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   Príde „mladá krv“? 
 
     Hoci udalosťou týchto dní bola Výročná členská 
schôdza, o nej informujeme vo vnútri nášho 
spravodaja, nedá mi, aby som sa nevrátil k jednej 
vydarenej akcii. Konala v  poslednom peknom dni 
minulého roka na letisku v Slávnici a nedostala 
priestor v poslednom našom čísle, nakoľko sme mali 
množstvo iných informácií, ktoré bezozbytku naplnili 
našich 16 strán. 
     Všetci vieme, že naša členská základňa z roka na 
rok stárne, noví členovia sú vlastne iba tí starí 
(vekovo). To klasické výsadkové vojsko, ktoré bolo 
zdrojom väčšiny našich členov už vlastne neexistuje. 
Dobou sa mení organizácia armády, nielen prechodom 
na profesionalizáciu, ale aj svojou štruktúrou. Klasika, 
v podobe výsadkára už neexistuje, už sú to iba 
jednotky špeciálneho určenia, ktoré plnia množstvo 
iných úloh a popri tom sú vyškolené aj na prípadný 
zoskok na miesto nasadenia. Chceme, či nechceme, 
musíme sa zmieriť s tým, že mladú krv medzi nás 
získame už len medzi športovcami.  
     Avšak ani tu nieje situácia o moc lepšia, nakoľko 
po prevrate v r.1989 zanikol Zväzarm, ktorý 
vychovával dorast pre armádu a združoval záujmové 
skupiny branných športov a vytváral tak aj podmienky 
pre športových parašutistov. Dnes je to už šport nároč- 
ný nielen fyzicky, ale hlavne finančne a preto sa stáva     
športom úzkej skupiny solventných jedincov.                       

Inštruktor Milan Gašpar odovzdáva Katke Kniezovej diplom
po úspešnom zvládnutí prvého zoskoku padákom. 

     Ak si našetríte okolo 3tisíc korún, bude vám umožnené skúsiť si ten krásny pocit opustiť lietadlo a postaviť sa do 
dlhého radu Baničovych následovníkov, ktorí mali to šťastie, že viseli na šnúrach pod veľkým dáždnikom 
v trojrozmernom priestore. 
     Bratislavské letisko Vajnory to „má už za sebou“. Naše politické špičky rozhodli, že si Bratislavčania a 
bratislavská mládež letisko nezaslúžia a že lepšie „poslúži“ finančným a podnikateľským skupinám, najlepšie zo 
zahraničia. 
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     Preto v jedno  jesenné ráno nastúpili traja 
mladí ľudia s doprovodom do aut a vydali sa na 
cestu za dobrodružstvom, do okolia Dubnice 
n/Váhom. Raňajšia hustá hmla im veľa 
optimizmu neponúkala, ale my, čo sme 
meteorológiu podrobne  pred rokmi sledovali, 
sme už vedeli svoje, že čo a ako. A skutočne, 
o 9.hodine hmla zmizla a ukázal sa jeden 
nádherný bezoblačný a bezveterný deň, ako 
objednaný na prvé zoskoky. Inštruktori zobrali 
skutočne vážne predzoskokovú prípravu, školenie 
na padák typu krídlo, skúšku riadenia padáka na 
trenažéri, suchú skúšku výskoku z Brigadýra, ba 
aj krajnú situáciu, otváranie záložného padáka. 
Potom už len obliecť sa do patričného výstroja, 
do ucha slúchadlo vysielačky, vlastne iba 
prijímačky, registrácia u riadiaceho lietania a ... 
vrtuľa na plné obrátky. No a aby bol zážitok ozaj  

konalý a pretože, keď sa darí, tak sa darí, treba 
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do      Uvítame ťa takto Katka medzi nami v našom klube ?                    

to využiť, 1 200m bola hladina nad terénom, keď  

olo treba opustiť lietadlo. Katka a jej dvaja spolužiaci, Petrovia Švihorík a Baltazár, postupne pristávali na rodnú 
em. Dušovali sa, že to nebolo posledný krát, čo si vychutnali ten nádherný pocit vo voľnom priestore. My, „staré 
áky“ im to zo srdca želáme, pretože výsadkári a parašutisti bola vždy jedna dobrá veľká rodina, ktorú stmeľoval 
ráve ten vzduch, či už za voľného pádu, alebo pod padákom. 

       Juro Poláček 
                 KVV Bratislava 

Galéria osobností parašutizmu na Slovensku 
    12. pokračovanie 

 
 tejto rubrike sa vraciame v spomienkach na tú staršiu generáciu, ktorá sa zaslúžila o rozvoj parašutizmu na 
lovensku. Jednou z bášt rozvoja tohto športu neodmysliteľne patril i Banskobystrický kraj, so svojimi letiskami na 
liači a v Očovej. Začiatky parašutistického športu v tomto kraji sa datujú do roku 1949 a sú spojené hlavne 
 malým letiskom v Šalkovej pri Banskej Bystrici. Medzi výcvikové strediska v začiatkoch patrili Strojárne Piesok 
 Opatovská textilná fabrika Poľana v Lučenci. Zakladateľom parašutizmu v Banskej Bzstrici bol Otto Fulop 
 medzi prvými vycvičenými parašutistami boli P. Vigaš, S. Herman, V. Fraňo, O. Valašťan, ktorí po ukončení 
ýcviku pôsobili tiež ako inštruktori. Veľký rozvoj parašutizmu v tomto kraji zaznamenal po nástupe do funkcie 
rajského inštruktora Juraja Kriváňa so svojimi spolupracovníkmi Ľ. Jergušom, J. Majorom, o ktorých sme písali 
 predchádzajúcich pokračovaniach.   
    

 Milan  Zachar 

     Narodil sa 25.8.1934-, zomrel 21.9.2000. Vyučil sa 
strojným zámočníkom v Odbornom učilišti Piesok, pri 
Brezne. Toto učilište bolo známe v kraji ako liaheň 
parašutistov. Veď do výcviku sa v roku 1950 prihlásilo 100 
učňov. Po náročnom preverovacom pochode na 15 km z nich 
zostalo len asi 30 %. Výcvik v tom čase viedol vychovávateľ 
učilišťa J. Chlebovec. Pomáhali mu  ďalší, ako Ňuňuk, J. 
Major, Piater, J. Bartolen, Mirilovič a Docza. Na základný 
výcvik dochádzal M. Zachar do Šalkovej a neskôr na Sliač 
a do Očovej. Po skončení základného výcviku absolvoval 
prvý zoskok padákom v Prešove r. 1951 pod vedením J. 
Kriváňa, kde začiatočníci z jednotlivých krajov absolvovali 

na krátkom sústredení poslednú zdokonaľovaciu pozemnú 
i vzdušnú prípravu, záverečné skúšky a absolvovali zoskok 

 

Milan Zachar(v strede)pred zoskokom na letisku v 
Očovej 
padákom z lietadla DC-3. Nasledoval ďalší výcvik. Podieľal 

 



sa na výstavbe prekážkovej dráhy na kopci diel a cvičiska v Šalkovej. 
     Láska k padákom a k lietadlám mu prinášala nové poznania, ale i úlohy. Za dva roky nadobudnuté skúsenosti si 
nenecháva pre seba, ale svedomito ich odovzdáva svojim cvičencom. V roku 1954 nastupuje na vojenskú základnú 
službu. Kde inde, ako k výsadkovému vojsku v Prešove. Milan sa vo svojich spomienkach často vracal k tejto 
službe. Po návrate z nej pokračuje v parašutistickej činnosti. Postupne sa zapája do športovej činnosti. Ako 
inštruktor dosahuje dobré výsledky nielen vo výcviku nových adeptov parašutizmu, ale i vo svojom zdokonaľovaní 
sa pri zoskokoch. A tak od roku 1957 sa začína zúčastňovať rôznych súťaží a majstrovstiev. Stáva sa 
reprezentantom stredoslovenského kraja a neskôr i Slovenska a často ho vídať na stupňoch víťazov. Na prvých 
takýchto pretekoch – Majstrovstvá ssk od 16.-18.6.1957 sa umiestnil na 3. m. Na II. M- Slovenska v auguste 1959 
v konečnom poradí získava 3.m. a v družstvách spolu s Jerušom, Majorom  a Franíkom sa stáva Majstrom 
Slovenska. Po nich bol nominovaný do prípravy na M-ČSR. V príprave bol spolu s Kišom, Nagyom, Majorom 
a Hindickým. Na samotné majstrovstvá sa však nedostal a bol zaradený ako rozhodca. Dobré výsledky dosiahol na 
krajskej súťaži, keď v celkovom hodnotení obsadil 1.m. V roku 1961 sa zúčastňuje VII. M-ČSR v Liberci. Družstvo 
ssk sa obsadzuje v konečnom hodnotení ne 6.mieste. Na VIII M-ČSR družstvo ssk obsadzuje    3.m. Štartoval tiež 
na IX  M- ČSSR. Na III. M- Slovenska je členom družstva, ktoré obsadzuje 1 m. v konečnom hodnotení. NA IV. M- 
Slovenska v disciplíne č. l  1.m. a v konečnom poradí 2.m. v jednotlivcoch i družstvách. Na medzinárodnej súťaži 
v Belehrade v Juhoslávii s družstvom / Domský, Zachar, Rosík / získava 1.m. Zúčastňuje sa mnohých memoriálov 
ako napr. J. Kriváňa, Š. Baniča, Š. Piska, R. Lebedu, kde 
získava mnohé ocenenia. Počas svojej športovej činnosti skákal 
na rôznych vystúpeniach počas leteckých dní a pri iných 
príležitostiach. Napríklad spolu s P.Franíkom, ako prví na 
Slovensku predvádzali odhadzovanie padáku počas zoskoku. 
Neskoršie to predvádzal v trojici spolu s F. Glaterom a A. 
Grácom a rôzne ďalšie, pre obecenstvo atraktívne zoskoky. 
V roku 1964 pri zoskoku v rámci výročia SNP na Táľoch mu 
bol udelený titul Majstra športu. Bol nositeľom i Zlatých 
odznakov FAI s dvomi a tromi diamantmi a ďalších 
vyznamenaní. Bol tiež rozhodcom I.triedy. 
     Milan bol veľmi priateľským človekom a dobrým 
kamarátom. V kolektíve športovcov bol veľmi obľúbený. 
Jeho odvaha a usilovnosť bola o to cennejšia, že musel na 
padáku neustále zápasiť so svojou váhou. Bol postavou nie 
vysoký, pritom ľahký a tak ho padák  omnoho horšie poslúchal 
než ostatných, hlavne keď bol vietor. Veď o čo bola  výhoda tých ťažších. Vysadili sa bližšie k cieľu a ani ďaleko 
nezaleteli. On sa musel vysadiť ďaleko a ešte aj ďaleko zaletel. Že nakoniec zvíťazila jeho pevná vôľa, hovoria jeho 
dosiahnuté výsledky. Je známe o ňom, že sa v takýchto situáciách utešoval : „ No, je tam toho, keď som malý, veď 
dobrého veľa nebýva ! „  Poradil si aj s pôsobením v rodine. Keď manželka Alicka vzdychala, že čo už toľko na 
letisku robí, vzal ju so sebou na letisko. A to bola správna cesta pre každého u koho sa podobné ťažkosti vyskytli. 
Zvykla si na kolektív parašutistov, že bez takého kolektívu ako majú parašutisti by sa nielen Milanovi, ale aj jej zle 
žilo. Zapojila sa do práce v rozhodcovskom zbore a nevynechala po krátkom preškolení ani jednu z mnohých súťaží, 
ktoré boli v tom období. 

Milan Zachar (v strede) počúva inštruktáž 
Juraja Kriváňa 

 
                                                                                                      Pavel Franík, Emil Tencer 
                                                                                                  Členovia  KVV SR 
     Ján  Tarabus 
 
     Narodil sa vo Vidinej pri Lučenci. S výcvikom začal v roku 1951 v Lučenci, kedy bol v opatovskej textilnej 
fabrike Poľana založený parašutistický krúžok. Účastníci tohto výcviku pod vedením inštruktora M. Havla si 
postavili para-dráhu nad Opatovou v mieste, ktoré sa volalo Čurgov. Za Opatovskou fabrikou tiež na padákoch VJ-1 
z lietadla DC-3 uskutočnili i prvé zoskoky. Ďalšie zoskoky potom absolvovali v Bratislave vo Vajnoroch 
a v Prešove.  
     Po absolvovaní vojenskej základnej služby u výsadkového vojska v Prešove, sa vracia v októbri 1956 do Lučenca 
a tam pokračuje vo výcviku mladých parašutistov. Priviedol k zoskokom 16 cvičencov. V júni 1957, už ako 
pokročilý parašutista športovec, sa zúčastňuje na krajskej súťaži, kde v celkovej kvalifikácii obsadzuje 4.m. Popri 
športovom výcviku uskutočnil niekoľko propagačných zoskokov, ako napr. na starom letisku Ľadovo pri Lučenci, 
kde skákal zoskok s voľným pádom za použitia dymovnice. 
     Žiaľ jeden z takýchto zoskokov sa mu stal osudným. Spomínam na to veľmi dobre. 6. októbra 1957 sme dostali 
za úlohu v rámci Dňa armády skákať pred obecenstvom v Rimavskej Sobote a vo Veľkom Krtíši. Na zoskok sme 
odlietali z letiska v Očovej. Do Rimavskej Soboty letel Kriváň s lietadlom Sokol a skákali tam M. Zachar a D. 
Domský. Ja som letel s J. Tarabusom a ešte jedným nováčikom cvičencom na JAK-12 pilotovaným O. Kripnerom. 
Mali sme skákať na futbalové ihrisko vo Veľkom Krtíši. Slobodník na nútené okamžité otváranie a my dvaja so 
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Zacharom s dymovnicami s 10 sek. voľným pádom. Počas letu nás ovládala 
veľmi dobrá nálada, veď sme sa tešili, že po zoskoku sa pôjdeme zabaviť na 
chystanú zábavu, ktorá mala byť v rámci programu Dňa armády. Pospevovali 
sme si známu pieseň z filmu „ O Kanga seiro „. Keď sme prileteli nad 
futbalový štadión,  zistili sme, že je nad štadiónom a okolitou dedinou silný 
vietor a bolo by dosť nebezpečné tam skákať. Rozhodli sme sa však zoskok 
uskutočniť, avšak o niečo ďalej na pole, vedľa vznikajúceho budúceho 
okresného mesta Veľký Krtíš. Za miesto pristátia sme zvolili pole vedľa 
sídliska. Urobili sme vo výške 600 m nálet a vysadili nášho kolegu 
Slobodníka. Po jeho dopade sme nastúpali do výšky 1100 m a ako prvý som 
išiel na zoskok ja.  
Išli sme na nálet a sediac vo dverách JAK-12 kričím Tarabusovi.: „Jano dodrž 
výdrž 10 sek.„ (Juraj Kriváň nás dôrazne pred odletom upozorňoval na 
dodržanie výdrže, a na to, že dodržanie príkazu nám nebude tolerovať). Odrazil 
som sa od stúpačky a odistil dymovnicu, ktorú som mal na nohách pre efekt 
počas voľného pádu. Po 10 sek. voľného pádu som otvoril padák, skontroloval 
som správnosť otvorenia a snažil som sa otočiť padák tak, aby som mohol 

vidieť Janov 
nálet a jeho 
zoskok. Po 
novom nálete 
vyskočil i on. 
Dodržal výdrž počas voľného pádu a otváral padák. 
Čo sa však stalo ??? On bol pomerne ťažký, veď vážil 
niečo cez 100 kg. Ako stiahol ruky pred hlavu a na 
uvolňovač, dostal sa do strmhlavého pádu. Padáčik, 
ktorý sťahoval čechol z padáku vyletel kolmo hore na 
jeho nohu s vyhorenou dymovnicou a tam sa zasekol. 
Urobil sa z padáka nad ním oblúk a takto rýchlo klesal 
k zemi. Jano nebol žiadny nováčik, veď mal za sebou 
119 zoskokov. Mal zrejmé obavu otvoriť v tejto 

situácii záložný padák a tak sa skrčil a silou rúk 
odtrhol dymovnicu s nohy. Padáčik znovu vyletel do 
vzduchu a padák sa otvoril. Avšak pri tom víre 

vzduchu a rýchlom napnutí šnúr, tieto sa na okraji vrchlíka tak zasekli, že sa s padáku urobila hruška. Kričal som 
ako som mohol: „ Jano otváraj záložný padák! „ Zbytočne, on to i tak zrejmé nepočul. Namiesto toho ešte sa snažil 
dostať šnúry od seba. Nešlo to. Otvoril záložný padák. Bolo vidieť, ako jeho biely vrchlík vyletel do vzduchu, 
vzápätí však klesol na zem. Záložný padák otváral neskoro. Ja som pristál neďaleko. Vietor ma trochu povláčil po 
oráčine. Rýchle som sa odopol z postroja a utekal k nemu. Bolo však po všetkom. Už som mu nemohol pomôcť. Bol 
to môj asi najťažší deň v živote. Odišiel od nás športovec, veľký kamarát, ktorý na letisku rozdával radosť, vytváral 
vždy dobrú náladu. 

Jano Tarabus prekypoval vždy 
humorom. V spoločnosti Evy 
Kriváňovej a Paľa Franíka 

Jano Tarabus netušil, že tento výťažny padáčik sa mu stane 
osudným 

                                                                                                                   Pavel  Franík 
          KVV  Bratislava     

Dušan Domský 
 
Narodil sa 7.12.1935 v Liesku,  okres D.Kubín. Prvý zoskok 
vykonal 15.4.1954 na letisku Sliač z lietadla FERČARD. 
Pokračoval v zoskokoch až do nástupu na vojenskú základnú 
službu 1.10.1954. Tu bol zaradený k výsadkovému vojsku do 
poddôstojníckej brigádnej výsadkovej školy v Košiciach. Po 
skončení školy bol pridelený k letectvu na Sliač. Ďalej 
pokračoval v zoskokoch v Aeroklube Očová pod vedením 
J.Kriváňa. Výkonnosť pod jeho vedením sa stále zvyšovala 
a v roku 1957 prevzal II. výkonnostnú triedu. O rok neskôr I. 
výkonnostnú triedu a 27.4.1960 pri sústredení reprezentantov 
Slovenska sme vytvorili svetový rekord skupiny na presnosť 
pristátia ( Nagy – Bratislava, Grac – Martin, Domský – Očová ) 
výkonom 1 986 cm. Skákalo sa na PTCH ( okrúhlych ) 
padákoch, rekord bol uznaný Medzinárodnou leteckou 
federáciou. Na majstrovstvách ČSSR v roku 1962 obsadil          

Ružomberok 1971. V. Majstrovstvá Slovenska
           Kosorín, Domský, Poláček 
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 celkove 10. miesto, na medzinárodnej súťaži v Juhoslávii 
obsadil Ružomberok 1971. V.Majstrovstvá Slovenska celkovo 
1. miesto ( komplex figúr – 1.miesto a presnosť pristátia 2. 
miesto). Za športové výsledky mu bol udelený 30.11.1964 
Čestný titul Majster športu. Do roku 1969 bol príslušníkom 
vojenského letectva a od roku 1970 sa stal Inšpektorom 
parašutizmu na Slovensku. Hneď v tom roku začal budovať 
slovenské reprezentačné družstvo mužov a žien. Neskôr sa 
z nich stali reprezentanti ČSSR, ako Spišák, Šofránek, Šuplata, 
Gdovin, Šuplatová, Takáčová, Fajferová, Vyvodová (Vrbická ), 
Krajňáková. Od roku 1972 sa stal ústredným trénerom 
parašutizmu. Po nehode československých parašutistov 
v Bulharsku, sa v roku 1974 na Majstrovstvách sveta v Solnoku   
 ( prvých majstrovstvách ako tréner ) družstvo mužov stalo 
absolútnymi majstrami sveta a Ivan Hoššo strieborný na 
presnosť pristátia. Ženy skončili na 4. mieste tesne za 
družstvom Ruska.  

  Dušan Domský s Jurom Poláčkom po 35. rokoch

V roku 1973 bol zakladateľom vrcholového športu so sídlom Spišská Nová Ves. Ako ústredný tréner, 
navrhol pridelené Majstrovstvá sveta v parašutizme 1982 pre ČSSR  do Lučenca a zasadil sa, aby sa tu vybudoval 

stánok pre tréning reprezentantov v parašutizme a tak sa začalo 
budovať letisko Boľkovce. Počas svojej parašutistickej 
činnosti sa ako tréner ; zúčastnil 4 MS, 2 ME a 10 
medzinárodných súťaží.  

Pre československú televíziu natočil ako kameraman 
s kamerou na prilbe 3 filmy „ Hviezda padá z neba „ , „Padák 
alebo krídlo „ a „Jadranský pohár „.  
Počas svojej činnosti vykonal 3 099 zoskokov. V rokoch 1979 
až 1990 bol náčelníkom letiska Boľkovce, kde vychovával 
nových pilotov a za spolupráce členom Aeroklubu sa 
vykonávala bohatá činnosť v bezmotorovom lietaní. Za 
organizovanie majstrovstiev republiky a sveta na návrh 
Slovenského národného aeroklubu M.R.Štefánika  mu bol 
Medzinárodnou svetovou leteckou federáciou FAI  udelený 
„TISSANDIER DIPLOM„ za rozvoj letectva a parašutizmu vo 

svete. 
Ako náčelník letiska nalietal 3 100 letových hodín na rôznych typoch lietadiel. 

Na požiadanie Slovenského národného aeroklubu je od roku 2004 opäť štátnym trénerom v parašutizme za pomoci 
realizačného tímu. 
 V roku 2005 mu bol pri príležitosti 70-tych narodenín udelený Diplom Nadáciou Štefana Baniča z USA. 
 
                       Ján Marko 
                     KVV Lučenec 

 
Pavel  Franík 
 

 Narodil sa 30.9.1934 v Hornom Tisovníku, okres Zvolen. 
Po ukončení strednej školy v roku 1949 absolvoval brigádu na Trati 
mládeže a Trati družby. Po nej v roku 1950 nastúpil do učenia 
v ČKD Sokolovo Praha. Vo voľných chvíľach sa venoval najmä 
atletike a lyžovaniu pod vedením známych inštruktorov, akými boli 
manželia Fikejzovi, J. Drobný, Horčic. Po nedeliach často ich 
učňovské stredisko pracovalo na výstavbe Letenskej pláne. Pri 
návrate do internátu a nástupe na električku pri Veletržnom paláci 
vzbudzovala pozornosť padáková veža. A tak sa s kamarátmi 
v jednu nedeľu vybrali skočiť si z tejto veže. Obsluhovali ju dve 
pekné dievčatá v parašutistických uniformách a červených baretoch. 
Boli to Vlasta Rybínová a Helena Rumlerová. Po absolvovaní asi 
dvoch alebo troch zoskokov dali sa s nimi  do rozhovoru, pri ktorom 

ich informovali, že v Prahe existuje parašutistický krúžok a či by  neprišli medzi nich. Slovo dalo slovo a tak sa piati 
kamaráti prihlásili. Výcvik  začali najprv v telocvični na jednej škole v Dejviciach a na jar sa presťahovali na 
terénne cvičisko, ktoré bolo na Trojskom ostrove. Po namáhavom výcviku na aparátoch a prekážkovej dráhe, s 

Paľo Franík v príprave na zoskok zo Sokola 
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doplnením teórie zostali len dvaja z tejto skupiny slovenských učňov (Paľo Franík a jeho spolubývajúci, Paľo 
Pavlík). Vykonali 4 zoskoky padákom v Klecanoch a na Ruzyni. V roku 1951 absolvoval tiež inštruktorský kurz 
a bolo mu udelené inštruktorské oprávnenie.  
     Po vyučení za strojného zámočníka, odišiel 1.9.1952 do Školy vojenského dorastu letectva v Kremenici. Túto 
absolvoval namiesto troch rokov za jeden rok a zmaturoval. Počas štúdia sa venoval tiež športu, hlavne ľahkej 
atletike a bežeckému lyžovaniu. Stal sa v obidvoch 
športoch Majstrom vojenského dorastu pod vedením 
inštruktora kpt. Kropiláka. Po absolvovaní maturity sa 
nedostal do leteckého, ale spojovacieho učilišťa. To ho 
nebavilo, a tak po niekoľkých mesiacoch a žiadostiach bol 
preložený k doslúženiu vojenskej základnej služby 
k bojovému útvaru. Po ukončení nastúpil na brigádu do 
ostravských baní a pokračoval v športovom parašutistickom 
výcviku a vo výcviku brancov. V roku 1957 sa presťahoval 
do Banskej Bystrice. Najskôr pracoval v Stavoindustrii, kde 
vo svojom voľne pokračoval vo svojom obľúbenom  športe 
a pokračoval tiež vo výcviku brancov. V roku 1958 prešiel 
pracovať na KVV Zväzarmu, kde spolupracoval s J. 
Kriváňom pri výcviku  brancov pre výsadkové vojsko. 
Všetok svoj voľný čas však venoval pobytu na letiskách či 
už na Sliači, alebo v Očovej. Zúčastňoval sa súťaží, skákal 
na rôznych podujatiach, na leteckých dňoch a pod. Spolu so 
svojim kolegom Milanom Zacharom, ako prví na 
Slovensku skákali zoskok, pri ktorom odhadzovali padák. 
V roku 1959 sa na Majstrovstvách Slovenska v Poprade 
stal Majstrom Slovenska v družstvách. 
     Pri svojej činnosti vo Zväzarme sa dostal do sporu 
s náčelníkom ŠTB a tak znovu odišiel pracovať do Bane 
Mládeže v Novákoch, kde pokračoval i v skákaní. Tu ho 
však na jednej nočnej smene zasypalo. Vytiahli ho však so 
zlomenou nohou a rukami. Keď sa doliečil, pokračoval 
v skákaní ale „ fárať „ do bane nemohol a tak ho Štáb 
brigád, v ktorom tiež pracoval vyslal do školy  SÚV ČSM. 
Po jej absolvovaní bol vyžiadaný pre prácu v aparáte tohto 
orgánu. Vo voľnom čase pokračoval v športovom parašutistickom výcviku (plnil triedu Majstra športu) a venoval sa 
výcviku brancov. I preto sa stále pýtal na vojenské cvičenie k výsadkovému vojsku. To sa mu splnilo až v roku 
1961. Povolali ho najprv do Holešova a krátko na to do Prostějova. Tu absolvoval 8 zoskokov za rôznych situácií 
a mohol sa tak vrátiť k výcviku brancov s novými poznatkami. Nestalo sa tak. V dobe vojenského cvičenia sa konal 
I. roč. Memoriálu J. Kriváňa. A tak po dlhších prosbách ho veliteľ uvolnil na tieto preteky. Po ich ukončení sa vracal 
naspäť do posádky na motocykli na žel. Stanicu do Zvolena, odkiaľ  mienil pokračovať vlakom. Žiaľ nedošiel, 
havaroval. Odniesla to urezaná časť hlavy, zlomenina dvoch krčných stavcov a porušenie miechy (a tým i čiastočné 
ochrnutie). Tým skončila jeho parašutistická činnosť na dlhé roky. Znásobila to jeho ďalšia autohavária, z ktorej ho 
záchranári len vystrihli a neboli mu dávané veľké šance na prežitie. Ale nie ! V roku 2000 začal pracovať v Klube 
vojenských výsadkárov. Tento zorganizoval v auguste 2001 pamätný zoskok veteránov na letisku vo Vajnoroch 
a medzi skákajúcimi sa objavil i Paľo Franík. Po takmer 40 rokoch sa vrátil k svojmu obľúbenému športu. Od vtedy 
absolvoval ďalšie zoskoky na padáku OVP 68. Preškolil sa na padák typu krídlo. Po tomto pamätnom dni vo svojom 
živote absolvoval ďalších 21 zoskokov. Skákal na leteckých dňoch v Dubnici a bol tiež členom 32 člennej skupiny 
na vytvorenie Guinnessovho rekordu na medzinárodnom leteckom dni SIAD 2002. Mnohí ho nazývajú tiež „ 
Slovenský Meresjev „. Za svoju dlhoročnú prácu bol vyznamenaný mnohými vyznamenaniami, odznakom Za 
obetavú prácu, Za službu vlasti, striebornou Jánského plaketou a pod. Pri 10. výročí KVV bola mu udelená Medaila 
Š. Baniča.  

Paľo Franík, pred zoskokom veteránov na SIAD  2002 

 
Alexander  Georgievský 

                                                                                                KVV Bratislava 
  
    Rokovali sme na našej VČS 
 
     Výročnú členskú schôdzu otvoril a viedol V. Timura. V úvode pripomenul, že nás opustila celá rada našich 
členov i z  iných klubov, ako i 42 slovenských vojakov, pri leteckej nehode vojenskej misie, ktorá sa vracala do 
vlasti dňa 19.1.2006 a vyzval prítomných o uctenie si ich pamiatky minutou ticha. Ďalej privítal všetkých 
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účastníkov VČS, a najmä hostí z KVV Praha, Zlína, Trenčína, ako i jednu z prvých parašutistiek vycvičených 
u výsadkového vojska v roku 1949, pani Vlastu Čejkovú – Sigmundovú. 
       Správu o činnosti predniesol predseda KVV Bratislava Ing. Vladimír Gajdoš. Uviedol v nej čo sme v roku 2005 
urobili a ako sa nám to podarilo. Kladne hodnotil akcie, ako napr. MDŽ v Modre – Harmónii (22 členov), 
Michalský deň na letisku vo Vajnoroch (42 členov a 12 hostí). Prínosom bolo, že tieto 2 akcie boli zorganizované 

bez väčšieho prispenia klubovej pokladnice. Medzi 
najúspešnejšie akcie však hodnotil účasť našich 
členov na Setkání 2005 v Prostějove, ktorého sa 
zúčastnilo 18 našich členov. Kladne hodnotil 
i činnosť našich členov na akciách iných klubov ako 
napr.: 6.-7.5. v Lučenci (4 naši členovia). I keď sa 
neskákalo prebehla táto akcia vo veľmi priateľskej 
atmosfére. Na M-SR veteránov v Lučenci 12.-13.8. 
v Lučenci, kde naši členovia zvíťazili 
v jednotlivcoch  / M. Feješ / a v družstvách  / M. 
Feješ, V. Gajdoš, J. Tuček, J. Meheš /. Akcie sa 
zúčastnilo 13 našich členov, z toho 5 skákajúcich /. 
Pri tejto príležitosti sa podarilo  u náčelníka letiska 
v Boľkovciach M. Sluku, zabezpečiť padák, ktorý 
sme už dávnejšie sľúbili pre regionálne múzeum 
Štefana Baniča v Smoleniciach . Účasť na 

Michalskom dni v Tomčanoch (V.Gajdoš, manž. 
Mehešovi). Účasť na sneme KVV SR v Prešove 

a odhalenie pamätnej dosky 22. výs. brigáde SNP. Na tejto akcii sme sa zúčastnili i s bojovou zástavou. Škoda len, 
že pre rôzne príčiny sa tejto akcie zúčastnilo len 6 našich členov. Naši členovia sa tiež zúčastnili akcií, ako boli napr. 
: Oslavy ukončenia II. svetovej vojny na Slavíne, oslavy na Mohyle gen. Dr. M. R. Štefánika v Ivánke pri Dunaji, na 
osadení jeho pamätnej busty na jeho rodnom dome v Košariskách a návšteve pamätníka v Brezovej pod Bradlom, 
účasť našich členov na výstupe na Slemä, atď, atď. Naši členovia Gajdoš, M. Georgievský, J. Meheš sa zúčastnili 
tiež letu pri preskúšaní prezidentského lietadla, ktoré zorganizoval člen posádky lietadla náš člen J. Matuška. 

Jožko Tuček číta správu o činnosti 

      Podarilo sa nám zorganizovať besedy s účastníkmi západného a východného odboja – výsadkármi generálmi vo 
výslužbe. 29.6 s A. Petrákom a 27.9. s J. Brunovským a K. Schwarzom. K obľúbeným akciám tiež patrili oslavy 
jubileí našich členov na mesačných schôdzkach , ale i neformálne rodinné stretnutia. Zvlášť vyzdvihol to, že sa nám 
koncom roku 2005 podarilo rozhýbať akciu osadenia busty Štefana Baniča v jeho rodisku v Smoleniciach. Došlo už 
k podpisu zmluvy s P. Valachom a P. Sedláčkom, ktorí sú autormi tohto projektu, ale i so starostkou obce Smolenice 
P. Horňáčkovou, ktorá sa bude podieľať na osadení busty na určenom mieste. 
Pri tejto príležitosti ocenil, že sa klub dosť výrazne v poslednom období zaoberal získaním finančných prostriedkov 
na bustu Š. Baniča a tak sme mohli ku koncu februára uhradiť podstatnú časť financií na odhalenie busty, ktoré by 
sa malo uskutočniť 9.6.2006 v Smoleniciach. 
       Poďakoval sa redakčnej rade Červených baretov za ich cieľavedomosť na zabezpečení ďalších čísiel a ročníkov, 
ako i to, že sa podarilo umiestniť Spravodaj na internetovú stránku www.jpm.sk a tým i zviditeľniť našu klubovú 
činnosť. Vyslovil spokojnosť tiež s vedením klubovej kroniky, ktorá dnes už predstavuje dve knihy. Pravidelne je 
doplňovaná aktuálnymi správami a fotografiami, čo členovia klubu veľmi kladne hodnotia. 
      Medzi neúspechy jedine uviedol, že sa nám nepodarilo dôstojne sa rozlúčiť s letiskom vo Vajnoroch zoskokom 
počas Michalského dňa. 
      V závere svojej výročnej správy načrtol hlavné akcie a úlohy, ktoré nás čakajú v roku 2006. Najdôležitejšou 
akciou bude slávnostné odhalenie pamätnej busty Š. Baničovi, ktorá by sa mala uskutočniť 9.6.2006 
v Smoleniciach. Rozširovať i naďalej úzke kontakty s KVV SR i ČR i Klubmi iných organizácií, ako napr. so 
Zväzom letcov a pod. Podieľať sa na akciách, ktoré budú organizované KVV SR i ČR.  O našej činnosti pravidelne 
informovať pomocou spravodaja Červené barety a internetovej stránky. Vyrobiť ďalšie propagačné materiály, najmä 
čl. odznaky, klubové tričká, nášivky a pod. Ďalším možným oživením činnosti klubu by mohlo byť prehodnotenie 
dohody o spolupráci s MO SR, aby sa zatraktívnila činnosť KVV, hlavne pre mladých členov. Naďalej udržiavať 
spoluprácu so Slovenským leteckým zväzom gen. Dr. M . R. Štefánika, a ďalšími zväzmi a klubmi. V závere 
predstavil novozvolených členov výboru. (Píšeme o nich v rôznom). 
      V diskusii sa vystriedali viacerí hostia a členovia klubu, ktorí hodnotili  najmä vzájomnú spoluprácu a ako ju 
ešte zlepšiť. Po diskusii  bolo podané občerstvenie, ktoré pripravila naša starostlivá Helenka Feketeová. Po nej 
nasledovala tombola, po ktorej sa rozprúdila pri dobrom víne z úrody nášho Lacka  Hrehu  (predchádzajúceho 
predsedu), ako i reprodukovanej hudby, pravá nefalšovaná zábava, ktorá trvala až do skorých ranných hodín. 
V prestávke sa uskutočnila tradičná tombola, ktorá bola veľmi veselá, veď väčšinovým výhercom bol o barlách sa 
„šplhajúci“ J. Vašut.  
                                                                                                Pavel  F r a n í k 

  KVV  Bratislava    
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 Svoj život zasvätil armáde. 
 

       Len nedávno sme písali na stránkach nášho spravodaja 
Červené barety o neobyčajnej bojovej ceste výsadkára Druhej 
čs. samostatnej paradesantnej brigády v SNP, plukovníka v.v. 
Vendelína Mikuša. Spolu s ním sme oslávili aj jeho vzácne 
jubileum – osemdesiate narodeniny. Dostali sme však veľmi 
smutnú správu. Po dlhej a ťažkej chorobe nás nečakane opustil 
Vendelín Mikuš, vo veku svojich nedožitých 
osemdesiatichštyroch rokov. Bola to pre nás, členov Klubu 
vojenských výsadkárov SR zarmucujúca správa. Odišiel človek 
čistého srdca a vzácneho charakteru, ktorého sme veľmi dobre 
poznali. Výsadkár a hrdina Druhej svetovej vojny, účastník 
SNP a zahraničného odboja na východnom fronte. Jeho odchod 
je nenahraditeľnou stratou pre bývalú Československú, aj 
dnešnú Slovenskú armádu, ktorej zasvätil celý svoj život. Je 
ťažkou stratou pre bývalých priateľov, spolubojovníkov, 
milovanú manželku Máriu a najbližšiu rodinu. Žije už len 
v našich trvalých spomienkach. 

 Bojová cesta Vendelína Mikuša v Druhej svetovej vojne bola veľmi ťažká. Po nástupe do Slovenskej armády 
v roku 1942, sa dostal o rok neskôr na východný front, oblasť Azovského mora . Jeho jednotka prešla na stranu 
Červenej armády. Po vstupe do Českosloveskej armády, ktorej velil nezabudnuteľný armádny generál Ľudvík 
Svoboda, absolvoval parašutistický výcvik a stal sa v roku 1944 vojenským výsadkárom. Pod velením ďalšieho 
legendárneho veliteľa, brigádneho generála Vladimíra Pŕikryla , sa zúčastňuje ťažkých bojov o Dukelský priesmyk, 
neskôr bojov v Slovenskom národnom povstaní. Po ukončení Druhej svetovej vojny v roku 1945 neodchádza do 
civilu, ale stáva sa vojakom z povolania. V armáde slúžil 37 rokov, kým neodišiel do dôchodku. Za svoje hrdinské 
činy počas vojny bol vyznamenaný najvyššími vojenskými radmi a medailami. Stal sa nepísaným generálom 
Slovenskej armády. Bol aktívnym aj ako člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu vojenských 
výsadkárov SR, alebo Slovenského leteckého zväzu gen.Dr.M.R.Štefánika, kde vykonával rôzne funkcie. 

Posledné roky svojho života prežil Vendelín Mikuš v kruhu najbližšej rodiny, v obci Zohor pri Bratislave, 
spolu so svojou manželkou Máriou, rodenou  Kimličkovou. Aj keď žil v ústraní, v podmienkach pokojného života na 
vidieku, nestrácal kontakt s priateľmi, spolubojovníkmi a členmi KVV, ktorí ho často navštevovali. Medzi nich patrili 
najmä generálmajor v.v. Karol Schwarz alebo jeho bývalý veliteľ Alojz Cabadaj zo Zohoru.  

Na jeho poslednej ceste sme ho odprevadili dňa 31.januára 2006 v obci Zohor, kde sa uskutočnil jeho štátny 
pohreb so všetkými vojenskými poctami. Hoci plukovník v.v. Vendelín Mikuš z našich radov navždy odišiel, zostáva 
v skutočnosti aj naďalej medzi nami. Na hrdinov, ktorí boli v Druhej svetovej vojne pripravení obetovať do 
najdrahšie – svoj život,  nesmie naša spoločnosť nikdy zabudnúť. 

Vendelín Mikuš sa narodil dňa 20. októbra 1922 a svoju životnú púť ukončil 25. januára 2006. Česť jeho 
pamiatke ! 

 

Vendelín Mikuš so svojim priateľom gen.mjr 
Karolom Schwarzom a v  kruhu svojej milujúcej 
rodiny s manželkou Máriou

         
Alexander Georgievský   

     KVV Bratislava   
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 Posledné zbohom       

 9

 
     Ako blesk z čistého neba nás zasiahla správa, že dňa 25. januára 2006 už nie je medzi nami 

a odišiel do výsadkového neba najstarší člen nášho Klubu vojenských výsadkárov, príslušník 2. Čs. samostatnej 
paradesantnej brigády v ZSSR plk. v. v. Vendelín Mikuš. Ešte v minulom roku dostalo sa mu veľkej cti, keď za 
činnosť v odboji a prácu v povojnovej Čs. armáde ho prezident SR Ivan Gašparovič povýšil do hodnosti plukovníka. 
Žiaľ nedostal sa od vtedy pre zdravotné problémy na našu klubovú členskú schôdzu, aby sme mu k tomuto 
povýšeniu mohli zablahoželať a zapiť jeho „ kopaničiarskou slivovičkou „ , ktorú pri takýchto príležitostiach na 
naše schôdze nosieval. Vendo budeš nám veľmi chýbať !!! Tvoji kolegovia z KVV Bratislava. 
     Smútočný akt pohrebu sa uskutočnil na miestnom cintoríne v Zohore, kde posledné chvíle trávil so svojou 
manželkou. Smútočný akt prebehol so všetkými vojenskými poctami za účasti Čestnej vojenskej jednotky. Na 
miestnom cintoríne sa s ním rozlúčil za SZPB Genmjr. v. v. K. Schwarz. Na smútočnom obrade, ktorý sa uskutočnil 
po jeho pohrebe sa rozlúčil s Vendelínom Mikušom náš podpredseda KVV v Bratislave Plk. v. v. Ing.  J. Tuček, 
CSc.  s príhovorom : 
     Vážení pozostalí, smútiaci prítomní, kolegovia výsadkári ! 
     Lúčime sa dnes so zármutkom v srdci s naším kamarátom Vendom, veľkým človekom. Vyjadrujem uprimnú 
sústrasť všetkým pozostalým za seba a všetkých členov KVV SR.  
     Nechce sa veriť, že dnes sme odprevadili plk. v. v. Vendelína Mikuša na jeho poslednej ceste. Nie je to tak 
dávno, keď sme spolu s ním po SIADe 2002 oslavovali jeho 80 výročie narodenia. Verili sme, že ešte dlho bude 
v našom klube rozdávať optimizmus a spojovať nás vo veľkú rodinu výsadkárov. Jeho životná cesta by vystačila na 
mnoho románov. Životný osud tohto skromného, ale veľkého človeka je vzorom pre nás ako je možné čestne žiť aj 
v časoch keď čestnosť sa „ nenosí „. 
     Narodil sa 20. októbra v obci Nižná pri Piešťanoch. Krátke detstvo a mládenectvo v maloroľníckej rodine bolo 
prerušené v roku 1942 povolávacím rozkazom na vojenskú základnú službu do Bratislavy, ktorou sa začína 
naplňovať jeho celoživotný osud vojaka. 
     V roku 1943 je odoslaný na východ kde má „ poručené „ vrchnosťou bojovať proti slovanským bratom. 
Rozhodne sa však ináč. Prechádza so skupinou slovenských vojakov na druhú stranu. Určuje si svoje miesto v tvare 
tam, kde môže bojovať podľa svojho srdca. 
     Začiatkom roku 1944 sa stáva príslušníkom 2. Čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR. Absolvuje tvrdý 
vojenský výcvik výsadkára, aby neskôr mohol byť nasadený do bojov na prístupoch k Duklianskému priesmyku. 
V októbri  1944 pristáva so svojou paradesantnou jednotkou na pôde letiska Tri Duby a zapája sa ihneď do bojov v 
SNP. Ako 22 ročný bojuje v SNP na prehradenie smeru Krupina – Zvolen, v priestore Dobrá Niva, Sása, Pliešovce, 
Babiná. Po ústupe, spolu s ďalšími príslušníkmi 2. Čs. parabrigády pôsobí na Horehroní. Vo februári 1945 sa končí 
jeho najťažšie životné obdobie, kedy sa stretáva s Červenou a Rumunskou armádou. 
     Po oslobodení sa stáva vojakom z povolania a vykonáva rôzne vojenské funkcie na rôznych stupňoch velenia. 
Vždy zodpovedne, príkladne a je dobrým vychovávateľom mladých vojakov. 
     Za činnosť v boji proti fašizmu a v Československej armáde obdržal mnoho medailí, vyznamenaní a ocenení. Len 
výpočet týchto ocenení a činov, za ktoré ich obdržal by naplnili niekoľko desiatok minút. 
     V roku 1980 odchádza z aktívnej služby vojaka z povolania, ale ešte desať ďalších rokov pracuje ako občiansky 
zamestnanec na Vojenskej správe budov v Bratislave. Okrem toho má ďalšie aktivity, mimo iné i v našom Klube 
vojenských výsadkárov kam pravidelne chodieval a zúčastňoval sa na činnosti. Jeho prítomnosť na našich akciách 
boli vždy veľkým prínosom pre našich členov. Jeho životné dielo je obdivuhodné a príkladné.  
     Drahý kamarát Vendelín. S hlbokým smútkom a úctou sa klaniame pred tvojim životným dielom a odkazom. 
Zostávaš navždy v srdciach všetkých výsadkárov. Česť Tvojej pamiatke.    

 
         

 Posledný vzlet k modrej oblohe 
 

S bolesťou v srdci píšem tieto riadky, ktorými vám, kolegovia, chcem oznámiť, že 
nás náhle opustila pohodová kamarátka, duša žilinského KVV, jediná ženská 
účastníčka rekordného zoskoku veteránov v r.2002 s cieľom zápisu do Guinnessovej 
knihy rekordov – Hanka Michňová. 
V utorok 24.1.2006 o 11.45 sa jej duša naposledy vzniesla k modrej oblohe bez 
nádeje, že znova bezpečne pristane na tejto Zemi.  
Pobudla si tu Hanka, veľmi krátko, ale nik, kto Ťa poznal, na Teba nezabudne – 
nikomu si nezavdala príčinu, aby sa na Teba snažil zabudnúť! 
     

                                        Táňa Šidlová 
    KVV Bratislava 



 
 Slovenskí „moskovskí“ výsadkári.  1.časť. 
 
Po bloku o slovenských „londýnskych“ výsadkároch sa teraz pokúsim o krátke zhrnutie „moskovských“ 
výsadkárov, v budúcnosti sa snáď zoznámite i so slovenskými výsadkármi z iných armád. Iróniou osudu nedošlo 
nakoniec k vysadeniu najväčšej čs. výsadkovej jednotky - 2.čs. pdb „vzduchom“. Jej úlohu a miesto v SNP už 
podrobne popísali historici, podľa doby v ktorej písali. Je ťažko písať o výsadkároch z Ruska, aby som sa aspoň 
okrajovo nezmienil o 2.čs. pdb. V bratislavskom klube KVV sme dali v roku 2005 možnosť v besedách po gen. v.v. 
A.Petrákovi i príslušníkom 2.čs. pdb gen. v.v. J.Brunovskému a K.Schwarzovi, ktorí prijali naše pozvanie, 
spomienky na stránkach časopisu Červené barety zanechal i náš nedávno zosnulý  člen, príslušník 2 čs. pdb. – 
Vendelín Mikuš. Ešte pripomínam, že označenie „moskovskí“ je treba brať skutočne v úvodzovkách. Pri väčšine 
slovenských londýnskych výsadkároch by sa skôr hodil termín „talianski“, podobne ako u moskovských možno 
„ukrajinskí, kyjevskí“. Pri spracovávaní tohto bloku som vychádzal predovšetkým z posledných kníh Jiřího Šolca - 
Padáky nad Slovenskem (nakl. Ares 1997) a Za frontou na východě (nakl. Svět křídel 2003), ako i poznatkov 
zistených pri predchádzajúcom bloku. Chyby, ktoré sa vyskytli v knihách, hlavne pokiaľ išlo o leteckú prepravu 
výsadkárov, mi pomohol odstrániť bratislavský voj. historik p. Stanislav Bursa. Predpokladám, že existuje i rada 
ďalších kníh venujúca sa tejto oblasti, jednou z prvých kníh bola Svobodova „Z Buzuluku do Prahy“ a ďalšie. 
Niekedy nezaškodí porovnať, ktoré mená sa v knihách objavujú príp. strácajú, s ohľadom na dobu, v ktorej boli 
písané.  
      V predchádzajúcich blokoch som sa zmienil o pokusoch o vytvorenie čs. výsadkovej bojovej jednotky 
v Londýne po vzore Poľska a niektorých ďalších krajín už v roku 1941. Pokus sa nakoniec obmedzil na výber 
a výcvik jednotlivcov, z ktorých niektorí boli nakoniec použití v londýnskej skupine „D“. Zo skupín vysadených na 
Morave, ktoré neskôr prešli na Slovensko boli Slováci v EMBASSY, priamo  na Slovensku bola vysadená 
MANGANESE, COURRIER – 5 a navigačným omylom ZINC.  
     Jadro vznikajúcej 2.čs. pdb bolo tvorené Plukom slovenských dobrovoľníkov. Išlo o vojakov, ktorí prebehli na 
ruskú stranu v lete 1943 zo slovenských divízií – Rýchlej (tvorená vojakmi prezenčnej služby) a Zabezpečovacej 
(vojaci – záložníci). Pri decembrových jednaniach v r. 1943 v Moskve, bolo rozhodnuté o vytvorení výcvikového 
strediska čs. pdb v Jefremove. Jadro 2.čs. paradesantnej brigády vznikajúcej v januári 1944 bolo tvorené Slovákmi 
(70%), podkarpatskými Rusmi (Rusínmi), Čechmi a príslušníkmi iných národností. Jednotku tvorili slovenskí 
prebehlíci z východnej fronty, volyňskí Česi, podkarpatskí Rusi (vrátane prebehlíkov z podkarpatskej gardy SIČ), 
atď. Dôležitý je dátum 15.3.1944, kedy vznikol „Oddiel pre zvláštne úlohy“. Išlo o obdobu londýnskej „sekcie D“, 
vytvorenú po podpísaní „vojenského memoranda“ v decembri prezidentom E. Benešom v Moskve. Tiež nemal 
pevne stanovené tabuľkové počty, pôvodný úmysel bol asi 150 osôb z toho 22 dôstojníkov a asi 10-15% žien. 
V apríli 1944 bol počet asi 111, v júli 1944 72 osôb, v októbri 1944 už 175 osôb. Rota ZÚ opustila 25.4.1944 
Jefremov a bola presunutá do Sadagury. Po vzniku 1.čs. az spadala pod 2.oddelenie štábu (škpt. L.Engel). Podieľala 
sa na bojovej činnosti 1.čs. az predovšetkým hĺbkovým prieskumom 

    Upozorňujem, že vznik 2.čs. pdb – január 1944 nie je totožný so 
začiatkom výsadkových operácií z Ruska na územie celého 
Československa! Tieto prebiehali už od augusta 1941 (výsadky 
KABOŠ, AROŠ I. až IV.) prakticky do mája 1945 (VARJAG). Na 
zmiešaných výsadkoch sa zúčastňovali hlavne príslušníci Veliteľstva 
čs. vojenských jednotiek (neskôr po reorganizácii v apríli 1944 už ako 
prísl. 1.čs. az) spoločne s Rusmi. Bežne sa stávalo, hlavne v lete 1944, 
že pilot - vysadzovač navigačným omylom vyhodil zásobníky na  
plochy označené inou partizánskou skupinou. Na vytýčenie 
doskokovej plochy sa používali signálne ohne napr. v tvare 
„zapečatená obálka, ruské G, cestička,“ atď. Niekedy došlo i k 
vysadeniu bez signálov zdola. Vojenskí historici rozoznávajú výsadky 
10 subjektov za účasti čs. parašutistov. Išlo o GRU (Hlavná správa 
vojenskej rozviedky ČA), NKVD (Ľudový komisariát vnútorných vecí 
- predchodca KGB), ČsVM (Čs. voj. misia), MvKSČ Moskovské 
vedenie KSČ), GŠ ČA (Gen. štáb Červenej armády), UŠPH 
(Ukrajinský štáb partizánskeho hnutia – niekedy i Hlavný štáb 
partizánskeho hnutia) a výsadky hlavne 4.UF (Ukrajinský front) ale 
i 1.,2.,3.UF. Partizánske výsadky z leta 1944, ktoré mali veľký význam 
na SNP sú historikmi vcelku dobre popísané. Prvou bola 11 členná 
skupina P.A.Veličku, nasledovali ďalšie skupiny – Kalina, Bielik, 
Sečanský, Dibrov, Jegorov, Ušiak, T.Pola a ďalší. Činnosť UŠPH 
v Kyjeve skončila koncom roku 1944 a jej úlohy a právomoci prevzal 

nad partizánskymi jednotkami 4.UF. Nedocenenou zostáva zatiaľ úloha parašutistu vyslaného ČsVM – npor. 
Michala Pavloviča - Hroma, ktorý zoskočil 6.8.1944 v priestore Ploská a neskôr pôsobil ako styčný dôstojník 

Pamätná doska mjr Michalovi Pavlovičovi     
      Nová Doba na Vajnorskej ulici 
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v štábe pplk. J.Goliana. 3.2.1945 bol príslušníkmi POHG zavraždený  v Bratislave na Novej Dobe. V roku 1945 
bola po ňom pomenovaná ulica v Bratislave – Trnávke. Miesto tragédie pripomína pamätná tabuľa na Vajnorskej 
ulici a náhrobník  na cintoríne v Kapinciach. Podrobné informácie k L.Pavlovičovi mi nezištne vo februári poskytol 
známy slovenský historik Jozef Jablonický (73 r.). Chodiaca  „encyklopédia SNP“ si dodnes pamätá na osobné 
stretnutia a niektoré epizódy  niektorých londýnskych výsadkárov a ich rodinných príslušníkov (Košina, Biroš, 
Vaňura, Krátky, Chramec a ďalší). Bohatú korešpondenciu (napr. s J.Hájičkom -Istanbul) venoval múzeu SNP 
v B.Bystrici. Niektoré jeho knihy existovali v minulosti len v samizdatovom vydaní (napr. Kto bol kto). Kladom je, 
že sa neuspokojil s vydaním svojich diel, ktoré stále doplňuje o nové poznatky, získané v archívoch a pri osobných 
stretnutiach u účastníkmi SNP v neskoršom období (Z ilegality do povstania). V niektorých knihách predčil (opravil 
a upresnil)  práce tímov historikov venujúcich sa dejinám SNP. Pre výsadkársku terminológiu používa svoju 
vlastnú: napríkl. „V prvej vlne príchodu desantov boli parašutované ešte 4 desanty, všetky z UŠPH v Kyjeve, ... 
Gabčík bol vysadený ako člen pararoja... “Ako jeden z prvých sa pustil i do nekomunistického (teda  i londýnskeho 
odboja). Z posledných kníh si pozornosť zaslúži knižný dvojdielny Samizdat o odboji, jeho II. diel (710 stránok), 
vyšiel v edícii Kalligram v roku 2006. V zozname „Kto bol kto“ je  spomenutý i jeden z pôvodných kandidátov 
v MANGANESE Pavol VIBOCH. 
     Pri výsadkoch pred vypuknutím SNP boli často medzi parašutistami i tzv. „hviezdari“- českí a slovenskí vojaci 
„Poľského legiónu“, presunutí po porážke Poľska  pod velením pplk. L.Svobodu 17.9.1939 do východnej časti 
Poľska obsadeného Červenou armádou. Chceli bojovať proti Nemecku, žiaľbohu stále platil pakt medzi Nemeckom 
a Ruskom o neútočení. V júni 1941 boli v Suzdale niektorí „hviezdari“ dokonca vylúčení z čs. voj. jednotky, väčšina 
však bola neskôr ruským velením využitá pri výsadkových operáciach. Kniha „Za frontou na východě“ sa snaží 
zmapovať osudy viac ako 130 rôznych výsadkových operácií na územie protektorátu Čechy a Morava, 
Slovenského štátu a Podkarpatskej Rusi. Zúčastnilo sa ich viac ako 400 výsadkárov z bývalého 
Československa. I toto číslo nemusí byť konečné. A teraz k praktickým veciam. Pri výbere k parašutistom sa 
prihliadalo k rôznym kritériám – vek, zdravotný stav, adaptabilnosť, znalosť jazyka, priestoru, atď. s dôrazom na 
predpokladaný priestor a úlohy vysadenia. Asi 50% výsadkárov malo i rádiový a šifrový kurz. Vybavenie 
parašutistu odpovedalo jeho predpokladanému miestu a úlohe, nasadeniu a našli by sme tu zbrane: pištoľa: typy – 
Mauser, FN 7,65mm, FN 9mm, Walter P-08 – 7,65mm, TT(Tokarev), atď. samopal PPŠ- 41 s kotúčovým 
zásobníkom na 71 nábojov = 5,5 kg váhy, Schmeisser 9mm, atď, ručné granáty F-1, nôž („finka“). Doklady: pravé 
a falošné legitimácie, cestovné pasy, kenkarty, pracovná knižka, pomocné legitimácie – spolky, poisťovne, 
potravinové lístky, nevyplnené orazítkované policajné prihlášky, evakuačný list, zinkové dosky k výrobe falošných 
dokladov, fotografie, atď. Peniaze: Kčs, Sk, RM, USD, maďarské pengö, poľský złoty, protektorátne koruny, 
(zdroje neuvádzajú zlaté/strieborné(?) mince, ktorými boli vybavené londýnske výsadky). Spojovacie prostriedky: 
rádiostanice typ SEVER, NABLA, JAK IV, RPO, rádiové komplety JACK, TENZ(S)OR, batérie, ručný 
elektromotor,  vlastný šifrovací kľúč – väčšinou kniha, prevodné tabuľky, šifra napr. „Palacký“, atď. Oblečenie: čs. 
alebo ruská voj. uniforma, vatový kabát alebo kožúšok, alebo civilné oblečenie. (Pozn.: Sú známe i fotografie 
výsadkov, v ktorých majú ženy na sebe sukne). Ďalšie príslušenstvo: náhradná bielizeň, mydlo, mapa, buzola, 
hodinky, baterka, tužka, zápisník, atď. Potraviny: obvykle dávka na 3-10 dní (sucháre, údené mäso, konzervy, lieh, 
cukor, soľ, masť, cigarety, machorka, atď). Výstroj (do váhy 20 kg, ale bežne i viac) bol v ruksaku (v „mešku“) 
umiestenom pri zoskoku na hrudi, zbytok v kontejneroch – strelivo, náhradné zdroje, kryštály, lekárnička, náhradné 
lampy, protitankové míny, TNT, guľomety, lopaty, krompáče, píly, sekery, atď.      
     Pri väčších zmiešaných partizánskych výsadkoch sa dodržiavala zásada – veliteľ Rus, zástupca/komisár Slovák 
a obrátene. Veliteľ skupiny mal obvykle hodvábnu šatku na ktorej boli niektoré identifikačné údaje, potvrdzujúce 
poslanie, hodinky mal obvykle radista. Pri spravodajských výsadkoch mal každý parašutista svoj vlastný volací znak 
– väčšinou ženské meno Anna, Aranka, Ema atď. Našli by sme i osobné päťmiestne čísla napr. 35335, 54154, 
89089, 24824, 12121. Nikde v archívoch som nenašiel ani náznak, že by bol na Slovensku pripravovaný atentát na 
obergrüppenführera  Hermana Höf(f)eho. 
     Výcvik parašutistov bol vykonávaný podľa 
charakteru úlohy a záležal od  vysielajúceho 
subjektu. Pokiaľ v roku 1944 prevládali hlavne 
partizánske (organizátorské) skupiny, v roku 1945 
prevládali jednoznačne skupiny so 
spravodajskými úlohami a ťažisko činnosti sa 
presúva do protektorátu Čechy a Morava. Rôzne 
výcvikové strediská, školy, partizánske školy by 
sme našli poblíž Moskvy a Kyjeva ale i priamo 
v moskovských hoteloch (National/Nacional, 
Savoy, Moskva, Lux...). Miesta škôl boli v: Obarov 
pri Rovne, Sv(j)atošino pri Kyjeve, Pionierska, Kušnarenkovo pri Ufe, Zacharovka, Schodnja, Kujbyšev, 
Malachovka, Bykovo, atď. Po oslobodení Kyjeva, po 6.11.1943 tu začala partizánov pripravovať kyjevská 
spravodajská škola. Neskôr sa objavuje v označovaní jednotiek výcvikové stredisko 4.UF – č.5053, ktoré sa 
posúvalo spoločne s posunom frontu (Drahoby(i)čice, Krakow. Ako odletové letiská boli používané Kalinovka, 

Douglas C-47- v tej dobe najlepšie lietadlo pre výsadky 
Na obr. v originálnych amerických farbách 

 11



Rovno, Dubno, Kyjev (Žuljany), Jelce, Rzeszow, Ľvov, Čop, Krosno, Tuszow Narodowy, Grodek Jagelowy a ďalšie 
odpovedajúce posunu frontu. Typy vysadzovacích lietadiel – prevažoval Douglas C-47 (vysadzovanie i z oboch 
dverí), Boston- 2? (pri nálete mohol skákať len jeden, nutných viac náletov), B-29 (napr. V.Roblička), neskôr i Li-2 
(mal malé dvere) ale našli by sme i výsadok z „kukuruznika“ (J.Jablonka – JAVOR 22.2.1945). Kyjevský ÚŠPH 
disponoval 30 výsadkovými (čiastočne upravenými bombardovacími a dopravnými, niekedy i neozbrojenými) 
lietadlami asi 7.bombardovacieho zboru. 5. Orelský bombardovací zbor, ktorý podporoval SNP, operoval z letísk 
Ľvov a okolie (Gorodok, Čerljany, Cunjuv, Stroni Baby, Kurovicy) lietadlami Li-2, a 6 Dakotami v každom pluku. 
Za zaznamenanie stojí i rôzny systém vysadzovania, napr. pri veľkých výsadkoch prvé lietadlo – výsadkári, ďalšie 
lietadlo zásobníky, atď. Z letiska Kalinovka (4.gardová Brianska bombardovacia letecká divízia) lietali na 
Slovensko ale i nad protektorát lietadlá North American B-25 Mitchell (verzie B-25C a B-25J) väčšinou s 3 
výsadkármi – 2 skákali z  bombovnice, tretí zo zadnej  časti menším dverovým otvorom. Takže „Boston“ bol asi B-
25. A aby som nezabudol, každý výsadkár mal len jeden padák... 
    Čo dodať k výsadkom z Moskvy? Môj osobný názor je, že výsadková príprava skupín (okrem 2.čs. pdb !) bola 
zameraná hlavne na inštruktáž, na činnosť pri zoskoku a pristátie, s minimom alebo i bez zoskokov. Výber prvých 
dobrovoľníkov – parašutistov bol ukončený 30.6.1941 a už v auguste 1941 sú prví slovenskí parašutisti, podľa 
terminológie ÚŠB „sosadení padákmi zo sovietoruských lietadiel“, žiaľbohu kvôli navigačným omylom vysadení 
nad Poľskom alebo Maďarskom. Výsledkom boli i úmrtia pri prvých výsadkoch, neskôr časté zranenia pri dopade. 
Na druhej strane, na rozdiel od parašutistov vysadených v Maďarsku alebo v Protektoráte, kde chytenie hraničilo so 
smrťou, parašutisti zadržaní na Slovensku boli odsúdení na 10-15 rokov väzenia. Pri prvých parašutistoch skupiny 
S I/N  (Š.Andraščík, L.Kratochvíl) už dnes existujú tri protichodné verzie ich činnosti po zatknutí v Miškolci. (1. - 
boli do konca vojny  v konc. tábore, 2. -  boli oslobodení  ruskou armádou v konc. tábore v Poľsku a vrátili sa 
a robili besedy od leta 1944 v 1.čs. az, 3. -  Andraščík ušiel z konc. tábora a Kratochvíl sa dožil oslobodenia v konc. 
tábore). Ďalším faktorom, ktorý spôsoboval zranenia, boli ruksaky umiestené na hrudiach parašutistov, neosvedčili 
sa ani zle pripútané rdst. na chrbte pod padákom. Boli i prípady, že pre nadváhu výsadku (výsadok + kontejnery 
typu PDMM a UPDMM) sa niektorý výsadkár „nezmestil“ do lietadla svojho výsadku. 
 
Koniec 1.časti.                                                                                                                          

       Vladimír GAJDOŠ 
                     KVV Bratislava 

 
 
     Ako sa začínalo. 
 
     V čase rozvíjajúceho sa obdobia parašutizmu začali sa skákať aj zoskoky s oneskoreným otváraním padáku 
„výškové„ . Vhodnejšie pomenovanie, vzhľadom na skrátenie názvu sa nenašlo. V tom čase nebolo takmer žiadnych 
informácií o vykonávaní tohto druhu zoskokov, ako športu.. Samozrejmé, nebolo ani žiadnych športovo-
parašutistických zariadení na takúto prípravu. Postupne si však parašutisti začali vytvárať prípravné zariadenia 

a vôbec podmienky na pestovanie tohto športu. Neboli k dispozícii 
padáky, ale ani lietadlá. Na vlastnej koži sa však presvedčili, že ak sú 
k dispozícii padáky a lietadlá, odvážlivci sa vždy nájdu. K „ 
výškovým „  zoskokom sa začali používať záchranné pilotné padáky, 
ktoré sa používali na záchranu pilotov v čase núdze. Prečo by sa teda 
nedali použiť i k organizovaným zoskokom. Začali sa presviedčať 
o tom, že ak si parašutista správne a svedomito zabalí padák a je aj po 
fyzickej stránke pripravený, tak pod dozorom skúseného inštruktora 
zoskok padákom po stránke bezpečnosti v ničom nezaostáva za 
ostatnými druhmi športov. Dôkazom je fakt , že ani v týchto ťažkých 
začiatkoch vykonávania „výškových„ zoskokov nedošlo k tragickým 
nehodám, či už zo strany používanej techniky, alebo fyzickej 
kondície parašutistu. 
     Skúsenosti pri začínajúcich „ výškových „ zoskokoch si však 
vynucovali určitý pokrok, či už to bolo v nárokoch na lietadlá, 
padáky, výstroj, kontrolne prístroje, správanie sa parašutistu počas 
voľného pádu, atď, atď. Vývoj tejto požadovanej techniky však išiel 
dopredu pomalým tempom. Hromadné zoskoky s použitím 
automatického otvárania padáku, boli preto ešte dlho hlavným 
bodom programov leteckých dní. 
     Prvý zoskok voľným pádom uskutočnila trojica parašutistov M. 

Muzika, V. Ilavský, L. Vašečka na prvom povojnovom leteckom dni 14. júla 1946 v Nitre. K zoskoku použili 
záchranné padáky „chrbtové„ a „sedacie„ a lietadlo typu JU-34 / prezývané Vrana /. Nasledujú ďalšie zoskoky 
voľným pádom na mnohých leteckých dňoch na Slovensku, v Čechách a na Morave. Napr. na leteckom dni 

Viktor Ilavský a Ladislav Vašečka pred  zosko- 
kom z lietadla Storch na let. dni v r.1946 
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v Olomouci skákali z výšky 2400 m (Ilavský  38 a Vašečka 37 sek voľným pádom). Na leteckom dni vo Vyškove, 
L.Vašečka z 2500 m dĺžka voľného pádu 44 sek. 
     V rokoch 1948 – 1949 sa začína nová éra v parašutizme. Toto obdobie už možno hodnotiť ako éru začínajúceho 
športového parašutizmu. Na parašutistu sa začínajú klásť mimoriadne nároky na fyzickú prípravu, rozvoj psychiky, 
ako i používanie účelového výstroja, meracej a kontrolnej techniky, vhodne upravených lietadiel a odbornej 
prípravy parašutistov a pilotov. Po skúsenostiach s používaním padákov s automatickým  otváraním v aeroklube 
Bratislava začínajú pokusy s ručným otváraním padáku po preletení určitej vzdialenosti parašutistu voľným pádom. 
V tom čase nebol ešte parašutista vybavený výškomerom ani stopkami a tak bol odkázaný na svoj odhad výšky 
a počítanie, po ktorom má otvárať padák. Schopnosti na odhad výšky boli však veľmi individuálne. V začiatkoch 
vykonávania „výškových„ zoskokov, sa používali záchranné chrbtové, sedacie a lonové padáky. Najprv sa používal 
chrbtový padák a ako záložný (rezervný), padák lonový. V začiatkoch sa otváral iba jeden padák. Keďže u týchto 
záchranných padákov rýchlosť bola vysoká ( 4 – 8 m /sek), stretnutie so zemou nebolo práve najpríjemnejšie. Preto 
sa neskoršie po otvorení hlavného padáku začalo používať i otváranie záložného, čím sa dopadová rýchlosť znížila 
takmer na polovicu. Je potrebné poznamenať, že všetky tieto padáky boli používané pri leteckom výcviku a tak sa 
neraz stalo, že plachtár používajúci chrbtový padák pri svojom cvičnom lete, použil tento v ďalší deň k vykonaniu 
„výškového„ zoskoku. 
     V čase začínajúcich „výškových„ zoskokov nebolo lietadiel vhodných k tomuto účelu. Dopravné lietadlo DC – 3, 
ktoré sa vtedy používalo bolo veľkokapacitné a hodilo sa skôr k hromadným zoskokom na statické otváranie 
padákov. Preto športoví parašutisti stáli pred dilemou, aké lietadlá použiť na „výškové„ zoskoky. Ako možno 
existujúce lietadlá prispôsobiť na vykonávanie týchto zoskokov, ako vystrojiť parašutistu, aby si mohol kontrolovať 
výšku, v ktorej sa nachádza. Pokiaľ ide o samotné vykonanie voľného pádu (t.j. dráha letu bez otvorenia padáka), 
názory sa v začiatkoch  veľmi rôznili. Pri výskoku vo veľkej výške sa pádová rýchlosť zvyšovala. Ak prihliadneme 
k tomu, že parašutisti nemali vtedy ani poňatie o tzv. plávaní vo vzduchu. Čo dnes je už samozrejmosťou, tak 
parašutista menil polohu počas voľného pádu náhodilo. Až postupne sa dostalo k poznaniu, že sedací padák sa 
bezpečne otvorí vtedy, keď parašutista letí dopredu hlavou. Vtedy má možnosť aj vidieť ako sa padák otvára a či sa 
vôbec otvára. V kritickom prípade má potom možnosť použiť záložný padák lonový, či záložný. K takýmto 
prípadom však došlo veľmi ojedinele. Počas voľného pádu musel parašutista kontrolovať svoju výšku vizuálne. 
Vzhľadom na bezpečné vykonanie zoskoku sa musel parašutista snažiť dostať pred otvorením padáka do priaznivej 
polohy, t.j. hlavou k zemi. Túto polohu dosiahol manévrovaním, zmenou polohy nôh a rúk. Toto bolo možné 
považovať za prvé počiatky tzv. plávania vo vzduchu. Tieto poznatky sa postupne zdokonaľovali, až do dnešného 
majstrovského ovládania tela počas voľného pádu. (Dnes už často vidíme v televízii parašutistov ako surfujú vo 
vzduchu počas voľného pádu a pod.– poznámka redakcie). Pri „výškových„  zoskokoch sa postupne dochádzalo 
k názoru, že je nepríjemné meniť polohu parašutistu pri veľkých pádových rýchlostiach, ak nie je pád riadený. 
Odpor tela parašutistu sa pri rôznych polohách nedá zrovnať . Napr. pri zmene polohy zo smeru hlavou dolu, kedy je 
pádová rýchlosť vysoká do polohy na chrbát, parašutista dostáva úder od rýchleho vzduchu. Tento úder pri 
vysokých rýchlostiach je veľmi silný a tým aj nepríjemný. Preto bolo potrebné, aby parašutista zaujal čo najskôr 
polohu „dolu„ hlavou a tak preletieť dráhu bez otvorenia padáka. Tento spôsob mal však  i nepríjemné následky 
v podobe silného zbrzdenia pri otvorení padáka. Čím väčšia bola pádová rýchlosť, tým väčšie zbrzdenie parašutistu 
a tým i väčšie nepriaznivé účinky na skákajúceho. (Dnes sa nad niektorými vecami pousmejeme, ale také boli 
začiatky – poznámka redakcie).  
 
Pokračovanie v budúcom čísle.  
                                                                                                 Emil   T e n c e r 
                                                                                             KVV  Banská Bystrica 
 
Blahoželáme k životným jubileám!  2.Q 
 

Emilovi Smrekovi  80 rokov 
Jozefovi Borovskému 80 rokov 
Dušanovi Pribulovi 70 rokov 
Oľge Švrčkovej  70 rokov 
Helene Vajdovej  65 rokov 
Táni Šidlovej  60 rokov 

 
Pri tejto príležitosti vám milí priatelia gratulujeme, zo srdca želáme pevné výsadkárske zdravie a  veľa 
pohody do ďalších rokov života. 
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Bez padákov do piešťanského bahna.  
 

Dávno sa minuli časy, keď som ako študent brázdil na lyžiach zasnežené české veľhory Krkonoše, alebo 
slovenské Vysoké Tatry. Pobyty v Špindlerovom Mlyne, Peci pod Snežkou, alebo v Tatranskej Lomnici, Bílikovej 
chate na Hrebienku, pomáhali nám upevňovať zdravie a dodávali silu pomocou blahodárneho pobytu v zimnej 
prírode. Zotavovne ROH bývalého Československa dávali možnosť dostať sa tam, na čo dnes môžeme iba 
spomínať. Pravdaže, svet sa v súčasnosti zmenil. Láka nás všetkými prostriedkami na miesta, kde sme sa dostali 
v minulosti iba prstom na mape. Láka nás užiť si radovánky života a vidieť doteraz nepoznané. Ale ako to už býva, 
s pribúdajúcimi rokmi tempo nášho dôchodkového života sa spomaľuje a záujem o okolitý svet klesá. Je to ale 
zdanlivé. Neplatí to pre príslušníkov Klubov vojenských výsadkárov SR. 
       Začiatkom roka mi zazvonil telefón, kde sa ozval kolega Juro z KVV Bratislava : „Šaňo, mám pre teba niečo na 
povzbudenie. Nie je to Viagra, ale niečo ešte lepšie. Ide sa do Piešťan !“ Telefonát ma prekvapil a tiež zaskočil. 
Práve v tom období vládli treskúce mrazy a snehové fujavice. Nešlo teda o letisko Piešťany, alebo o zoskok 
padákom. Bolo to piešťanské bahno, do ktorého ma mali zabaliť na jeden týždeň. Váhal som. Neváhala ale moja 
priateľka Dáša. Jej automobil o niekoľko dní letel s nami do svetoznámych kúpeľov. Boli to skutočne Piešťany. 
Zastavili sme sa pred hotelom Palace. V prijímacej hale sa zvítali tri rodiny. Traja výsadkári Juro, Šaňo, Milan a ich 
partnerky Betka, Dáška a Vierka. Tie boli odhodlané aspoň na chvíľu zabudnúť na všedné stránky bežného 
domáceho života. 
 Keď sa lekár pozrel na moje schátralé telo, bolo mu to hneď jasné. Tento človek potrebuje ihneď najvyšší 

stupeň ošetrenia a liečby! Musíme ho tu dobre vykŕmiť 
a postaviť na nohy! Dozaista roky sa neobjavil v takých 
zdravotných zariadeniach, aké je naše – pomyslel si. 
Nakoniec sa ma taktne opýtal : „A čo šport ? Čím ste sa 
v športe zaoberali ?“ „ Bolo to letectvo „- vyhŕklo to zo 
mňa. Tón rozhovoru sa okamžite zmenil. „Aj ja som 
voľakedy lietal“ – priznal sa mi a na chvíľu začali sme 
obaja opäť lietať po ordinácii v spomienkach. „Viete“ – 
naklonil sa ku mne priateľsky, „ dáme vám tu to 
najlepšie, čo máme. A keď budete odchádzať, ukážte sa 
mi .“ Ako povedal, tak sa aj stalo. O niekoľko hodín 
trčala moja hlava nad hladinou pariaceho sa bazéna. 

Náš život v kúpeľoch sa rozbehol ako vlak Inter 
City. Veľmi rýchlo som sa vžil do úlohy kúpeľného 
hosťa. Okamžite som pocítil aj blahodárne pôsobenie 
predpísaných procedúr. Priateľka Dáša len s vypätím síl 

rušila môj tvrdý spánok, aby som sa dostavil k večeri. Lekár vedel čo robí, keď mi predpísal taký tvrdý kúpeľný 
režim. Vodné kúpele striedali masáže a škótske striky 
zahnali ma nakoniec do fitness centra. Šéfka tohoto 
oddelenia  nemala nado mnou zľutovanie. Zbadala 
ochabnuté svaly a ničila ma na jednotlivých aparátoch. 
Nakoniec som bol totálne imobilný a impotent. Kúpele 
Piešťany však počítali aj na takéto prípady. 

Vonku -15, vo vode +38 

Blížila sa dvadsiata prvá hodina a hotel sa ponáral 
do tmy. Poslední hostia vyliezli z bazénov. Časť klientely 
sedela v hlbokých kreslách, popíjala mokku a vypúšťala 
obláčiky dymu, ako z  továrenských komínov. Mali dosť 
celodenného zhonu a oddávali sa najnovším klebetám. 
Niekde z diaľky  sa ozývala hudba a práve tam smerovali 
kroky  dobre naladených našich žien a troch mužov – 
parašutistov. Hotelový bar praskal vo švíkoch. Ochotný 
vedúci správne ohodnotil prichádzajúcu spoločnosť. Tri 
zábavychtivé ženy a troch, celodennými kúrami zničených 
mužov. Jeden stôl a šesť stoličiek boli okamžite voľné. Takto sme sa uvoľňovali 

Je jedna hodina po polnoci. Traja výsadkári sedia 
za stolom so skríženými očami a popíjajú víno. Tri stoličky sú prázdne. Žien niet. Veselo skáču na parkete a vrhajú 
nevraživé pohľady na svojich nepodarených partnerov. Potom sa ale milo usmejú a oddávajú sa pekelnému tancu 
diskotékového rytmu. Rýchlo zabúdajú na temné stránky všedného domáceho života.  

Je sedem hodín ráno. Traja výsadkári sedia svieži v hale a čakajú na svoje ženy. Tie postupne prichádzajú. 
Zničené, nevyspaté a unavené vlečú sa k raňajkám. Nastáva prebudenie. Bohaté raňajky, švédske stoly preplnené 
dobrotami, aké si len zaželáš, dodávajú opäť silu a elán do nového dňa. Nespočetné druhy čerstvých šalátov, 
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omáčky, jogurty, vajíčka, výrobky z rýb, lákajú naše chuťové kanáliky. Potom prichádzajú na rad čerstvé 
pekárenské výrobky, koláče, zákusky, nechýba šunka, vyberané salámy, syry, maslo, džemy. 

Stoly sú bohato zásobené domácim aj  cudzokrajným ovocím a zeleninou. Môžeš si vybrať kávu, čaj, pivo 
aj víno. Pozorný personál prináša všetko, čo ti vidí na očiach a plní tvoje želania. Hostia sú veľmi spokojní. 
Arabština sa tu mieša s angličtinou, ruština s češtinou, polština s maďarčinou. V hoteli 

sa nachádzajú hostia zo všetkých kútov Európy i zámoria. 
Spokojné tváre hostí svedčia o tom, že Piešťany si zaslúžia 
povesť svetoznámych kúpeľov. 

Blíži sa koniec nášho pobytu v kúpeľoch. Už 
niekoľko dní hľadám to sľubované a povestné piešťanské 
bahno. Nikde som ho nenašiel. Asi zostalo nadobro ukryté 
pred peňaženkou chudobného slovenského penzistu. A tak tri 
páry sa rozchádzajú. Vrháme posledné pohľady na krásne 
pavilóny kúpeľného areálu v pevnej viere : Dovidenia 
Piešťany v roku 2007 ! 
 
       
      

       Tri výsadkárske“maminy“, ktoré trpezlivo 
počúvali večer-čo-večer naše paraspomienky     Alexander Georgievský            

                                KVV Bratislava    
 
 
 „ Padákové árie „ 
 
     Náš člen Plk. v. v. PhDr. Viktor TIMURA, CSc. príslušník výsadkových jednotiek v rokoch 1959 – 1967 
v Prešove , Holešove  a Prostejove je autorom mnohých odborných štúdií z filozofie, kulturológie, estetiky 
a literárnej histórie. Knižne mu vyšli monografie z filozofie, z literárnohistorickej a literárnokritickej oblasti. 
Občas zakočí i do básnickej tvorby o čom svedčia i jeho „ Padákové árie „ ,  ktoré vyšli  v mimoriadnom čísle 
Červené barety venované Stretnutiu 2005 v Prostejove. K tejto jeho tvorbe sa postupne v našom Spravodaji vrátime. 
Chceme tak upozorniť, že popri tvrdých chlapoch výsadkároch sú medzi nami i „ lyrici „ ktorí popri  padáku vedia 
ovládať i túto tému. 
 
                   Páni výsadkári                                                 Mám rád verše plné vzruchu 
                   Páni veteráni                                                    Vyzvŕtané vírom vzduchu 
                   Veď my nie sme ešte ani                                 Od lietadla 
                   Takí starí                                                          Na ktoré si hviezda k rose sadla 
                   Ako vravia naše roky                                       Ako do divadla 
                   ( Iba prezident Jindřich je Starý )                    Na padák ich vyšívali modré nite vesmíru 
                   Len už neveríme sľubom vlády                       Pre Vás sú ti verše – plaché laňky z revíru 
                   Na šťastnejší život – na pokroky                     V ktorom nenápadne 
                   Hoci by sme radi                                              Okrídlený Pegas vládne. 
                   Ale nie sme takí mladí  
 
 
     „ Červené barety „ 
 
         Červené barety ...                               Červené barety                                   Kamaráti 
         Zdobili slávou statní muži                  Armády zbraň a naša pýcha              Služba pod padákom 
         Za padákom dnes ich srdce túži        Odvaha z nich a mladosť dýcha         Vždy nás v čase dákom 
         Červené barety ...                               Červené barety ...                               K sebe vráti 
         Lietadlo s nimi nebom krúži              Padákov šum v nich neutícha            Červené barety ...  
                                                                                                                                Ideme v nich ako prví 
         Červené barety ...                               Červené barety ...                               Dobrým ľuďom v  ústrety 
         V zástupoch z lietadiel sa rinú           Krása a vernosť našej zbrani              Červené barety ... 
         Hotoví brániť domovinu                    Výsadkár sa im neubráni                    Majú farbu našej krvi. 
         Červené barety ...                               Červené barety ... 
         Žiaria a naše roky plynú                    Chránia si hrdí veteráni  
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Drobné správy                                                    
 
◙   K 25.1.2006 sme vyzbierali na účte VÚB Bratislava č.1746841054/0200 na konto Banič celkom  
     47.685 Sk 
◙  14.2. sa 5 členov KVV BA zúčastnilo VČS Slovenského leteckého zväzu Gen.Dr.M.R.Štefánika    
     v Bratislave. Z našej strany bola potvrdená ochota k ďalšej spolupráci medzi klubmi. Vo funkcii   
     predsedu bratislavskej pobočky 1 –SLZ bol potvrdený plk.v.v. Ing.Vladimír Švárny. O parašutistické  
     militárie, uniformy, dokumenty, odznaky, fotografie , atď.  prejavilo na schôdzi záujem vojenské  
     múzeum. Bližšie Mgr. Michal PIREK, tel. 02/5934 1613, 0911/ 12 14 09 alebo pirek@snm-hm.sk  
◙  Š.Janáček, M.Hermannová a redakčná rada zahájila práce na článku k 60. výročiu vzniku paraodboru   
    na letisku Bratislava – Vajnory. Pamätníci, pomôžte so spomienkami, fotografiami, odznakmi,  
    diplomami, zápisníkmi zoskokov, atď.! 
◙  Na stránke www.aeroklub-ba.sk sa môžeme dočítať, že... v roku 1946 vzniká v Bratislave para odbor   
    pod vedením L.Vašečku a V. Ilavského. Predsedom para odboru sa stal Dr.Trávniček. V tomto roku  
    15-násť parašutistov urobilo celkom 100 zoskokov na padákoch RZ . V priebehu 5-tich rokov vzrástol   
    počet parašutistov na 50 a parašutisti mali k dispozícii 30 padákov typu VJ... 
◙  Záujemci o júnové stretnutie v Starych Splavoch – Bornom – kontaktná adresa: Miroslav PLESAR,  
    nám. T.G.Masaryka 3, 470 01 Česká Lípa, ČR, tel. 00420/487 522 943. 
◙  Z plánu činnosti KVV Zlín na rok 2006 – Po stopách výsadkov Out Distance, Bioscop, Anthropoid,  
    Silver A (apríl – jún), 1.part. brigáda J.Žižku (september), 28.7.-30.7. stretnutie Javorník – Kasárna, 8.-  
    10.9. - účasť na Memoriáli zakladateľov výsadkového vojska v Prostějove,  2.12. – výročné posedenie,  
    atď. Bližšie A.Šulák alebo A.Kolář. 
◙  Zo smutných správ :  27.1. sme sa rozlúčili v Žiline s Hankou Michňovou (KVV ZA), 31.1. potom  
     s príslušníkom 2. čs. pdb Vendelínom Mikušom (KVV BA) 
◙  Správa telextu ČT 1 z konca novembra 2005 hovorila, že telá parašutistov z krypty – by sa mohli  
     nachádzať na univerzitách v Rakúsku a východnej časti Nemecka. Článok v českej MF dnes  
     z 23.3.2006 však hovorí, že J.Gabčík leží v masovom hrobe na cintoríne v Prahe – Ďáblicích.  
◙  V sobotu 1.4.2006 sa uskutočnilo zasadnutie rady KVV SR v Žiline. O priebehu jednania budem  
     informovať v ďalších Červených Baretoch. 
◙  Naši členovia Štefan Janáček a Mária Herrmanová pripravujú článok o povojnovom športovom  
     parašutizme v Bratislave – Vajnoroch. Ide o 60 výročie, pamätníci, ozvite sa im a pomôžte    
     fotografiami, spominekami. 
◙   Najbližšie číslo nášho spravodaja výjde: 1.7.2006 

 

Prispejete aj vy 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 

jpm1@stonline.sk      
                  spravodaj Č. barety -www.jpm.sk  
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