá, padáky a hlavne dobrý a obetavý kolektív letcov, parašutistov a pozemného personálu 
nikdy nezabudnú. Boli to ich najkrajšie roky života, ktoré prežili na letiskách. V aktívnej práci pre parašutizmus 
však neprestali. Ešte i dnes sa podieľajú veľmi aktívne na práci Klubu vojenských výsadkárov. 
                                                                                 

     Božena  MEHEŠOVÁ  
    Členka KVV Bratislava            
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  Jaroslav  Meheš 
 
      Narodil sa 31. 5. 1933 v Bratislave. Do parašutistického krúžku sa prihlásil v roku 1951, kde začal cvičiť 
v tedajšom výcvikovom stredisku v Petržalke, pod vedením inštruktorov J. Hermanna M. Kňazeovej  /Hermannovej 
/ a D.Fora. Prvý zoskok absolvoval na sústredení parašutistov z celého Slovenska , ktoré sa uskutočnilo v auguste 
1951 v Prešove. Spôsob lietania DC – 3 a pritom balenie padákov v Bratislave sa nejavilo ako ekonomické a tak 
bolo rozhodnuté ústredím Sokola, aby sa uskutočnili turnusové sústredenia na jednotlivých letiskách, ktorých 

účelom bolo zdokonalenie pozemnej i vzdušnej prípravy 
a záverečné skúšky.     Urobil si baličské skúšky a pomáhal 
v Rači, kde bola baliareň a sušiareň padákov pre celé 
Československo. Za túto pomoc dostával zoskoky padákom 
a preto ich mal viac ako ostatní. V roku 1952 absolvoval 
inštruktorský kurz. Od  tej doby celých desať rokov cvičil 
brancov pre výsadkové vojsko. I keď cvičil cvičencov pre 
výsadkové vojsko, na vojenskú základnú službu sa k tejto 
zbrani nedostal. Túto absolvoval v kasárňach v Uherskom 
Hradišti.V roku 1964 absolvoval tiež kurz vysadzovačov 
a riadiacich zoskokov a získal tak oprávnenie na ďalšiu 
činnosť pri organizovaní výcviku na letisku vo Vajnoroch. 
     Štartoval na mnohých súťažiach v republike. Na prvej 
súťaži sa zúčastnil v roku 1953 v Bratislave, kedy ich 
hliadka / Barinka, Meheš, Koch / obsadila 1. miesto. 
Štartoval na piatich Majstrovstvách Slovenska. Skákal tiež 

na Strahov v rámci III. celoštátnej spartakiády. Podieľal sa tiež na vytvorení medzinárodného rekordu, keď skupina / 
J. Vrábel, G. Kiš, B. Havel, J. Meheš a M. Georgievský / dňa 30. 6. 1961  zoskočila z výšky 2000 m s okamžitým 
otváraním padáka na presnosť pristátia a dosiahla výkon 3,16 m. Zúčastnil sa tiež na Memoriáli Fr. Zmatlíka vo 
východočeskom KA, kde družstvo G. Kiš, M. Chudík, J. Meheš, M. Georgievský a Madro obsadili 1. miesto. Na I. 
roč. Memoriálu Š. Baniča v Senici družstvo ZSKA / Meheš, Havel, Hindický, Vrábel, Kiš / obsadilo v celkovom 
poradí 2. miesto. Na VII. Memoriáli J. Kriváňa obsadilo družstvo ZSKA / Havel, Chudík,  Tomašovič, Meheš, Kiš / 
tiež celkovo 2. miesto. Na IV. Majstrovstvách Slovenska v Kamenici nad Cirochou obsadilo družstvo ZSKA / 
Kosorín, Paninár, Veselý, Meheš, Hoššo celkovo 1. miesto a J. Meheš 2. miesto.Svoju aktívnu činnosť ukončil 
v roku 1982. Za svoju dlhoročnú činnosť v parašutizme mu v roku 1968 bol udelený titul Majster športu. Získal tiež 
Zlatý odznak  FAI  s tromi diamantami a bol mu udelený odznak Za obetavú prácu.  
     V  roku  2000 sa opäť vracia k svojmu koníčku a pokračuje v skákaní ako veterán - člen Klubu vojenských 
výsadkárov. V roku 2002 na leteckom dni SIAD je členom skupiny 32 parašutistov, ktorá sa podieľala na vytvorení 
Guinnessovho  rekordu v hromadnom zoskoku veteránov. Za svojej športovej  kariéry naskákal 1516 zoskokov 
padákom.  
                                                                                                                       Pavel   Franík 
                                                                                                                Člen KVV Bratislava 
 
 
     Bratia Alexander  a MUDr. Vojtech  Nagy 
 
     Narodili sa ako dvojčatá 9. 2. 1935 v Rasticiach okres Dunajská Streda. Alexander s parašutistickým výcvikom 
začal v roku 1951, kedy absolvoval i kurz baličov padákov pod vedením H. Hutyovej, J. Rosičku, D. 
Fora.Jeho inštruktorkou bola Mária Kňazeová - Hermannová, ktorá na neho rada spomína, pretože patril medzi jej  
najlepších žiakov.  Prvý zoskok absolvoval v roku 1952. V roku 1953 štartoval na krajskej súťaži v hliadkach 
mužov spolu so svojim bratom Vojtechom, ktorý tiež absolvoval parašutistický výcvik a zoskoky. V roku 1954 
absolvoval pilotný výcvik a začal lietať. V roku 1955 zúčastňuje sa I. celoštátnej spartakiády. V roku 1959 bol 
nominovaný do širšieho kádra reprezentantov ČSR a zúčastňuje sa spolu s Kišom, Mjartanovou a Šokyovou 
sústredenia, ktoré malo pripraviť reprezentantov na niekoľko medzinárodných akcií, ktoré boli na tento rok 
plánované. V auguste 1959 zúčastňuje II. Majstrovstiev Slovenska v Poprade, kde štartuje za družstvo ZSK. 
V konečnom poradí na nich družstvo ZSK / G. Kiš, J. Hindický, A. Nagy, V. Trebatický /  obsadzuje 2. miesto. 
Koncom augusta a začiatkom septembra sa zúčastňuje na medzinárodnej súťaži v Plovdive – Bulharsko. Družstvo 
štartovalo v zložení Kaplan, Hrejsemnou,  Kiš, A. Nagy a Plzák. V disciplíne č. 2 obsadilo družstvo ČSR 3. miesto 
a v disciplíne č. 3 prvé miesto.   V  celkovom     poradí  patrilo  družstvu  2. miesto. Po   nich  sa   začiatkom   
septembra   zúčastňuje  ďalšieho  sústredenia   reprezentantov  vo  Vajnoroch  v Bratislave Žiaľ na M ČSR  do Ml. 
Boleslavi sa už nedostal.  
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     Podieľal sa na vytvorení niekoľkých čs. i 
 medzinárodných rekordov. 24.7. 1959 J. Hindický, G. 
Kiš, A. Nagy  rekord v skupinovom zoskoku z výšky 1000 
m s oneskoreným otváraním padáka, keď dosiahla výkon 
3,15 m.. 26.9.1959 vytvoril sám medzinárodný rekord keď 
v noci z výšky 1000 m s oneskoreným otváraním padáka 
dosiahol priemer 1,85 m. 1. 10. 1959 vytvorila skupina J. 
Hindický, G. Kiš, A. Nagy opäť rekord v noci, z výšky 
1000 m  s oneskoreným otváraním padáka, keď dosiahla 
výsledok 3,96 m. 27.6.1959 podieľal sa na vytvorení 
medzinárodného rekordu v skupinovom zoskoku na cieľ 
s výdržou z výšky 1500 m výkonom 1,62 m  / A.Nagy, D. 
Domský, A. Grác – v Žiline /.   
     Pre rok 1960 bol nominovaný do širšieho kádra 
reprezentantov pre V. MS v Bulharsku avšak už prvého 
sústredenia sa nezúčastnil. Zúčastnil sa však ako člen 
družstva ČSR II na súťaži v NDR – Berlíne.   
    Zúčastnil sa niekoľkých leteckých dní. Medzi iným, 
napr. v Györi a Budapešti – v Maďarsku. V roku 1962 mal 
leteckú haváriu. Tá však skončila pre neho šťastne. Po nej 
v roku 1963 kedy platilo „ ak chceš mať pridelený 
prednostne byt, musíš ísť na jednoročnú brigádu do baní 
v Ostrave“.  Rozhoduje sa pre túto alternatívu. Alexander 
i tu patril medzi kvalitných pracantov a tak si predlžuje 
brigádu. Tá sa mu však stala osudnou. Dňa 30. mája 1965 
ho v bani zasypalo a  tým skončila športová púť nádejného  Alexander Nagy pred jedným zo svojich zoskokov  
čs. reprezentanta. Bratislavskí parašutisti stratili dobrého                  na letisku vo Vajnoroch 1.6.1958 
 kamaráta. Jeho brat – dvojča Vojtech popri parašutistickom  
výcviku začal tiež v roku 1954 lietať. V roku 1955 nastúpil vojenskú základnú službu u letectva v Českých 
Budějoviciach. Po jej ukončení ešte v roku 1958 – 1959 lietal a skákal. V roku 1959 začal štúdium na lekárskej 
fakulte a tým jeho športovanie v leteckom športe ukončil. Toho času je aktívnym členom Klubu vojenských 
výsadkárov v Bratislave, kde sa aktívne podieľa na jeho činnosti. 
 
                                                                                                                     Pavel  F r a n í k 
                                                                                                                 Člen KVV Bratislava               
 
     Slovenskí „londýnski“ parašutisti v odboji ( III. časť) 
     
     O londýnskom neúspešnom pokuse vytvoriť klasickú výsadkovú bojovú jednotku som sa už zmienil v časti II. 
Ďalšia realizácia, na konci ktorej bola 2. československá samostatná paradesantná brigáda, bola už v réžii Moskvy. 
O tejto brigáde niekedy v budúcnosti... 
     Čs. výsadkové jednotky v Rusku trpeli nedostatkom dôstojníkov, ktorý sa pokúšalo zmierniť londýnske velenie 
vyslaním dôstojníkov z Londýna do Ruska. V doslove „Padáky nad Slovenskom“  na str. 150 o tom píše genmjr. 
Tomáš Sedláček, citujem: „Náš transport z Anglie přiletel z Baku do Černovic, kde bylo náhradní těleso sboru, 
2.září 1944. Tam jsme byli rozděleni do jednotlivých brigád a ti, kteří měli paravýcvik z Anglie, odešli ke  2. 
brigádě... Neznali jsme organizaci, zbraně, mužstvo a z důstojníků jenom ty, kteří přišli z Angliek brigádě před 
nami.“ Z pôvodne požadovaných 22 dôstojníkov sa O. Talášek, F. Voves (kurz 8), Muzikant,  S. Uchytil, F. Vrzala 
(kurz 14) neskôr zúčastnili bojov vo veliteľských funkciách 2.čs. pdb. Zo slovenských dôstojníkov prišiel z Londýn 
neskorší veliteľ (od 7.10.1944) I. československej armády gen. R. Viest. Pri ústupe po potlačení SNP bol zajatý 
3.11.1944 v Pohronskej Bukovine spoločne s gen.J. Golianom, ale i kpt. J. Krátkym, a por. A.Varadym. Prvé 
výsluchy absolvovali v B. Bystrici, Bratislave, (Prahe?),  neskôr boli prevezení do Nemecka, kde boli podrobení 
rade ďalších výsluchov a pravdepodobne i zahynuli. Na ich osude sa pravdepodobne podpísal i v SNP zajatý 
prednosta spravodajského oddelenia MNO – kpt. Jan Stanek ( rozporov plná osobnosť SNP, veliteľ obrneného vlaku 
pri Telgárte, „železný kapitán“). Ďalšie informácie by mohol doplniť napr. neskorší príslušník skupiny Edelweiss, 
dnes v Nemecku žijúci a obžalobe čeliaci L. Nižnanský, ale i radista gen. R.Viesta – J.Jančo a ďalší.  Niekedy 
v budúcnosti prinesiem snáď i nový pohľad na pluk slovenských dobrovoľníkov, z ktorých sa neskôr, po tom ako 
v lete 1941 neuspel pokus vo V. Británii o vytvorenie výsadkovej jednotky, sformovala v Rusku, v januári 1944 2. 
čs. pdb.  
     Väčšinu informácii k parašutistom osobne mi poskytol gen. v. v. Anton PETRÁK(1912), vyznamenaný v r. 2004 
osobne fr. prezidentom  J. Chiracom  rytierom Rádu Čestnej légie pri príležitosti 60. výročia  vylodenia spojencov 
v Normandii. Stále vitálny 93r. generál, majúci na svojom konte 13 zoskokov, žijúci v bratislavskej Petržalke, mi 
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pomohol doplniť a upresniť niektoré informácie pri osobných stretnutiach. Vlastní bohatý archív vrátane 
fotodokumentácie, osobné spomienky na jednotlivých výsadkárov by vydali na samostatnú knihu. Absolvent 
hranickej akadémie z roku 1935 (spoločne napr. s neskorším „železným“ kpt. Jánom Stanekom) je dnes po 94r. gen. 
A. Rašlovi druhým „služobne“ najstarším generálom spomedzi asi 60 ešte žijúcich a niektorých ešte i slúžiacich 
vojenských generálov na Slovensku. V jeho pestrom životopise je i obdobie, kedy v hodnosti poručík pôsobil od 
7/42 do 4/43 ako tlmočník a inštruktor vo výcvikovej sekcii II. odboru MNO v Londýne, neskôr bol „zapožičaný“ v  
prospech anglického SOE. O svojich poznatkoch sa podelil i s členmi Obl. KVV Bratislava na besede 29.6.2005. 
V júli 2005 sa zúčastnil osláv „Dňa veteránov“ vo Veľkej Británii. 
     Výcvikové stredisko (nielen) čs. parašutistov pre kurz útočného boja (assault – course), známe ako STS 25a (STS 
= Special Training School, niektorí frekventanti si Special nahradzovali i Sabotage, príp. Secret) bolo dislokované 
v Garramor, STS 25b v Camusdarach, STS 25c v Traigh House v Škótsku. Určitou výnimkou boli „Šustrove“ kurzy 
(6,7) v STS 2 v Bellasis v Londýne. Úlohu Bellasis prevzalo neskôr STS 46 v Chickeley Hall. A snáď na úplné 
doplnenie, britský štáb výcviku SOE bol južne v STS v Arisaigu ,neďaleko od STS 25a,b,c. (Dnes do týchto končín 
Škótska vozí historický vlak solventných návštevníkov na týždenný výlet, spojený s gastronomickými. Agenti SOE 
sa cvičili i  na ďalších výsadkárskych školách v Kabrite a STS 33 v Altrichame. Ešte sa vrátim k lietadlám. 
Samozrejme že jednoplošník Lysander (pozri časť I.) sa nepoužíval k zoskokom. Slúžil hlavne k  preprave 2 
členných osádok agentov do Francúzska a späť. Po roku 1944 sa letový park SOE vo V. Británii rozšíril o lietadlá 
Lancaster,  Stirling, zo základní v Taliansku už štartovali americké štvormotorové B-17 Flying Fortress, B-24 
Liberator, z ľahkého bombardéru Albemarle mohlo pozdĺžnym otvorom vyskočiť naraz 5 mužov. Končí éra, kedy sa 
výsadkári pred zoskokom posúvali svojou zadnou časťou tela v sede a bokom po palube lietadla, aby si neskôr 
zasadli do vysadzovacieho otvoru v palube upravených bombardérov. Prvé lietadlo, z ktorého sa už dalo vyskočiť 
dverami na boku bola známa Dakota C-47(DC-3). V Taliansku už pri para-výcviku boli i nočné zoskoky a zoskoky 
s nožným zásobníkom. Problém bol v správnom odhadnutí času odpútania zásobníku – pri skorom došlo k jeho 
poškodeniu až zničeniu, pri neskorom hrozilo poranenie parašutistu.. Pri neskoršom výcviku s 5 zoskokmi boli 
použité i  rôzne typy lietadiel. Parašutistom naviac pribudol horolezecký výcvik už organizovaný americkou OSS. 
Výcvikové stredisko (napr. skupina EMBASSY) sa nachádzalo neďaleko Brindisi v Castonare, v kaštieli grófa 
Csana. V leteckých perutiach (č.101,859,885) by sme našli i čs. letcov.  
     Parašutisti boli vysielaní do akcií (alebo podľa protektorátneho rozhlasu „byli spuštěni z britských letadel “) 
s dokladmi na falošné mená, niekedy s čistými, nevyplnenými formulármi dokladov. Falošné priezvisko začínalo 
väčšinou na písmeno skutočného priezviska (BÍROŠ – BURDA,BUDIL, KOŠINA – KOMORA, GERIK – 
GERTÍK, DVOŘÁK – DRAŽIL ale i NOVOTNÝ) Sú známe ale i iné prípady napr. VAŇURA – PAVLÍK, 
GABČÍK – VYSKOČIL,ZDENEK, HARÍŇ - MAJOR). Niekedy bolo zvolené iné falošné meno, alebo došlo 
k vystaveniu falošných dokladov už na území protektorátu. Pri šifrovaní sa používali dopredu dohovorené knihy, 
ktoré tvorili tzv. dlhodobú časť šifrovacieho kľúča. Výsadkári používali pre šifrové spojenie s Londýnom napr. 
knihy T. G. Masaryk - „Světová revoluce“ alebo Fabricius – „Lvi hladovějí v Neapoli “, báseň S. Čecha – 
„Nadšení“, ale i klasický „otčenáš“, atď. Problémy spôsobovali zoskoky s rdst (a pevne nastavenou frekvenciou 
 kryštálmi)  v zásobníkoch, ktoré sa často pri dopade odtrhávali, poškodzovali a strácali. Rádiostanice boli tvorené 
dvomi samostatnými prístrojmi – vysielačom a prijímačom. Veľké problémy nastali, pokiaľ ďalšia skupina prinášala 
náhradné kryštály, kontaktné adresy neexistovali (ľudia boli pozatýkaní), dochádzalo k porušovaniu zásad 
konšpirácie, skupiny sa navzájom premiešali, životnosť a operatívnosť skupín sa tým znižovala atď. Vzhľadom na 
kryštály bolo vylúčené i rádiové spojenie medzi jednotlivými skupinami. Pri československých parašutistoch nebola 
riešená tzv. „návratová cesta“ na rozdiel od Poliakov, ale nepoznám úspešnosť v počte návratov do Anglicka alebo 
inej krajiny. Predpokladám, že po splnení úlohy využívali hlavne námornú cestu do neutrálnych krajín akými bolo 
napr. Švédsko. 

      
 
 
Genmjr v.v. Karol Schwarz                             genmjr v.v. Jozef Brunovský 
                      počas besedy v KVV BA ,  27.9.2005 
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   Na záver tejto časti mi nedá, aby som nepripomenul slová gen. v. v. A. Petráka pri hodnotení sociálneho 
zabezpečenia voj. veteránov: „Na statočných slovenských vojakov akoby sa zabudlo“. Podobné slová vyslovil 
i posledný žijúci partizánsky veliteľ gen. v. v. Jozef Brunovský27. Väčšiu pozornosť by si v budúcnosti zaslúžila 
i účasť asi 350 Slovákov - letcov v RAF. Z letcov, akými boli Ivan Schwarz, Mikuláš Grofčík, Ján Ambruš, 
bratislavský rodák Oto Smik a ďalší, sa väčšina dostala spoločenského ocenenia až po smrti. Vojenskí  historici 
akoby zabúdali, že v Bratislave stále žije dnes 83 r. Judr. ing. Milan PÍKA (veterán RAF – plk. v zál.) – syn 
popraveného gen. Heliodora Píka a ďalší veteráni, ktorých počty sa žiaľbohu rok od roku znižujú. Mnoho otázok 
zostáva nad samostatnou čs. obrnenou brigádou dislokovanou v južnom Škótsku, osudom zmiešaných manželstiev, 
ku ktorým došlo počas II. svet. vojny vo V. Británii a ich osud sa zmenil  rokom 1948. Zaujme i štúdium čs. vojakov 
na anglických civilných vysokých školách, atď. Ďalšie povojnové údaje sa ukrývajú i v archívoch politických strán, 
hlavne politická angažovanosť do tej doby apolitických výsadkárov. Tak napr. rady národných socialistov rozšírili 
Bartoš, Knotek, medzi lidovcami by sme našli Pojara, k soc. demokracii sa hlásil Nechanský, medzi komunistami by 
sme našli Musila, Hlásenského ale i Fr. Geislera (účastníka kurzu 11) atď. Pravdepodobne ešte nedozrel čas k štúdii 
o Skorzenyho Friedenthale – prápore ZÚ, ktorého asi 1/6 osôb bola tvorená tzv. „Volksdeutche“ napr. maďarskými 
Nemcami, ale našli by sme tam aj Slovákov. Z Ruska bolo vysadených do nemeckého tyla od roku 1943 asi 26 
prevážne českých občanov nemeckej národnosti, ktorí mali plniť úlohy v prospech ruských spravodajských 
organizácií. I Londýn sa okrajovo zaoberal využitím čs. Nemcov (Michal, Matuš), ktorých ale predpokladal využiť 
ako kuriérov k nadviazaniu pretrhaného spojenia. Plány OCHRE a NICKEL neboli nikdy použité. Nemeckí 
antifašisti však boli vysadení v operácii ALBERT v  máji 1944 v severných Čechách. Amerických Slovákov by sme 
pravdepodobne našli v operácii DAY americkej OSS z 7.10.1944 na Troch Duboch – v zložení kpt. E.V. Baranski, 
npor. D. Pavletich a des. Antonín FACUNA. Niekedy v budúcnosti snáď niečo viac i o slovenskej časti „N 
“ výsadku ruského NKVD z 31.8.1941, omylom vysadeného miesto Sabinova v maďarskom Miškolci. Ale vráťme 
sa k slovenským „londýnskym“ parašutistom. 
     V máji 2005 prišiel list od (dcéry) Štefana PAKANA ( 85r.), v júni som navštívil Jozefa HARÍŇA ( 84r.), 
ktorý mi doplnil niektoré informácie k činnosti skupiny Embassy. Telefonáty len potvrdili zhoršujúce sa zdravie 
posledných žijúcich účastníkov. Televízna diskusia a dokumentárne porady pri príležitosti 60. výročia ukončenia II. 
svetovej vojny, kde zástupcov západného odboja (aspoň formálne) zastupoval Juraj Kalina z Ústavu pamäti národa, 
nepriniesla nové, zatiaľ neuverejnené dokumenty o príslušníkoch západného odboja. I tu sa otvára priestor (snáď 
i pre zahraničných bádateľov), všeobecne podľa slov J. Kalinu „ pre osoby staršie ako 18 rokov“. Budúcnosť ukáže 
reálnosť tohto tvrdenia pre deti  a vnukov tých príslušníkov slov. západného odboja, ktorí zostali z rôznych dôvodov 
po rokoch 1945, 1948, 1968, 1978 ale i 1993 v  USA, V. Británii, Austrálii a iných krajinách. 
     Pátrania v rôznych archívoch sú často neúspešné. Malý príklad, ako sa môže osoba navždy stratiť. Napr. des. 
X.Y.,  účastník západného odboja - parašutista, je v roku 1949 po vykonštruovanom procese (procesoch) odsúdený 
na x rokov odňatia slobody a stratu občianskych práv na ďalších + x  rokov. V roku 1953 je po amnestii prepustený, 
je zamestnaný na prepúšťací rozkaz z väzenia, pretože o občiansky preukaz nemôže žiadať. V roku 1954 utečie cez 
Rakúsko a Nemecko do Austrálie a nikdy sa neprihlási o svoje práva a náležitosti. Súčasťou jeho spisu je i kmeňová 
karta z voj. archívu v Trnave, ktorá dnes leží v niektorom zaprášenom súdnom spise v archíve v Prahe. Našli by 
sa ďalšie 3 – 4 dôvody „straty“ kmeňových listov.  
     Malou satisfakciou účastníkom „západného odboja“ môže byť pamätník na Šafárikovom námestí v Bratislave, 
venovaný slovenským vojakom bojujúcim počas II. svet. vojny na západnom fronte, ktorý bol odhalený za účasti 
generála A. Petráka ale i  príslušníkov KVV na jeseň v roku 2003.  
     Ďakujem týmto všetkým, ktorí dokázali čítať až sem, hlavne tým, ktorí sa snažili prispieť informáciami. Je ťažké 
dnes hľadať objektivitu a posudzovať čo sa stalo viac ako pred 60 rokmi. V tomto kontexte narastá význam 
predchádzajúcich kníh o tejto oblasti od  autorov (J. Šolc, J. Andrejs, J. Čvančara, Z. Jelínek,   S. Kokoška, M. Reich 
– J. Jablonický, P. Švrlo a ďalších nových autorov hlavne v poslednom období). O ich úspešnosti a objektivite 
rozhoduje predovšetkým samotný čitateľ.  
     Berte prosím moje články ako pokus o čiastočné, zatiaľ neukončené zmapovanie a vyhľadanie posledných 
žijúcich účastníkov londýnskeho odboja – slovenských parašutistov. Som si vedomý, že ide o môj  pohľad 
nezúčastnenej osoby s odstupom 60 rokov. O londýnskych parašutistoch, ale nielen o nich, toho dnešná mladá 
generácia vie žalostne málo. Privítal by som do budúcnosti pokračovanie týchto základných častí bádateľmi, 
historikmi z mladšej generácie. Mali by vychádzať z toho, že slobodná história nepozná „ tabu “, nikto nemá  
„patent na pamäť “ a nemali by sa báť otvoriť ani obdobie tzv. „ prokurátorských“ (vyprázdnených) dejín. Žiaľbohu, 
vzhľadom na vek posledných žijúcich slovenských parašutistov - „londýnskych“ účastníkov západného odboja, 
nezostáva na túto úlohu mnoho času. 
( pokračovanie...).  
                                                                                                                       Vladimír  Gajdoš                                               
                                                                                             KVV Bratislava 
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   II. otvorené Majstrovstvá Slovenska Klubu vojenských výsadkárov SR . 
       (Boľkovce 12.-14.8.2005) 
 
     Dejiskom týchto majstrovstiev bolo letisko LŠC  ( Letecké športové centrum)  v Boľkovciach neďaleko Lučenca. 
Niekde (na www.skydiver.sk) sú majstrovstvá uvádzané i ako medzinárodné. Pre úplnosť, I. M SR sa uskutočnili 
v Slávnici 22.-23.8.2003, (víťazi - jednotlivci – E. Mráz, KVV ZA, družstvá KVV Bratislava II – Kupecký, 
A.Georgievský, Gajdoš). Prvý „O“ pokus majstrovstiev sme v Slávnici zaznamenali 31.8.2002 (víťazi – Tuček, 
družstvá Bratislava II – Tuček,  Šidlová,  Bartolen,  Jasenák)  
     Piatok 12.8.2005. Prví „nedočkavci“ sa začínajú na letisku schádzať už doobeda, takže ešte stihnú slávnostné 
vyhlásenie výsledkov I. MS ozbrojených síl v parašutizme. (pozn. Skákali sa dve disciplíny – okrúhle padáky OVP-
80, 15 pretekárov, 6 kôl, kruh o polomere 18m, potešiteľné pre KVV Bratislava je, že majstrom sa stal člen KVV 
BA – Marián Pifko. Druhá disciplína – krídla, 14 pretekárov, 6 kôl, kruh o polomere 1 m, prvé štyri miesta Dukla, 
víťaz Karol Adamčík). Symbolicky sa tu, raz možno i s našimi nástupcami, stretli Gabo Kiš a Mikuláš Georgievský 
z KVV BA. Riaditeľovi majstrovstiev Mgr. Františkovi Lackovi ( KVV B. Bystrica ) a hlavnému rozhodcovi Ing. 
Vladimírovi Zámečníkovi sa do piatku večera postupne prihlásilo 18 para - veteránov, ktorí vytvorili 6 trojčlenných 
družstiev. Menšie problémy sa vyskytli pri ubytovaní členov doprovodov,  hlavne keď manželské páry zistili, že pri 
hotelovom type 3+2 je „dvojka“ poschodová. Večerný briefing - po predstavení hlavných funkcionárov nasledovala 
informácia o organizácii majstrovstiev, včítane nezbytných bezpečnostných pokynov. Bolo určené miesto kruhu 
s polomerom 60 m a spôsoby merania ( zaokrúhľovanie na dm smerom hore), súťažné družstvá odsúhlasili 
vysadzovanie vysadzovačom. Po vylosovaní poradia boli pridelené štartovné čísla následovne – B.Bystrica 141-143, 
Praha 2 144-146, Praha 1 147-149 a tieto družstvá tvorili prvý výsadok. Druhý výsadok bol tvorený družstvami Mix 
150-152, Bratislava 153-155, Žilina 156-158. Spoločenskou bodkou briefingu bolo „zahlásenie sa dožitia 50. 
narodením“, riaditeľom LŠC Lučenec – p. Marianom Slukom (*5.8.1955). V priebehu dňa rôzne prichádzajú ( ale 
i odchádzajú )  niektoré legendy parašutizmu minulého storočia. Takto je tu k videniu gen. v. v. Č. Hrbek, dnes 
„oprašovateľ“ histórie v šumavskom Jelení, ďalej autor knihy „Dejiny parašutizmu na Slovensku I. ( a zároveň 
rozhodca M SR ) Emil Tencer, a ďalší. Je doba i  na výmenu parašutistických „ drbov “ ( pražskí veteráni sa už 
schádzajú v Kyjeve na „ kulaťáku “, letisko vo Vajnoroch bude existovať snáď i v roku 2006,...),  rozdávajú sa 
fotografie z posledných akcií, v obehu je i pár čísiel Červených baretov č. 3/2005, vysvetľuje sa neprítomnosť 
veteránov z ostatných M SR, (J.Kubík, družstvo KVV Zlín, atď.) Krátka ochutnávka „ sponzorského “ Topvaru 
a doktor J.Kupecký velí k večierke. 
Sobota 13.8.2005. Už pred siedmou hodinou prví  nedočkavci sledujú postupné miznutie rannej hmly. Nasleduje 
vyloženie zabalených padákov na baliace stoly, rozcvičkou pokračuje predzoskoková príprava, pri parakotúloch je 
miestami počuť i vrzgot kostí. Taktiky jednotlivých družstiev začínajú mať charakter „Dôverné“. Hlavný rozhodca 
Vlado Zámečník si odvádza skupinu rozhodcov a pomocných rozhodcov ( Tencer, Kiš, Šťastný, Mehešová, Lacko, 
Kupecký)  na oranžový kríž. Symbolickú nulu tvorí pivný  podtácok z Topvaru, jedného zo sponzorov tohoto 
podujatia. Strojenie je spojené s vylepovaním vylosovaných štartovných čísel na prilby. Začína slnečné bezveterné 
počasie, do prenosného anemometru musí J.Kupecký fúkať, aby sa vôbec pohol. Krátko                         
pred osmou hodinou štartuje AN-2 OM-EIA (pilót M. Kodada)s družstvami B.Bystrica (Vargic, Haverla, Putz), 
Praha 2 (Tvrz, Veselý, Štrajt), Praha 1 (Dvořáček, Urban,Kočí). Zvláštnosťou trenčianskej „dukláckej anduly“ je 
výškomer umiestený v zadnej časti a nie na boku pri dverách. Pred pol deviatou sú všetci na zemi, druhý výsadok 
počas strojenia „ študuje “ činnosť trojčlenných družstiev vysadzovaných náletom v trojici a tipuje, kde sa asi  
nachádza kríž. Strojenie a jeho kontrola, fotografovanie, nástup druhého výsadku do lietadla. Je tvorený družstvom 
Mixu (Feješ, Vaško, Kaán), Bratislavy (Gajdoš, Meheš, Tuček) a Žiliny (Lukačka, Neradný, Mráz). Výsadok 
doplňuje gen. v .v. Č. Hrbek (s OVP 68) skákajúci ako prvý, čiže ako „ zastreľovák „. V lietadle je i  trojica „  
krídlárov “, skákajúcich mimo súťaž, medzi ktorými je P. Franík (KVV BA) a L. Kacara (KVV B. Bystrica) a jedna 
adeptka z parašutistického centra v Lučenci. Pilót drží pri náletoch 700m, pri otáčkach sa dostáva cez 800m. Druhý 
nálet a vo dverách sa nám stratí štvrté družstvo - Mix, ktorého prvý člen Milan Feješ (KVV BA) nakoniec obsadí 
celkovo I. miesto. Na to, že znovu skáče po tridsiatich rokoch je to vcelku obdivuhodný výkon. V ďalšom nálete 
vyskakuje družstvo Bratislavy. Po zistení, že sme boli vysadení nad kruhom a veterný rukáv nejaví žiadne známky 
činnosti, sa riadenie obmedzuje na malé okruhy, chvíľkami mám dojem, že si dvojica „ľahších“ nado mnou až 
prekáža, ako sa tlačí na kríž. Na zemi stojí pri kruhu už M. Feješ a okolo neho pobiehajúci rozhodcovia s pásmom. 
Moje pristátie sa mení na prenasledovanie v kruhu pobehujúcej Božky Mehešovej, zakončené doskokom. Neskôr sú 
tieto „kruhové“ doskoky vyhodnotené ako „ rany “. ( Ináč kvalita doskoku sa obvykle prejavuje asi až tretí deň, 
hlavne časťou tela, ktorá sa ako druhá, po chodidlách stretla so zemou.) Podľa času na digitálnych fotografiách, po 
ktorých MUDr. J. Kupecký a ďalší vyrazili do kukuričného poľa, ide o čas po 8:52 hod. Neďaleko kruhu sedí P. 
Putz (KVV BB) a drží si členok nohy, rozhodcovia s pásmom merajú už na mieste doskoku stojacich J. Meheša a J. 
Tučka. V prvom momente – spoločné fotografovanie sa s M. Feješom, si neuvedomujem zvýšenú aktivitu 
smerujúcu do kukuričného poľa, pretože sa domnievam, že ide o gen. Hrbka. Neskôr začne prevládať slovo Žilina. 
Po objavení sa členov žilinského výsadku (družstvo č.6) J. Lukačku a J. Neradného nastáva smutné rozuzlenie 
identity chýbajúceho člena výsadku... Áno, zahynul pri zoskoku padákom, náš dlhoročný dobrý kamarát a obetavý 
člen KVV Žilina Emil Mráz. Veľmi ťažko sa vžívame do mysle, že ešte pred niekoľkými minútami bol plný 
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optimizmu medzi nami. Je ťažké popisovať 
niečo, čo som nevidel, čo sa vlastne stalo 
a vôbec či sa dá hodnoverne dokázať čo 
bolo príčinou tohoto konca zoskoku? 
Pomalou chôdzou sa presúvame s padákmi 
v náručí k letisku, minieme prichádzajúcu 
sanitku ako i nad kukuričným poľom 
letiace vyhľadávacie motorové rogalo. Na 
letisku prebieha vzrušená diskusia so 
snahou zistiť čo najviac informácii, čo sa 
vlastne stalo. Ďalšie informácie 
prichádzajú od „krídlárov“, ktorí medzitým 
netradične pristali na palube lietadla na 
letiskovú pristávaciu dráhu. Objavuje sa 
polícia, smutnejší je návrat sanitky, 
objavujú sa i zástupcovia televízie. 
Kompletujeme požičané padáky z AK 
Vajnory ( označené výťažné laná ), dohľadá-       Na stupni víťazov M.Feješ (v maskáčoch), J.Meheš, V.Gajdoš a J.Tuček 
vame rozpožičané prilby a záložné padáky. 
O 13.05 hod je krátke stretnutie pretekárov s riaditeľom závodu, ktorý informuje a prijíma opatrenia po vzniknutej 
situácii, závody sú po absolvovaní 1 kola ukončené, vyhlásenie výsledkov je stanovené na 15.00 hod. Objavuje sa 
i hlavný inšpektor para M. Gábor, neskôr i člen prezídia SNA Ing. M.Kumorovitz. Po prebehnutí informácie o 
nehode televíziou narastá pretekárom počet telefonátov na mobilné telefóny...                          

Vyhlásenie výsledkov je spojené s výstupom na pripravené stupne víťazov. Nasleduje fotografovanie, 
víťazi sú odmenení pohármi, diplomami, vecnými darmi, všetci účastníci obdržali účastnícky list KVV B.Bystrica. 
Už takmer tradične došlo ku skomoleniu mena pri A. Štrajtovi, a aby mu nebolo smutno, začína ho nasledovať i     
D. Tvrz.  
V histórii sa objavia tieto oficiálne výsledky II.M SR, ktoré obdržali všetci vedúci výprav: 
 
Jednotlivci: 
 1)  Milan FEJEŠ  ( MIX ) – 8, 6 m 
 2) Vladimír GAJDOŠ ( KVV BA ) –  
      11, 0 m 
 3) Jozef TUČEK  ( KVV BA ) – 18, 2 m 
 4) Ludvík DVOŘÁČEK ( KVV Pha 1 ) –  
     19, 0 m 
 5) Jaroslav MEHEŠ (KVV BA ) – 42, 0 m                                                                                                                           
 6 až 18 ) .......60,0 m 
 
Družstvá: 
1 ) KVV BA  ( Gajdoš, Tuček, Meheš ) –  
     71, 2 m 
2 ) MIX  ( Feješ, Vaško, Kaán) – 128, 6 m 
3) KVV Praha1 ( Dvořáček, Urban, Kočí)–         
     139, 0 m 
4) KVV B. Bystrica, Praha 2, Žilina –   
     180, 0 m                       Víťazné družstvo Bratislavy (v strede) pred zoskokom. 
      Prvý zľava gen.v.v. Ing Čestmír Hrbek 
 
 Čo dodať na záver ?:  
    Dobrá organizácia, výborné počasie, KVV Bratislava „brala“ na čo siahla. Treba vysloviť poďakovanie hlavne 
organizátorom KVV SR,  v skutočnosti KVV B. Bystrica ( F. Lacko, J. Šťastný), rozhodcom (V. Zámečník,      E. 
Tencer, G. Kiš, B. Mehešová ), LŠC v Lučenci (M. Sluk, vysadzovači, piloti), ale i sponzorom –  Topvar 
Topoľčany, sklárne RONA Lednické Rovné a ďalším. Už tradične absentovali zástupcovia najvyššieho orgánu 
KVV SR, myslíme si, že na škodu veci. Samozrejme existuje i  „ keby “ -  (výsledky losovania, samostatné 
vysadzovanie, druhé kolo, typ padáku, atď.). Spoločenské posedenie po zoskokoch v sobotu večer, po odchode 
väčšiny účastníkov, sa nieslo v komornom prostredí, gulášu neubúdalo. Bratislavská výprava, po piatkovom 
odchode Š. Janáčka a Ľ. Šúplatovej, vydržala do konca v zostave:G. Kiš, M. Georgievský, J. Kupecký, M. Feješ, P. 
Franík, E. a J. Tučkovi, B. a J. Mehešovi, V. Gajdoš. Žiaľbohu, náš kolega, 61 r. Emil Mráz z KVV Žilina už 
neobhájil prvenstvo z I. M SR z  roku 2003 v jednotlivcoch. Emilovi sa dátum 13.8.2005 a čas 08:52 hod. stal 
skutočne nešťastným, pri jeho asi 305 zoskoku. Niektoré otázky a odpovede ako ďalej v skákaní v KVV už 
rezonovali na Emilovom pohrebe v Žiline dňa 17.8.2005 a na sneme KVV v Prešove dňa 26.8.2005. Čas ukáže, akú cestu 
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bezpečného rekreačného skákania zvoliť, aby sme si i v dnešnej dobe bezpečne skočili a zároveň nezabúdali na 
Emila... 
                                                                                                         

 Vladimír GAJDOŠ 
                                                                                                            KVV Bratislava    
 
     ZIŠLI  SME  SA  V  PREŠOVE 

 
     V piatok 26.8. sa v Prešove uskutočnil  6. Snem 
KVV SR  ( ďalej len SNEM ). 35 delegátov zvolilo na 
obdobie 2005 – 2007 11 členný výbor KVV SR, vo 
funkcii predsedu bol potvrdený kolega A. Múdry, 
predsedom KRK bol zvolený J. Dupkala, novo sa vo 
výbore objavili 5 predsedovia Obl. KVV (BB, BA, 
TN, PO, ZA.) Reakciu na niektoré diskusné príspevky 
rozpracuje KVV SR a o riešení bude Obl. KVV 
informovať do 31.12.2005. Podľa prednesenej správy 
o hospodárení KVV SR ( J. Kopecký ) za obdobie 
2003 - 2005 mal KVV SR na účte v Tatra Banke 
k 25.8. okolo 21 000 Sk a v pokladni 8 000 Sk. 
V diskusii rezonovali informácie o činnosti 
jednotlivých slovenských ale i českých oblastných 
klubov KVV (Pha, PV, ZL) a predpokladané 
perspektívy činnosti v ďalšom období. 
Po oficiálnej časti SNEMU bola o 13.00 hod. na                      Prezident KVV SR Anton Múdry pri zahájení snemu v  
objekte bývalých kasární A. Zápotockého ( pri stanici )          Prešove 
odhalená pamätná tabuľa 22.výsadkovej brigády, ktorá tu mala v rokoch 1950-1960 velenie. Medzi prítomnými sme 
zaznamenali mnohé legendy československého vojenského ale i športového parašutizmu ako napr.L. Platko, bratia 
Gdovinovci, L, Opletal, prešovského primátora a  ďalších čestných hostí. Poďakovanie patrí organizátorom – 
Obl. KVV Prešov ( predseda M. Milas ), ale v „činnosti“ bolo vidieť celý prešovský klub. Pri návrate zo SNEMU sa 
ešte uskutočnila v Prešove i krátka návšteva kasární ( pri štadióne ) bývalého 14.pspr. 
    

   
Vážení hostia! Vážení prítomní ! (z príhovoru predsedu 
KVV SR plk v.v. A. Múdreho). 
     Stretli sme sa pri odhalení pamätnej tabule 22 vb 
Banskobystrickej SNP. Brigáda, ktorá počas svojej skoro 
20 ročnej existencie bola skoro 10 rokov dislokovaná vo 
východoslovenskom kraji s veliteľstvom v týchto 
kasárňach. Predstavovala to najlepšie čo výsadkové vojsko 
malo. Bola nositeľkou skúseností a vojenských dovedností 
západného i východného odboja. Veliteľské kádre tvorili 
velitelia s frontovými skúsenosťami, doplnení mladými 
absolventmi vojenských škôl. Vojakov základnej služby 
tvorili dobrovoľníci od vojenských útvarov, neskôr 
pripravovaní a vyberaní zo základného výcviku vo 
Zväzarme. Poddôstojníkov a záložných dôstojníkov si           

        brigáda pripravovala vo svojej škole. Vysoká uvedomelá  
 Pamätná doska 22.výsadkovej brigády                              disciplína a výborný fyzický fond jej príslušníkov ju pred-                           
 inštalovaná  26.8.2005 v Prešove                                      určoval k plneniu svojich povinností na najvyššej úrovni  v                    
                                                                                            súlade s rozkazom prvého veliteľa výsadkového vojska 
gen. Palečka „ že musia byť najlepšími vojakmi ČSA „. – Meče armády hrot“. Výsadkové prapory dokazovali, že sú 
hodní nositelia čestných titulov  Karpatský, nadväzujúc na tradície bojov výsadkárov v Karpatoch. Hronský 
nadväzoval na boje v SNP na Pohroní  a J. Švermu nositeľa tradícií bojov v slovenských horách. Prapory brigády 
dokazovali svoje kvality pri výcviku, ale i pomoci  národnému hospodárstvu v okolí Prešova, či na Morave v okolí 
Prostějova. Brigáda sa stala základným kádrovým útvarom pre všetky ďalšie vytvárané výsadkové brigády. Len 
v období od jej vzniku do roku 1968 výsadkovými útvarmi prešlo viac ako 70. 000 mladých ľudí. Títo mladí ľudia 
až na vojne poznali, že nemožné je možné a že hranice ľudských možností sú nevyčerpateľné. Stali sa mužmi, ktorí 
si boli istí svojou cenou. Veliteľský zbor pri svojom výcviku uplatňoval skúsenosti našich frontových výsadkárov, 
ktorí ich cvičili. V jednotkách vládol osobitý duch jednotky tzv. „ Esprit „ Tomu, kto chcel, kamaráti pomohli 
prekonať i nemožné. Príklad veliteľa všetkých stupňov  -   „ Rob to čo ja“ , alebo „ Za mnou“ bol samozrejmosťou. 
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Vojaci videli a vedeli, že veliteľ to čo vyžaduje od vojakov, dokáže i sám vykonať. Výsadková brigáda sa 
doplňovala vojakmi, ktorí boli nielen na výške fyzickej pripravenosti, ale postupne u špeciálnych útvarov 
i inteligentní. Mali ukončené stredoškolské vzdelanie. Popri tom boli v ŠDZ pripravované ďalšie stredoškolské 
i vysokoškolské kádre. Veľkým prínosom prispela výsadková brigáda k výsadkovému športu. Športoví výsadkoví 
armádni parašutisti Československa sa stali na prelome  50. – 60. rokov svetovou veľmocou v tomto športe. Behom 
8 rokov získali 165 národných a 64 svetových rekordov v rôznych disciplínach. Až tragédia v r. 1972 praktický 
zničila armádne družstvo. Výsadkári brigády vynikali i v ďalších druhoch športu ako napr. v atletike, futbale, jude, 
vojenskom trojboji a pod. Výsadkári brigády a útvarov, ktoré sa od brigády odčlenili, svoju vojenskú povinnosť 
splnili v roku 1968. Svojim vystúpením jednoznačne podporili vládu ČSSR a boli pripravení splniť slová prísahy. 
Že si tú podporu uvedomovali i naši predstavitelia svedčí i to, že výsadkári strážili vládne budovy a domy 
predstaviteľov v Prahe a v posádkových mestách, pošty a mestské úrady. Toho si boli vedomí i tzv. spojenci. V roku 
1969 nastalo zúčtovanie a výsadkové vojsko bolo najviac postihnuté v armáde. Výsadkovú brigádu degradovali na 
pluk a 7. výsadkový pluk zrušili. Postupne rušili i ostatné výsadkové útvary. Mnohí výsadkoví velitelia museli 
opustiť armádu a mnohí sa rozplynuli v iných útvaroch. Až po roku 1989 sa dostalo výsadkárom uznania, ktoré si 
zaslúžili. Naši mladí výsadkári opäť pozdvihli meno čs. výsadkárov a opäť vznikla výsadková brigáda. Po rozdelení 
ČSA sa rozdelilo i naše výsadkové vojsko. Každé nadväzuje na to, čo bolo najlepšie u 22. vb, a to sú špeciálne sily. 
Českí v 601. skupine špeciálnych síl, slovenskí v 5. pluku špeciálneho určenia – s čestným názvom Žilinský pluk 
Jozefa Gabčíka. Obe jednotky sa zaradili medzi špeciálne sily NATO a svojimi výsledkami v súťažiach, či 
zahraničných misiách dokazujú svoje kvality. Pri pamätnej tabuli 22. vb si pripomíname jej vyše 50 ročnú tradíciu, 
ktorá potvrdila, že výsadkové jednotky patrili a patria k najlepším útvarom a boli a sú „ Meče armády hrot“. Že 
výsadkári nepovažovali vojenskú službu len za povinnosť, svedčí i to, že po rokoch služby sa hlásia k svojim 
útvarom a veliteľom. Vyše desaťročná činnosť  Klubov výsadkových veteránov v ČR i v SR sú toho dôkazom. 
Generácia výsadkárov, ktorým bola dopriata česť slúžiť u výsadkových jednotiek, túto históriu svojim tvrdým 
výcvikom spoluvytvárala. Nikdy to nebola služba ľahká, vždy vyžadovala celého výsadkára, ale i pocit, že patrí do 
veľkej rodiny výsadkárov. To nás oprávňuje potvrdiť skutočnosť, že to nie je len služba, ale spôsob života. Preto 
dnes odhaľujeme túto pamätnú tabuľu 22. výsadkovej brigáde, aby sme vzdali hold a úctu všetkým výsadkárom, 
ktorí sa o „ Česť a slávu našej vlasti“   zaslúžili doma i v zahraničí. 

Vladimír GAJDOŠ                      
KVV  Bratislava 

 
     Žena, ktorá sa dvakrát narodila 
 
     Dnes už osireli miesta, ktoré voľakedy prekypovali životom. Na športovom letisku Vajnory pri Bratislave bolo 
živo. Na oblohe sa ozýval neustály hukot športových lietadiel, nebo bolo posypané ticho krúžiacimi vetroňmi. 
A tam,  niekde za veľkým hangárom bzučali súčasne malé modely lietadiel z dielne Majstra sveta – Jozefa Gábriša. 
V útrobách prízemnej baliarne pod priľahlou vežou na sušenie padákov, už od ranných hodín pracovala skupinka 
chlapcov a dievčat. Rozpletala zamotané šnúry a starostlivo skladala jednotlivé časti bielej hodvábnej látky padáka. 
S pribúdajúcimi hodinami pribúdal aj počet padákov, ktoré sa premenili pod šikovnými rukami baličov na objemné 
– ťažké batohy. Boli to príslušníci parašutistického odboru bratislavského aeroklubu. Dnes to mal byť ich veľký deň, 
presnejšie povedané, veľká noc. Chystali sa na nočné zoskoky padákom. A kým pomalý utíchal život nad 
vajnorským nebom, motorové lietadlá i vetrone mizli v hangároch, v baliarni naopak, robili sa posledné prípravy na 
zahájenie nočnej prevádzky. Športové letisko ponáralo sa pomaly, ale isto do tmy a na oblohe sa rozsvietilo tisíce 
hviezd. Pred hangárom zaburácal motor známeho dvojplošníka. Tento nezmar ruskej techniky čakal dlhý život. AN 
– 2 lieta už pol storočia a ešte i dnes nám veľmi dobre slúži. 
     Motor lietadla si trochu oddýchol, keď AN – 2 začala  naberať výšku. V priestore známej prírodnej rezervácie 
Šúr bola tma, ale o chvíľu do okien lietadla prenikli malé svetielka nočnej Bratislavy. Dvanásť parašutistov sedelo 
na svojich sedadlách a držali sa statického lana. Všetko známe tváre. Uskutočniť nočný zoskok padákom sa rozhodli 
Vojtech Lužica, Bohumil Havel, Jaroslav Hybben, Gabriel Kiš, Jozef Vrábel, Boženka Mehešová, Mikuláš 
Georgievský, Jaroslav Meheš a ďalší. Na sedadle, upnutá v hlavnom a záložnom padáku, v polotme sedela 
nenápadná dievčina. Mala však už za sebou desiatky zoskokov. Bola Boženka Pätoprstá. Žena, neskôr opradená 
príbehom, ktorý sa stal na bratislavskom letisku. Parašutistka, ktorá sa dvakrát narodila. 
     V ten deň, keď sa to stalo, prišiel som spolu s ďalšími do baliarne padákov a z plechovej skrine vytiahol svoj 
padák. Bol farebný, zelenožltý. Mal som ho rád a často som sa s ním promenádoval po vajnorskom nebi. Pripadal 
mi ako súčasť prírody, ktorá najmä v jeseni hýrila pestrými farbami. Ako obyčajne, sústredili sme sa v blízkosti 
veľkého kruhu, ktorý sa nachádzal uprostred letiska. Lietadlo už bolo vo vzduchu a uskutočňovali sa zoskoky 
padákom z výšky 600 metrov. V krátkych intervaloch, jeden po druhom, otvárali sa padáky štvorcového tvaru na 
oblohe. Nič mimoriadneho sa nedialo. Bežná situácia. Jeden po druhom pristávali parašutisti bezpečne na 
vajnorskom letisku. Pozoroval som, čo sa deje vo vzduchu. Bol to krásny pohľad na vznášajúce sa biele padáky, pod 
ktorými sa nachádzajú kamaráti, plní napätia a očakávania stretnutia sa s matičkou zemou. Neďaleko nich poletovali 
oranžové šarkany a obaly padákových vrchlíkov – čecholy. Práve opustil lietadlo parašutista a začal padať k zemi. 
Dívam sa na nebo a neverím svojim očiam. Nad parašutistom sa natiahli dlhé šnúry – a padák sa neotvoril! 
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Parašutista padá nezadržateľne k zemi. Jeho padák sa stále neotvára. Uviazol vo svojom oranžovom obale. Začína 
mi byť z toho zle a nemôžem sa na to v predtuche dívať. Odvraciam oči. Nechcem vidieť čo sa stane 
v nasledujúcich okamžikoch. Parašutista padá k horizontu vrcholkov neďalekých Malých Karpát. To je koniec – 
pomyslel som si a obrátil oči na neďaleké hory. Neuveriteľné !!! Práve pristáva parašutista na otvorenom padáku!!! 
     Prítomných ovládlo vzrušenie a utekajú k miestu dopadu parašutistu. Nik nevie komu sa to stalo. Až po 
niekoľkých minútach sa dozvedáme pravdu. Je to žena. A po niekoľkých ďalších minútach vidím – je to Boženka 
Pätoprstá. Bledá, ale zdravá a v poriadku prichádza k nám. Čo sa to vlastne stalo, že došlo k takejto mimoriadnej 
situácii na vajnorskej oblohe? Aj po rokoch Boženka Pätoprstá rozpráva svoj príbeh: „ Na pokyn  vysadzovača 
opustila som dvere lietadla a dostala sa do voľného priestoru. Lietadlo sa strácalo nad mojou hlavou a začala som 
padať k zemi. Pocítila som, že sa so mnou niečo deje a pozrela som sa nad seba, čo sa stalo s padákom. Bola som 
veľmi prekvapená, keď som zistila, že letím rýchle k zemi. Šnúry sú natiahnuté a po bielom vrchlíku nie je ani 
stopy. V prvých sekundách ma nič nenapadlo a stále som čakala, že sa padák konečne otvorí. Neotvoril sa. S hrôzou 

som zistila, že sa ku mne zem nezadržateľne blíži. 
Zúfalo som vytrhla uvoľňovač záložného padáka, 
ktorý som mala pred sebou. Ten nezlyhal. 
V momente vyletel z obalu a naplnil sa vzduchom. 
Bol najvyšší čas. Hneď po jeho otvorení pocítila som 
silný úder a pristávam do oráčiny. Bola som v šoku 
a prezerala sa či sa mi niečo nestalo. Aj keď som bola 
nefajčiarka, zapálila by som si cigaretu. Keď sa mi 
tlkot srdca trochu zmiernil uvedomila som si, že som 
– druhý krát narodila“!  Dlho sme na letisku 
rozoberali túto udalosť a prišli nakoniec k záveru: 
Ani silný ťah vzduchu na padák pri jeho otváraní 
neprekonal zovretie šnúr gumičkou na oranžovom 
obale pre vrchlík, aby sa tieto uvolnili. Potvrdilo sa, 
že padák je potrebné vždy baliť s tou najväčšou 

pozornosťou a precíznosťou. Len málo chýbalo a mohlo dôjsť k ďalšej tragédii. Duchaprítomnosť parašutistky, 
zachránila jej život. 
     Lietadlo AN - 2  dostalo sa do výšky 600 metrov a vysadzovač otvára dvere lietadla. Pod lietadlom je 
nepreniknuteľná tma. Len hlboko dolu svieti dvojica dlhého radu svetiel – pristávacia dráha. K dverám pristupuje 
Boženka Pätoprstá a rozsvecuje baterku upevnenú na svojich prsiach. V nasledujúcej sekunde opúšťa palubu lietadla 
a uskutočňuje jeden zo svojich ďalších zoskokov – nočný zoskok padákom. Práve v týchto chvíľach náčelník 
parašutistického odboru bratislavského aeroklubu a tiež pilot v jednej osobe Ivan Nemček sleduje zoskoky svojich 
zverencov. Je s nimi spokojný. To čomu sa v aeroklube naučili, predvádzajú teraz v praxi. Vysoko na oblohe sa 
rozsvietilo malé svetielko a osvecuje biely vrchlík padáka. V poriadku sa otvoril. Nie sú na ňom žiadne závady. 
Boženka Pätoprstá sa niekde tam hore v tme vznáša na padáku PD – 47 a vzdialenosť medzi jej padákom a zemou sa 
každou sekundou skracuje. Pre istotu svieti už baterkou pod svoje nohy. Hop – a je na zemi. Je v naprostom 
poriadku. Udalosť, ktorá sa jej v minulosti prihodila, nezanechala na jej psychike ani stopy. Len s úsmevom na to 
spomína. Nočné zoskoky na bratislavskom letisku vo Vajnoroch sa vydarili. Zatláčajú „Andulu“ do hangára a 
organizátori i účastníci týchto zoskokov sa spokojní rozchádzajú do svojich domovov. 
     V súčasnosti Ing. Božena Pätoprstá  je členkou nášho Klubu vojenských výsadkárov a aktívne sa podieľa ne jeho 
činnosti. Spolu s bývalou kráľovnou bezmotorového lietania Ing. Františkou Frajkovou pravidelne navštevujú naše 
mesačné schôdze a spolu s ostatnými členmi spomínajú na dávne, slávne zašlé časy bratislavského aeroklubu. 
Aeroklubu, ktorý vniesol do ich života nový prvok: „Nerozlučné priateľstvo„. To pretrváva aj u všetkých členov 
KVV – či už vojenských, alebo športových  výsadkárov, alebo priaznivcov tohoto nášho športu. Dnes už osireli 
miesta na športovom letisku Vajnory, ktoré voľakedy prekypovali životom. Len torzo malej zhrdzavenej padákovej 
veže a ošarpané budovy hangárov pre lietadlá nám aeroklubákom pripomínajú zašlé časy. Život však ide ďalej. 
Každú nedeľu sa koná na letisku vo Vajnoroch burza. Tisíce Bratislavčanov  tu medzi stánkami narážajú na seba, 
aby nakúpili pre seba jarmočný tovar. Nechápavo možno pozerajú na malé lietadielko, ktoré tam stojí pred 
zatvoreným hangárom. Na prahu nového tisícročia ... ! Osamelé a opustené.  
                                                                                                     

  Ing. Alexander  GEORGIEVSKÝ 
                                                                                               Člen  KVV Bratislava  
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Spomienkové stretnutie v Prahe. 
 

Bol som pri tom, keď prišla pozvánka na spomienkové stretnutie od Zväzu letcov ČR. (Ďalej len ZL ČR). 
Takže som sa veľmi potešil, že sa dostanem do skutočne elitnej spoločnosti. Toho roku zomreli už traja ich členovia. 
Rady toho zväzu sa z roka na rok ztenšuju. Vo Zväze letcov ČR pôsobili a pôsobia rady veľmi vzácnych ľudí. Sú to 
prevažne zaslúžilí členovia zahraničného odboja, ktorí pôsobili ako aktívni letci v Československých letkách 310-
313. Ale aj v iných domácich a zahraničných, či už zo západného, alebo východného frontu, poprípade obidvoch.  

Zobral som do auta tetu, vdovu po mojom strýkovi a vybrali sme sa do hotela DUO na okraji Prahy, kde sa 
konalo toto spomienkové stretnutie. Vo vestibule hotela sa akurát schádzali účastníci. Bol to zvláštny pocit. Samé 
uniformy letcov, vyšších dôstojníckych a generálskych hodností. Nedalo sa prehliadnuť osoby najvzácnejšie. 
Strieborná hlava generála Fajtla a  generála Peřinu. Okolo nich bolo najviac ľudí.  

 
    Predseda ZL ČR uvítal vzácnych hostí a pozostalých. Uviedol troch členov zväzu, ktorí si každý spomenul na 
jedného zosnulého zo svojich radov.  
Spomínalo sa na pplk Dr Macháčka, angl.veterána II.sv.vojny, 
na brig.gen.Dr.Františka Elstona, pilota 313 sq. a spoluzakladateľa ZL ČR.  
Na môjho strýka Ing Otta Poláčka spomínal plk. Ing Pavlík, čestný predseda zväzu. Fragmenty jeho životopisu 
uvediem neskôr, v inom príspevku. 
Decentné hudobné vložky zabezpečilo 5 členov  
vojenskej hudby. Priečeliu pódia dominovali tri 
fotografie zosnulých a dopĺňali ich tri krásne 
kytice a tri zapálené sviečky. Po ukončení 
oficiálnej časti som sa tešil, a nielen ja, na 
zaujímavé rozhovory. Tých najvzácnejších som si 
musel nechať nakoniec, pretože okolo nich 
vznikla doslova tlačenica. Stihol som sa 
medzitým porozprávať s plukovníkmi Pavlíkom, 
Urubom a Úlehlom. Nestihol som pána Wienera, 
čo ma veľmi mrzí, zato sa mi neskôr podarilo 
prebojovať ku generálom Fajtlovi a Peřinovi. Aj 
keď telo už tak neposlúcha, ale myseľ funguje 
znamenite. Pán generál Peřina mi na otázku, 
koľko má už rokov, odpovedal, že 93, 7 mesiacov 
a 3 dni. Presne. Tlmočil som mu pozdravy od 
členov KVV Bratislava a vyjadril poľutovanie, že 
sa neuskutočnila plánovaná beseda s nim a mojim 
strýkom v Bratislave. Fotoaparáty s bleskami  
cvakali temer nepretržite, takže podarilo sa aj mne 
 tej cti spoločnej fotky s týmito hviezdami modrého              Vpredu vľavo gen.v.v. Peřina a v strede gen.v.v.Fajtl 
neba. Nakoniec som  odovzdal ZL ČR pozdravný                                      Za nimi slob. Poláček, tiež v.v. 
list KVV BA  a  priložil odznak  KVV SR.                                                                                                       
                                          

    Juro Poláček 
Člen KVV Bratislava     
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 Ako som sa stal členom Ob KVV  Bratislava 
 
      V novembri 2004 sme boli s manželkou na rekreácii vo Vysokých Tatrách, vo vojenskej zotavovni Tatranské 
Zruby. Na jednej z prechádzok sa manželka zastavila u manželskej dvojice, ktorá niečo hľadala. Po dlhšom hľadaní 
pani nakoniec našla parašutistický odznačik vojenských výsadkárov, ktorý máme i my doma. Manželka sa priznala, 
že sme obaja v rokoch 1948 boli aktívni výsadkári. Po vzájomnom predstavení manželka zistila, že pplk. v. v. Ján 
Hromník, ktorému odznak zo saka odpadol, slúžil v Bratislave u toho istého útvaru ako ja, a že sme často 
spolupracovali. Pri tom sme o sebe nevedeli, že sme obaja bývalí vojenskí výsadkári. On u výsadkového vojska ale 
slúžil v dobe, kedy ja som už tam nebol. Do konca rekreácie sme sa vždy večer niekoľkokrát stretli a zaspomínali na 
doby strávené u výsadkového vojska a na spoločných známych. Pri poslednom stretnutí pred ukončením rekreácie 
priniesol nám obom pplk. Hromník odznaky KVV Bratislava a soznámil nás s existenciou Klubu vojenských 
výsadkárov a kedy má tento klub mesačné stretnutia, na ktoré nás pozval. V januári 2005 mi potom telefonoval, že 
je výročná schôdza KVV, na ktorú on nemôže prísť, ale že sa mám hlásiť u Palka Franíka, ktorého o mne 
informoval. 
     Na výročnú schôdzu som teda išiel a prihlásil sa u menovaného a podal si prihlášku do KVV. P. Franík ma 
o niekoľko dní navštívil a dohovorili si ďalšiu spoluprácu. Aj s manželkou sme mu dali k dispozícii naše poznatky 
o začiatkoch parašutistického výcviku v Stráži pod Ralskom a Hradčanoch v roku 1948. Hlavne o výcviku prvých 
mužov a žien, na ktorom som sa ako mladý poručík spolu s kolegom Mladým a inštruktormi rotným J.Hrickom a J. 
Kačúrom podieľali. Poskytli sme mu niektoré výtlačky časopisov, ktoré o výcviku prvých žien priniesli ako slovné, 
tak i obrazové informácie. On si z nich niektoré materiály odfotografoval a využil potom v májovom čísle Červené 
barety. V júni som sa spoločne potom s ďalšími členmi Obl. KVV Bratislava zúčastnil stretnutia výsadkových 
veteránov v Prostejove. Veľmi som sa na to tešil, že sa tam stretnem s ďalšími kamarátmi, ktorými som v roku 1947 
bol pri založení výsadkových jednotiek. Na moju veľkú ľútosť tam  z účastníkov prvého preškoľovacieho kurzu 
nikto nebol. Je pravdou, že väčšina už nie je medzi nami a tí čo ešte žijú už nie sú schopní cestovať. K mojej radosti 
som sa tam stretol aspoň s kamarátom, ktorý u výsadkárov slúžil, ale už v dobe keď ja som od výsadkárov 
odchádzal. Po odchode od výsadkových jednotiek sme však boli spolu členmi okruhového streleckého družstva 
a niekoľko rokov reprezentovali trenčiansky vojenský okruh na armádnych pretekoch v športovej streľbe. 
     Členstvo v KVV si opravdu vážim a pokiaľ mi to zdravotný stav dovolí, budem sa všetkých spoločných akcií 
aktívne zúčastňovať. 
                                                                                                           pplk. v. v. Zdeněk  SIGMUND     
                                                                                                        Člen KVV Bratislava 
 
 
 
  Drobné správy                                                    
 
    ◙     V dňoch 12. – 14. 8. 2005 sa zúčastnilo 13 našich členov II.M SR v zoskoku padákom veteránov   
           na letisku v Boľkovciach či už ako skákajúci, rozhodcovia, alebo diváci. Predseda KVV B. Bystrica     
           František  Lacko vyslovil všetkým poďakovanie za pomoc  i dobrú reprezentáciu. 
    ◙    Naši reprezentanti M. Feješ, V. Gajdoš, J. Meheš, J. Tuček vybojovali prvé miesta v jednotlivcoch    
           i družstvách na II.Majstrovstvách Slovenska v zoskoku padákom veteránov. Menovaným    
           blahoželáme k ich výkonu a získaniu cien. 
    ◙    Touto cestou chceme tiež poďakovať Leteckému športovému centru v Lučenci na čele s M.Slukom  
           a KVV Banská Bystrica s predsedom F. Lackom za výbornú prípravu a prevedenie týchto      
          II.M SR veteránov, takisto ako i rozhodcovskému zboru na čele s V. Zámečníkom.    
    ◙   Žiaľ na II.M SR veteránov došlo ku tragickej udalosti, pri ktorej zahynúl náš veľmi dobrý kamarát, 
          člen KVV Žilina Emil Mráz. Česť jeho pamiatke! Venujme mu tichú spomienku!!! 
    ◙   Dňa 17.8. 2005 sa zúčastnilo 10 našich členov pohrebu E. Mráza v Žiline. Ďakujeme za účasť. 
          Pri tejto príležitosti bol zakúpený veniec. 
    ◙   Dňa 26. 8. 2005 sa naši členovia V. Gajdoš, B. Pätoprstá, F. Frajková, V. Timura, Ľ. Průcha,   Š.    
          Janáček zúčastnili 6.Snemu KVV SR a odhalenia Pamätnej dosky 22.v.b. v Prešove. Musíme však    
          konštatovať, že   
          táto naša účasť bola veľmi slabá – pôvodne bolo prihlásených 16 osôb. Niektorí sa pre nemoc      
          ospravedlnili. 
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    ◙   Dňa 29. 8. 2005 sa zúčastnili naši členovia A. a M. Georgievskí, Z. Sigmund a Ľ. Průcha osláv SNP    
          v Bratislave.      
    ◙  Dňa 11. 9. 2005 sa zúčastnil náš člen J. Poláček  zasadnutia Zväzu letcov ČR v Prahe. Pri      
         príležitosti spomienkovej akcie na zosnulých letcov-veteránov a odovzdal Zväzu letcov ČR   
         Pozdravný list Obl. KVV Bratislava 
    ◙  Dňa 24. 9. 2005 usporiadal KVV Žilina na letisku v Martine – Tomčany  Michalský deň. Z nášho     
         klubu sa ho zúčastnili manželia Mehešovci a V. Gajdoš. Popri dobrom počasí, guľáši a občerstvení,     
         mohli viacerí sa zúčastniť vyhliadkového letu na AN – 2,  skočiť si na padáku. Tejto možnosti využil    
         i náš predseda – veterán V.Gajdoš, ktorý si do svojho záznamníku pripísal ďalší zoskok na  
         OVP – 68. 
   ◙   Dňa 27.9. 2005 sa uskutočnila ďalšia naša pravidelná mesačná klubová schôdza. Súčasťou tejto 
         schôdze bola beseda s účastníkmi 2. čs. parabrigády v ZSSR genmjr. v. v. Jozefom Brunovským,    
         a genmjr. v. v. Karolom Schwarzom.  
   ◙   Na klubovej schôdzi predstavil náš člen V. Timura návrh Pamätnej busty tvorcovi padáka Štefanovi   
         Baničovi. Členská schôdza s drobnými pripomienkami návrh schválila a odporučila jej zhotovenie.    
   ◙   Ako je vidieť zabezpečenie osadenia Pamätnej busty sa rozbehlo plným tempom. Teraz je už na    
         nás, ako zabezpečiť finančné zdroje na jej úhradu. Zatiaľ sme medzi našimi členmi a ďalšími členmi     
         vyzbierali cca 22.000.- Sk. Čo ani zďaleka nedosahuje čiastku, ktorá bude stáť jej výroba, od   
         výtvarného návrhu, zhotovenia až  po jej osadenie. Preto sa ešte raz obraciame na všetkých  
         členov, priateľov, ktorí zatiaľ neprispeli, ako i KVV pomôžte pri zabezpečení tejto akcie. Finančné  
         príspevky možno zaslať na konto VÚB Bratislava č.ú. 1746841054/0200 alebo na adresu   
         hospodára KVV Bratislava P. Franíka - / Viď adresa na poslednej strane Spravodaja Č. B.  
         Ďakujeme vopred !!!    
  ◙    Dňa 1.10.2005 sa uskutočnil na letisku vo Vajnoroch Michalský deň, za bohatej účasti členov   
        KVV BA. Medzi hosťami sme zaregistrovali o.i. aj členov O KVV B.Bystrica. 
 
  ◙    Na záver jedna dobrá správa! Tento náš časopis si od tohto čísla môžete prečítať aj na   
         internete,   ba  aj si ho stiahnuť a vytlačiť. Tá internetová adresa je:  www.jpm.sk 
 
 
 
 
 

 

Prispejete Vašimi článkami do ďalších čísel  nášho SPRAVODAJA ! 
 
     Veľmi by nám uľahčilo prácu, keby ste nám zasielali (ak je to možné) príspevky 
napísané  na PC v programe Microsoft Word  na diskete, alebo internetom.  Aj rukopisy
a fotografie sú však vítané!  
 
Kontaktná adresa:   Pavel Franík         Juraj Poláček 
                                   Kudláková 1                                Úradnícka 12    
                                   841 01  Bratislava                        831 03 Bratislava      
   Tel. /Fax: 02/ 6436 2349       Tel./mob.:02/44642911, 0903 253636 
             E-mail: jpm@jpm.sk 
             www.jpm.sk – časopis Č.barety 
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