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SPRAVODAJ  KLUBU  VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV V  BRATISLAVE

     Už od rána sa začala 
schádzať početná skupina 
priaznivcov, ktorá si neda-
la ujsť možnosti účasti na 
dobre pripravenom podujatí. 
O tom svedčí i počet zapísa-
ných účastníkov / 77 ľudí /. 

Baničov deň  sa vydaril
        Klub vojenských výsadkárov Bratislava a Trnava
uskutočnili dňa 11.6.2011 Baničov deň na letis-
ku v Bolerázi. Tento deň,  i keď podstatne dosť fú-
kal vietor sa vydaril. Zásluhu na tom majú naj-
mä hlavní organizátori Martin Karnas s manželkou, 
Milan Gašpar s rodinou, Alojz Bachratý a Oto Ondreička.

 Nakoniec však všet-
ko bolo inak.  Zišlo sa celkom  
15  veteránov,  ktorí sa  pokú-
sili  zabojovať o  čo najlepšie 
umiestnenie zo šiestich KVV 
ČR a SR. Títo vytvorili 5 mie-
šaných družstiev – Praha I a 
II., Bratislava, Trnava a Ban-
ská Bystrica a vyšlo v tento 
deň i počasie a tak sa hneď od 
rána v sobotu mohlo  skákať.  
A že tam bolo veselo, dokla-
dom toho bolo  i  to,  že v tento 
deň sa konali  i  Majstrovstvá 
SR športovcov. A tak neďaleko 
seba bolo doskočisko s elektro-
nickou nulou a neďaleko pies-
kové doskočisko pre veterá-
nov. Raz štartovalo lietadlo so 

III. Majstrovstvá
Slovenskej republiky veteránov
klubov vojenských výsadkárov 

v zoskoku padákom
na presnosť pristátia

 Tieto Majstrovstvá na presnosť pristátia jed-
notlivcov na deň 30.júla 2011 pripravovali spoločne 
KVV Banská Bystrica a Bratislava na letisku v Parti-
zánskom. Zo začiatku sa vynárali určité ťažkosti. Bude 
dosť účastníkov?  Vyjde počasie?  Veď posledné dni 
dosť pršalo  a  nebolo tomu inak ani deň predtým.

Pokračovanie na str.13

Do programu bola zaradená 
i mimoriadna udalosť. Usku-
točnila sa pietna spomienka 
na nedávno zosnulého nášho 
kamaráta, zaslúžilého Majstra 
športu Gabriela Kiša. Jeho 
poslednou vôľou bolo, aby 
kremačný popol bol rozpráše-
ný nad niektorým slovenským 
letiskom, na ktorom skákal, 
a tak v jednom z letov Briga-
dýra L-60 vyniesla urnu s po-
polom Andrejka Gyenessová, 
naša členka klubu a rodinná 
príslušníčka za spolupráce ka-
mery, ktorú obsluhovala hereč-
ka Janka Hubinská do výšky 
cca 150 metrov, kde popol nad 
letiskom Boleráz, kde Gabo 
v minulosti skákal rozprášil, 

jeho dobrý priateľ Vlado Kavic-
ký. Zo zeme zo slzami v očiach 
tento akt pozorovali jeho býva-
lé cvičenky z parašutistického 
výcviku Katka Hubinská a naj-
mä Janka Kováčová, ktorá 
sa v posledných rokoch jeho 

nemoci  o neho veľmi starala.  
Hlavný program bol zameraný  
na zoskoky, nielen vetaránov 
– skočili i začiatočníci. 2 pa-
rašutisti absolvovali základný 
výcvik i prvé zoskoky – Lucia 
Czerkelyová a Marek Štibrrá-
ny.  A tak pilot Jozef Čech s lie-
tadlom L-60 Brigadýr  OM-NNC 
z Partizánskeho mal čo robiť, 
aby zvládol toľko letov. Vyko-
nal 14 letov s počtom 42 zo-
skokov. Medzi 24 skákajúcimi 
sa objavili naši veteráni J.Me-
heš,  L. Hreha,  M. Michajlov,  
P. Alexander,  O. Ondreička, M. 
Gašpar, A. Bachratý, ale i ko-
legovia z KVV Banská Bystrica 

Pokračovanie na str.3

športovcami a hneď po nich ve-
teráni z lietadla Brigadýr L-60.
A tak bolo sa na čo dívať 
a značná časť divákov nešet-
rila potleskom na obe strany 
veď pristátia na nulu boli čas-

té u športovcov. No nedali sa 
zahanbiť ani veteráni, veď na 
nulu i keď do piesku pristál 
i Miro Nešpor z družstva z Bra-
tislavy / škoda, že sa mu ne-
vydaril druhý zoskok – 17, 90  
m / a ďalšie výborné výsledky, 

1, 30  m – Vargic, 1, 40  
m – Méhes, 1, 80  m – Mud-
roch, 2 m –  Cádra, 2, 10 
m –Urban, 2, 90 – Haverla
a ďalších 6 doskokov do 5,oo 

Úvodnú inštruktáž pred pretekmi vykonal Hlavný inšpektor 
parašutizmu SNA  Miroslav Gábor
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   Gabriel Kiš sa narodil dňa 28. marca 1934 v Košiciach. Má 
staršiu sestru Gizelu, mladšiu Magdalénu a mladších bratov 
Tomáša a Konštantína.

Spomienka na Gabriela Kiša

 Základnú školu na-
vštevoval v Košiciach. Počas 
druhej svetovej vojny rodinu 
evakuovali do maďarského 
Miškovca, kde pokračoval 
v štúdiách. S hrdosťou hovo-
rieval, že navštevoval gymná-
zium v ktorom študoval aj Pa-
vol Országh Hviezdoslav. Po 
skončení vojny sa rodina vráti-
la do Košíc. V roku 1949 prišiel 
ako 15 ročný do Bratislavy vyu-
čiť sa za hodinára v národnom 
podniku KLENOTY – HODINY, 
výučný list dostal v roku 1951.
 V roku 1947 sa v Bra-
tislave začal organizovať pa-
rašutizmus a robili sa  prvé 
zoskoky z lietadla. Rok 1947 je 
aj rokom vzniku Českosloven-
ského výsadkového vojska. 
 Mladý Gabriel ab-
solvoval už v roku 1952 vý-
cvik výsadkára v parašutis-
tickom stredisku v Petržalke. 
Výcvik vyžadoval disciplínu, 
poriadok, húževnatosť, spo-

Gabriel Kiš
*28.03.1934 + 19.04.2011

luprácu, bolo to silné fyzic-
ké a psychické zaťaženie
 Po absolvovaní pr-
vých zoskokov sa prejavil ako 
veľmi talentovaný športovec. 
Letisko sa stalo jeho dru-
hým domovom. Absolvoval 
aj výcvik pilota motorového 
lietadla a získal pilotný pre-
ukaz. Vo výcviku pokračoval 
v Prešove na lietadle C -11, 
ktoré bolo prípravou na lieta-
nie na prúdových lietadlách.
 Po skončení zá-
kladnej vojenskej služby pra-
coval naďalej ako hodinár.
 V roku 1963 sa 
oženil s Magdalénou Kollá-
rovou, s ktorou vychoval tri 
deti. Synovia Róbert a Juraj 
sa im narodili na Slovensku. 
            V roku 1968 emig-
roval s celou rodinou do Švaj-
čiarska. Žiť v cudzej krajine 
bez znalosti cudzieho jazyka 
nebolo ľahké. Najprv pracoval 
ako hodinár, neskôr ako ser-

visný technik v elektromecha-
nických odboroch. Naposledy 
bol zamestnaný vo firme PEN-
TAX, kde pracoval na servise 
a opravách fotokamier a rých-
lobežných kamier pre potre-
by vedy, výskumu a armády.  
 Vo Švajčiarsku sa im 
narodilo tretie dieťa - dcéra 
Katarína ( Karin ).

 Manželia Gabriel 
a Magdaléna viedli všetky svo-
je deti k láske k športu. V zime 
lyžovali, syn Róbert hral hokej, 
v lete sa venovali windsurfin-
gu na švajčiarskych jazerách.
 Po roku 1990 sa man-
želia Gabriel a Magdaléna roz-
viedli a Gabriel sa začal vážne 
zaoberať návratom na Sloven-
sko. Vrátil sa do rodných Košíc 
a odtiaľ prišiel do Bratislavy, 
kde pred emigráciou prežil 15 
rokov. V Bratislave žil od roku 
1992 so svojou družkou Janou 
Kováčovou, ktorá sa o neho, 
ako starostlivá a obetavá druž-
ka, aj ako bývalá zdravotná 
sestra, príkladne starala. Túto 
extrémnu starostlivosť potre-
boval Gabriel najmä v najťaž-
šom, poslednom roku svojho 
života, keď ho opatrovala pri-
pútaného na lôžko. Patrí jej 
za to veľká vďaka a uznanie.
 Gabriel Kiš zomrel 
dňa 19. apríla 2011 v ne-
mocnici na zlyhanie srdca. 

Česť jeho pamiatke.

  Dňa 23. 3. 2010 sme si pripomenuli osemdesiate
nedožité narodeniny plk. doc. PhDr. Vladimíra
Ulrycha CSc. Na základnú vojenskú službu nastúpil dob-
rovoľne v októbri 1950 u 65. výsadkového práporu.

Spomienka na Vladimíra Ulrycha

 Po ukončení ŠDZ 
a kurzu politických pracovní-
kov nastúpil v rovnaký deň ako 
aj ja, vo Výsadkovom učilišti  
v Stráži pod Ralskom v hod-
nosti poručíka. Od tej doby sa 
naše cesty spojili na celú dobu 
služby u výsadkového vojska. 
Vladimír vo výsadkovom uči-
lišti prevzal od mjr. Michala 
Sabadoša funkciu ZVP v ŠDZ, 
ktorej velil kpt. A. Navrátil. Kto 
poznal kpt. Navrátila vie,  že 
príprave budúcich dôstojníkov 
výsadkárov sa venoval zodpo-
vedne, tomu zodpovedalo aj 
vyžadovanie plnenia povinnos-
tí  od podriadených. Pre tvrdý 
výcvik vytváralo dobré pod-
mienky výsadkové uèilište, ale  
i výcvikový priestor  Kuřivody. 
V  ŠDZ  v dobe nástupu Vla-
dimíra prešiel výcvik do druhej 
záverečnej fázy a preto taktic-
kých cvičení s ostrou streľbou, 
za použitia trhavín, bolo viac 
než dosť. Výcviku a  všetkých  
zamestnaní sa zúčastňovali 
všetci príslušníci školy. Vladi-

mír  mi rozprával, keď sa raz 
príslušníci ŠDZ po nočnom 
cvičení unavení vracali do vý-
sadkového učilišťa, dal rozkaz 
kpt. Navrátil spievať. Zazne-
la známa pochodová pieseň 
“Nás nikto neodradí, ideál svoj 
máme“ tak namiesto slova, 
nás nikto neodradí”, spievali 
“nás nikto nenaserie, ideál svoj 
máme.” Nasledovalo: Zastaviť, 
stáť ! Velitelia čiat dostali nové 

osi presunu v smere na Hřen-
sko a späť – asi 80 km. Kon-
trolu presunu robil v  aute kpt. 
Navrátil. Pred výsadkovým uči-
lišťom povedal kpt. Navrátil, že 
mu môžu zase tak pekne za-
spievať. Nikto už nechcel ris-
kovať ďalší presun. Tu v ŠDZ 
si v praxi vyskúšal, to čo sa 
učil v kurze politických pracov-
níkov. Ako ukázala ďalšia jeho 
práca, tieto poznatky dobre 
využíval. Vedel, aká náročná 
je práca veliteľa čaty a koľko 
úsilia a  námahy vyžaduje prí-
prava na zamestnanie. V tej 
dobe sa vyžadovali      takmer 
doslovné prípravy na politické 
školenie. Previerkové komisie 
MNO na jar a jeseň kontrolo-
vali písomnú prípravu za celé 
uplynulé obdobie. Po reorgani-
zácii výsadkového  učilišťa na 
“Výsadkové výcvikové stredis-
ko so sídlom v Košiciach“ na 
jeseň v r. 1952 skončila ŠDZ. 
Keď Vladimír každú     sobotu 
doobeda pripravoval veliteľov 
čiat na PŠM na ďalší týždeň, 
snažil sa, aby už ďalšie prá-
ce na písomných prípravách 
im nezaberali veľké množstvo 
času. To velitelia čiat oceňo-
vali. Pri previerkach MNO bolo 
PŠM v týchto skupinách, ktoré 

pripravoval Vladimír vždy hod-
notené “veľmi dobre”. Snáď ne-
bolo týždňa, aby u nás, v košic-
kej kadetke, nebol na kontrole 
kpt. Broumovský. Zaujímal sa 
o všetko dianie v kadetke, od 
nástenných novín, práce rád 
PVS a samozrejme o politické 
školenie. Ja som bol vedúcim 
politického školenia poddôstoj-
níkov z povolania. Boli to pod-
dôstojníci získaní k službe po
zrušení práporčíckeho zboru. 
Preštudoval moje písomné 
prípravy a ocenil, že  či  vyu-
žívam dostupnú literatúru a  
beletriu a  zúčastnil sa tiež na 
seminári. Práve sa preberala 
tematika o tom, ako zvíťazili 
robotníci a  roľníci v Rusku. 
Kpt. Broumovský sa na záver  
seminára   zaujímal o to, ako 
zvládli   predchádzajúci te-
matický blok “Bojové tradície“ 
Išlo najmä o husitské revoluč-
né hnutie.Vrchný kuchár ďalej 
slúžiaci čatár, ktorý bol nedáv-
no získaný, bol vyvolaný kpt. 
Broumovským preto, že celé 
školenie nič nepovedal a tak 
sa ho opýtal, ako sa pozerá 
na osobnosť Jana Žišku. Vrch-
ný kuchár na to odpovedal:

Pokračovanie na str.10
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       V spolupráci Klubov výsadkových veteránov 
Bratislava a Banská Bystrica 29.- 30.7.2011 na le-
tisku v Partizánskom sa uskutočnili III. majstrov-
stvá SR parašutistov-veteránov s medzinárodnou 
účasťou. Tridsať pretekárov súťažilo na presnosť 
pristátia jednotlivcov a trojčlenných družstiev i vr-
cholových športovcov, pred zvedavými divákmi.

Pokračovanie na str.8

  Uprostred letiska dva kru-
hy neďaleko seba, čudesne 
kontrastné. Jeden parádny, 
zďaleka kričiaci sýtomodrou 
novotou pol metra hrubých 
skladačiek z molitanu, aby sa 
parašutisti pri dopade nepo-
udierali - ten bol pre mladých 
vrcholových športovcov čo 
bojovali o titul majstra repub-
liky. Druhý bol pre starých 
- veteránov. Bez molitanu. 

      V predvečer majstrovstiev 
Hlavný inšpektor Parašutizmu 
Slovenského národného ae-
roklubu Miroslav Gábor urobil 
prípravu, skontroloval licen-
cie, poučil o bezpečnostných 
opatreniach, udelil inštrukcie 
a  v sobotu ráno, presne pod-
ľa pokynov o 9.00 hod. za-
čala sa prehliadka výkonov 
aké človek hneď tak nevidí.

 VETERÁN
 - to nie je len krásne staré auto

III. Majstrovstvá
Slovenskej republiky veteránov
klubov vojenských výsadkárov 

v zoskoku padákom
Pokračovanie zo str.1

traja najlepší
     jednotlivci

tri najlepšie
družstvá

Umiestnenie - družstvá

1. KVV Trnava / M. Cisár, J. Méhes, D. Cádra /

2. KVV Banská Bystrica / L. Haverla, R. Vargic, V. Kavický /

3. KVV Praha I / J. Urban, A. Štrajt, O. Visinger /

4. KVV Praha II / V. Gajdoš, J. Hendrych, P. Mudroch

5. KVV Bratislava / L. Hreha, M. Neršpor, Ľ. Strakuš

Umiestnenie - jednotlivci

  1. P. Mudroch – KVV Praha II   / 1,80 a 3,60 m / 

  2. D. Cádra – KVV Trnava   / 4.20 a 2,00 m /

  3. J. Urban – KVV Praha I   / 1,40 a 4,40 m /

  4. J. Méhes - KVV Trnava   / 1,40 a 8,0 m  /

  5. L. Haverla - KVV B. Bystrica   /  2,90 a 14,10 m  /

  6. M. Cisár - KVV Trnava   / 10,20 a 7,40 m  /

  7. V. Kavický - KVV B. Bystrica   /  13,43 a 4,30 m  /

  8. M. Nešpor - KVV Bratislava   /  0,00 a 17,90 m  /

  9. R. Vargic - KVV B. Bystrica   / 17,75 a 1,30 m  /

10. Ľ. Strakuš - KVV Bratislava   /  15,65 a 3,55 m  /

11. J. Hendrych - KVV Praha II   /  20,40 a 3,0 m  /

12. O. Visingr - KVV Praha I   /  6,20 a 22,30 m  /

13. A. Štrajt - KVV Praha I   /  21,85 a 10,50 m  /

14. V. Gajdoš - KVV Praha II   / 50,00 a 15,60 m  /

15. L. Hraha - KVV Bratislava   /  50,00 a 25,00 m  /

metrov. Proste bola radosť po-
zerať sa na tieto výkony vete-
ránov, veď medzi nimi boli už 
ozajstní starci – 79 rokov Mirek 
Urban, 78 rokov Olda Visingr 
z Prahy a Jarko Meheš z Bra-
tislavy. Tieto výkony, ako vý-
borné hodnotil i Hlavný inšpek-
tor parašutizmu Slovenského 
aeroklubu Miro Gábor. A čo 
bolo najdôležitejšie, že tento 
deň prebehol bez akýchkoľvek  
problémov a zranení i vďaka 
riadiacemu zoskokov Antonovi 
Hrehušovi, baličom padákov, 
rozhodcom Vladimírovi Zá-
mečníkovi, Viktorovi Timurovi 
a ich kolektívu ako i pilotom.

Po vyhodnotení celých Maj-
strovstiev sa uskutočnilo 
odovzdávanie cien jednot-
livým družstvám a víťazom
Za účasti riaditeľa pretekov 
Jozefa Ondrušku, predse-
du KVV SR Atona Múdreho 
a predsedu Organizačného   
výboru Ľubomíra Dubeňa. 
Pekné poháre, medaily, dip-
lomy a perá s menom Štefa-
na Baniča tvorcu padáka, tak 
budú ešte dlho pripomínať 
tieto Majstrovstvá. Účastníci 
po skončení vyhodnotenia si 
veľmi pochutnali na guľáši z di-
viny a dobrom víne a tak bolo 
o čom hovoriť takmer do polno-
ci. Mnohým prišiel veľmi vhod 

nočný kúpeľ v bazéne uby-
tovacieho zariadenia letiska.
Čo iného na záver. Všetci sa 
zhodli na tom, že to bola jed-
na z vydarených akcií, za kto-
rú je potrebné sa poďakovať 
osadenstvu letiska v Parti-
zánskom, aeroklubu v Dub-
nici za zapožičanie padákov 

a ich balenie, ako i výborom 
KVV Bratislava a Banská Bys-
trica, za dobrú organizáciu 
majstrovstiev. Tešíme sa na
ďalšie Majstrovstvá. 

Pavel  Franík
KVV  Bratislava

D. Cádra

P. Mudroch

J. Urban
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Kto bol Gabriel Kiš?
    Vzduch... raz je bezvetrie, inokedy zafúka vietor, ale-
bo zmení smer, raz je chladnejšie inokedy teplejšie a pa-
rašutista klesá podľa toho rýchlejšie alebo pomalšie. Pod 
mrakmi pred búrkou dokonca stúpa. Všetky tieto zmeny 
sa môžu prihodiť aj počas jediného zoskoku na presnosť 
pristátia. Ak dokáže niekto zvládnuť takéto výkyvy počasia, 
na správnom mieste vyskočiť z lietadla, koordinovať výšku, 
smer a rýchlosť podľa vetra, riadiť padák tak, aby dopa-
dol najbližšie k cieľu, toho možno nazvať pán parašutista. 
A takýto bol Gabo Kiš.                                                       

    Pristupoval ku každému 
zoskoku na presnosť pristátia 
priam vedecky, s precíznos-
ťou hodinárskeho majstra. Nič 
nenechával na náhodu. Rov-
nako pristupoval k zoskokom, 
pri ktorých sa hodnotila akro-
bacia počas voľného pádu. 
Hľadal najvhodnejšiu polohu 
na získanie rýchlosti pred za-
čatím točenia komplexu figúr, 

najvhodnejšiu

výstroj,
aby boli zábery
do otáčok čo najú
činnejšie, otáčky a saltá
čo najpresnejšie. Svojím,
dnes by sme povedali „kreatív-
nym“ prístupom ku každému 
zoskoku  sa postupne vypra-
coval na svetovú extratriedu 
v tomto športe.  Sám ho-
vorieval, že nejde na preteky 
zúčastniť sa, ale zvíťaziť. Či 
to boli krajské preteky, či Maj-
strovstvá Slovenska alebo 
Československa, neskoršie 
Majstrovstvá sveta, pripravo-
val sa tak, aby bol najlepší.

   Gabo bol majster športu 
od roku 1960, zaslúžilý maj-
ster športu od roku 1964. 
Tieto ocenenia dostal za mi-
moriadne úspechy v tomto, 
na odvahu a majstrovstvo 
náročnom športe. Vždy tú-
žil robiť šport, ktorý by bol 
zvláštny, v niečom výnimočný.  
             Za jeho úspechmi tre-
ba vidieť namáhavú, dlhoročnú 
prípravu, zúročenie každého 
poznatku počas voľného pádu 
a riadenia padáka. Nezúročil 
len vlastné skúsenosti. Mal 
svoje športové vzory. Pozoro-
val starších skúsenejších para-
šutistov, radil sa s nimi a nako-
niec si vypracoval svoj vlastný 
štýl, ktorý vyhovoval jeho men-
šej postave – a víťazil. V zime, 

 alebo keď počasie nedovo-
lilo skákať, „piloval“ techniku 
komplexu figúr v telocvični 
a najmä vo vode, na plavárni. 
V telocvični sa staral o dob-
rú kondíciu, aby ho po zimnej 
prestávke  nevyradil zo skáka-
nia a súťaženia nejaký neprí-
jemný úraz.  Svoje skúsenosti 
zo zoskokov uplatnil aj v sku-
pine, ktorá pracovala na vývoji
nového športového
padáka.

Stovky
zoskokov
urobil na svojom
„domovskom“ Vajnorskom
letisku.  Sem ho priviedla, ako 
šestnásťročného mládenca, 
túžba lietať. Od detstva chcel 
byť pilotom. Po príchode do 
Bratislavy chodil hrávať hádza-
nú do Petržalky. Raz tam uvi-
del chlapcov a dievčatá v čer-
vených baretkách. Dozvedel 
sa, že sú to tí, čo skáču s pa-
dákmi z lietadiel – a jeho ďalší 
osud bol spečatený. Ozvala sa 
v ňom túžba po výškach. Keď 
sa tam nedostane ako pilot, tak 
aspoň ako parašutista. Prihlá-
sil sa, ale keď  to oznámil vy-
chovávateľovi v internáte, jeho  
„bláznivý“ nápad riešila závod-

ná rada ROH. Ale žiadna kaša 
sa neje taká horúca ako sa na-
varí, nakoniec naverboval ešte 
ďalších kamarátov a mohli 
začať výcvik v bratislavskom 
parašutistickom Doslete.   
 Prvé roky nenaskákal 
veľa. V roku 1953 mal iba 6 
zoskokov.  V tomto roku sa pri-
hlásil aj do motorového odbo-
ru v bratislavskom aeroklube. 
Prihláška do leteckého učilišťa

zostala ležať v „šuplíku“
na KV Zväzarmu.

 Základnú vojenskú
službu absolvoval

v rokoch 1953 až 1955
a hoci si dal prihlášku

k výsadkárom, pridelili ho 

k delostrelcom. Koncom roka 
1955 mal  asi 11 zoskokov. 
V týchto rokoch absolvoval aj 
výcvik pilota na lietadlá C 104, 
C 105, po vojenskej službe aj 
na lietadlo C 11. V roku 1959 
sa zúčastnil na Majstrov-
stvách  Slovenska v leteckej

akrobacii.

Gabriel Kiš
- letisko vajnory 1964

 Nalietal
celkom

700 hodín.
Keď  sa vrátil
zo základnej

vojenskej služby,
nemienil sa sústavne
venovať parašutizmu.
Ale možnosti skákať

 a prvé úspechy na prete-
koch rozhodli. Začal sys-
tematicky trénovať a pa-
rašutizmus už neopustil. 
      Na prvé medzinárodné 
preteky, majstrovstvá Maďar-
ska v zoskoku padákom v roku 
1957, ho delegoval aeroklub 
ako neskúseného, ale talen-
tovaného parašutistu. Keď sa 
dozvedel o silnej medziná-
rodnej konkurencii, chcel sa 
potichu vytratiť. Ale oplatilo sa 
nezdupkať. Medzi fyzicky zdat-
nejšími a skúsenejšími parašu-
tistami, s oveľa väčším počtom 
zoskokov, skončil na 5. mies-
te. A navyše, Gabo súťažil na 
klasickom štvorcovom padá-
ku PD 47, kým pretekári pred 
ním mali už výrezové padáky!  

Gabriel Kiš- diplom Zaslúžilého majstra športu

 Keď v roku 1960, 
ako 26 ročný, reprezentoval 
Československo na Majstrov-

Pokračovanie na str.5
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Ľubica Šuplatová
KVV Bratislava

Pokračovanie zo str.4

 stvách sveta v pa-
rašutizme v Bulharsku, mal 
naskákaných 600 zoskokov. 
V roku 1964 reprezentoval 
Československo na VII. Maj-
strovstvách sveta v Leutkirchu. 
Bol to ďalší výrazný úspech 
československej reprezentá-
cie, aj jeho osobný. Medzitým 
stihol prekonať niekoľko čes-
koslovenských a svetových 
rekordov v zoskokoch na pres-
nosť pristátia, vo dne aj v noci.

      Celkovo získal na domá-
cich a medzinárodných pre-
tekoch 15 zlatých, 17 striebor-
ných a 7 bronzových medailí. 

 Parašutizmu sa ve-
noval aj po emigrácii do Švaj-
čiarska. Emigroval na jeseň 
v roku 1968, prvé roky musela 
rodina s dvoma deťmi budovať 
svoju existenciu, šport mu-
sel počkať. Keď sa už mohol 
venovať športu, musel začať 
prakticky od začiatku. Postup-
ne si svojimi znalosťami, skú-
senosťami a húževnatosťou 
získaval uznanie a rešpekt. 
Získaval koncesie na balenie 
padákov a certifikáty na zosko-
ky na nových typoch padákov. 
Vo Švajčiarsku sa vtedy skáka-
lo tak, ako sa dnes skáče u nás: 
„ Chceš si skočiť, zaplať...“
Gabo si na svoje skákanie vo 
Švajčiarsku objednal v Čes-
koslovensku padák v národ-
ných farbách: biela, modrá, 
červená. Pre dodávateľa asi 
neboli dôležité, dodali mu iné.
 Pretekal naďalej. 
Zúčastňoval sa súťaže vete-
ránov nad 40 rokov. V tejto 
súťaži sa skákal len jeden 
zoskok na vojenskom padáku 
s kruhovým vrchlíkom o plo-
che 100 m2. V rokoch 1977 
až 1983 vyhral Gabo túto 
súťaž sedemkrát za sebou.

 Ani jeden jeho zoskok 
nebol „do počtu“. Všetko mal 
premyslené, všetko podriade-
né vôli zvíťaziť. Kto Gaba ne-
poznal, mohol by si myslieť, 
že bažil po medailách, diplo-
moch, svetskej sláve. Opak 
bol pravdou. Zostal po celý 
život skromný, nikdy nehovoril 
bez vyzvania o svojich úspe-
choch, bola to snáď len jeho 
vnútorná radosť. Vzorom mu 
bol Emil Zátopek, jeho silná 
vôľa, vytrvalosť, každodenný 
tvrdý tréning. Obdivoval Jaro-
slava Jehličku, jeho pretekár-
skeho ducha a najmä prete-
kárske nervy, to, že si vedel 

 S pribúdajúcimi rok-
mi sa začal viac venovať roz-
hodcovskej činnosti. Získal 
kvalifikáciu medzinárodné-
ho rozhodcu a  rozhodoval 
na viacerých majstrovstvách 
sveta v klasických aj v RW 
disciplínach. Rozhodoval na 
Majstrovstvách sveta v Aus-
trálii a v Juhoafrickej republike.

udržať odstup od okamžitej 
situácie, nezaujato ju posú-
diť a udržať stabilné výsledky.
 Ak by ste nazreli do 
jeho záznamníka zoskokov, 
napočítali by ste ich vyše 
4000. Dozvedeli by ste sa, na 
akých typoch padákov ská-
kal, z akej výšky, z akého lie-
tadla, na ktorých letiskách,
hodnotenie výkonov, umiest-
nenia na pretekoch, rekordy...  
Mnohí naši  mladší kluboví 
kolegovia z klubu vojenských 

výsadkárov ani nevedeli, aké-
ho významného športovca 
svetovej extratriedy mali me-
dzi sebou, kým nás neopustil
 Gabriel Kiš odišiel z tohto 
sveta na Slovensku, tak ako 
si to vždy želal. Želal si ešte, 
aby bol spopolnený a jeho 
popol rozprášený nad rod-
nou krajinou. Veríme, že aj 
jeho posledná vôľa sa naplní.

G. Kiš  a  K. Takáč na akcii u J. Poláčka  / r. 2004, V. Meder, /
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6. júna sme si pripomenuli  67. výro-
čie otvorenia západného frontu spojencami, vy-
lodením sa na plážach vo francúzskej Norman-
dii. Nebudem vás zaťažovať množstvom údajov 
k operácii OVERLORD, budem sa snažiť pouká-
zať hlavne na úlohu spojeneckých parašutistov. 

Spojeneckí parašutisti a deň “D““

James M. GAVIN 
* 22. 3. 1907   + 23. 2. 1990

Matthew B. RIDGWAY 
* 3. 3. 1895   + 26. 7. 1993

Richard N. GALE
* 25. 7. 1896   + 29. 7. 1982

Maxwell D. TAYLOR
* 26. 8. 1901   + 19. 4. 1987

Pokračovanie na str.7

Generál Eisenhower v rozhovore s príslušníkmi 101. 
výsadkovej divízie pred začiatkom operácie Overlord

  K dlho očakávanému (ale 
i odďaľovanému) otvoreniu 
západného frontu spojenca-
mi došlo  6.6.1944. Najväčšiu 
radosť, pokiaľ nepočítame 
J.V.Stalina, mal z vylodenia 
spojencov francúzsky domáci 
odboj, informovaný o vylode-
ní rádiom BBC dohovorený-
mi (i Nemcami odpočúvaný-
mi a dešifrovanými) veršami 
básne P.Verlaina. 6.6. 1944 
ráno asi o 6.30 hod sa v rámci 

operácie OVERLORD zača-
li na 5 plážach v Normandii ( 
zprava pri pohľade z V.Britá-
nie – UTAH, OMAHA, GOLD, 
JUNO, SWORD) vyloďovať 
invázne vojská 21. armádnej 

skupiny generála Montgome-
ryho, ktorý obdržal rozkaz od 
D.D. Eisenhowera. Ten si vzal 
na bedrá zodpovednosť za 
operáciu i napriek nie najpriaz-
nivejšiemu počasiu. Predpokla-
daný termín vylodenia 5.-7.6. 
odpovedal vhodnej mesačnej 
doby odlivu v rozumnej rannej 
dobe na francúzskych plážach. 
Takže v dobe, kedy vyrazila 
invázna flotila asi 3.000 lodí 
z britských prístavov a mies-

ta sústredenia, východne od 
ostrova Wight, na plavbu cez 
kanál,  im nad hlavami začali 
burácať letecké motory spoje-
neckých lietadiel – bombardé-
rov, stíhačiek (i so zastúpením 

čs. letcov napr.310,312 peru-
te pridelených k 84. skupine 
taktického letectva) ale i prvej 
vlny dakot s parašutistami.
       Výsadkové jednotky spo-
jencov tvorili 3 výsadkové diví-

zie – americká 101.vvd, 82.vvd 
a britská 6.vzdušná divízia. 
Boli vysadené v niekoľkých vl-
nách na bokoch inváznych jed-
notiek. Američania vpravo (pri 
pohľade z V.Británie) na polo-
strove Cotentin (pozri mesto 
Cherbourg), Briti vľavo, pri ústí 
Seiny pri Le Havre, výsadky je 
nutné (podľa plánu) zarovnať 
s pobrežím. Američania pou-
žili pri výsadkoch – operácia 
NEPTUN, asi 1662 lietadiel 
a 512 klzákov, Briti potom 733 
lietadiel a 335 klzákov. Poč-
ty a čísla berte prosím orien-
tačne, čo zdroj, to iné číslo.
     Výsadkári, asi 900 lieta-
diel, odlietajú v noci 5.6.1944 
o 22.15 hod. z V.Británie. Prvá 
skupina TITANIC je vysadená 
v Normandii 8 km záp. od Saint-
-Lô pod vedením por. N.Poola 
v 00.11 hod, v 00.16hod. je to 
skupina KURČA pod vedením 
kpt. H.Fowlesa z lietadiel Stir-
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Pokračovanie zo str.6

Pokračovanie na str.9

„ Noc nocí “ z 5. 6. na 6. 6. 1944

  ling. Majú špeciálnu úlohu, 
vytvárajú klamlivé miesto zo-
skoku, s cieľom vylákať Ne-
mcov do tohto priestoru. K to-
mu používajú i malé zvukové 
makety parašutistov. Nasledu-
jú prieskumné skupiny a ženis-
ti s úlohou naviesť výsadkárov 
do určených miest vysadenia 
– „drop zone“ s navigačnými 
prístrojmi EUREKA. Začier-
není výsadkári na palubách 
lietadiel sledujú signálne svet-

„Kanál zastavil vás ale nie nás“  - nápis na trupe
britského výsadkového klźáku pred začiatkom operácie 

Dwight D. Eisenhower
* 14. 10. 1890   + 28. 3. 1969

lá, niektorí si ešte dávajú po-
slednú cigaretu. 20 minút pred 
predpokladaným zoskokom 
svieti žlté svetlo, asi 4 minúty 
pred zoskokom sa rozsvieti 
červené, po ktorom nasleduje 
zelené a výskok. V prvej vlne 
je vysadených okolo 13.000 
výsadkárov. Nie vždy, hlavne 
odchýlením sa z kurzu vysa-
denia po paľbe nemeckých 
protilietadlových batérií alebo 
mrakom sa to podarí. Odchýl-
ky niekedy dosiahli 10-50 km, 
niektorým klzákom sa chybou 
zlej navigácie „podarilo“ pristáť 
opäť v Anglicku. Ako prvá je 
vysadzovaná medzi 00.48 až 
01.40 hod. 101. US Airborne 
division „Screaming eagles“ – 

kričiace orly.  Je tvorená z 501, 
502, 506 výsadkového a 327 
pluku klzákov a samozrejme 
i ďalších divíznych jednotiek.  
V prvej vlne, najsevernejšie, 
v „drop zóne A“ (záp. od Saint-
-Martin-de-Varreville) sú vy-
sadení parašutisti 2 práp. 502 
pluku.  Na ich prilbách je ako 
logo kariet srdce/červeň. V dru-
hej vlne zoskakuje v zóne C( 
jz. Sainte-Marie-du-Mont) 506 
pluk (logo zeleň),  v tretej vlne 

v zóne D (záp. Sainte- Marie-
-du-Mont) 501 pluk (logo gule). 
Klzáky začínajú pristávať okolo 
04.00 hod. Pri výskoku z lieta-
diel kričia parašutisti „Bill Lee“ 

na počesť zakladateľa divízie 
generála Williama C. Lee. Di-
vízii velí gen. M.Taylor (vysa-
dený na padáku) s úlohou ob-
sadiť vnútrozemskú časť ciest 
k pláži UTAH, zničiť 2 mosty 
a železničný most neďaleko 
Carentan, dobyť a udržať prie-
puste v La Barquette. (Čitate-

ľom odporúčam pre pochope-
nie úlohy zobrať si pred seba 
mapu pobrežia Normandie). 
Južne od nich je vysadená 
82.vvd US – „Al to American“ – 
„celoamerická“, najstaršia, pod 
velením gen. M.Ridgwaya a J.
Gavina (vysadený na padáku). 
V zostave má 504, 505 a no-
vovytvorené 507 a 508 výsad-
kové pluky, 325 pluk klzákov. 
Jej úlohou je zničiť 2 mosty cez 
rieku Douve, obsadiť mesto 
Saint-Mére-Eglise a západný 
breh rieky Merdet. V ďalšom 
vytvoriť a udržať predmostie, 
narúšať nemeckú komuniká-
ciu a spojiť sa s 101.vvd.  Drop 

Príslušníci americkej 101. výsadkovej divízie
pred nástupom do lietadla

zóny N,O,T boli všeobecne 
severne od Douve a západne 
od Saint-Mére-Eglise. Okolo 
4 hod. je potom vysadená na 
ľavom krídle pláže SWORD 
britská 6.vzdušná divízia (6th 
British Airborne Division) pod 
velením gen. R. Galea (pristál 
v klzáku). Jej vysadenie pre-

behlo bez komplikácii a poda-
rilo sa im zaistiť kľúčové mosty 
cez rieku Ornu a Caenský ka-
nál. V jej zostave by sme na-
šli i kanadských parašutistov. 
     (Literárne spracoval cestu 
101.vvd S.E.Ambrose v knihe 
Bratstvo neohrozených / Band 
of Brothers  a filmovo bola cesta 
amerických parašutistov spra-
covaná v 10. dielnom seriáli – 
Bratstvo neohrozených v roku 
2001). Parašutistov vznášajú-
cich sa pod kupolami padákov 
(Switlik, Irwin ,Statichute s plo-
chou vrchlíku 40-50m2) čakala 
nemecká paľba, malé políčka 
oplotené hustými krovinami 

ako aj premiešanie sa medzi 
jednotlivými jednotkami. Aby 
som nezabudol, časť americ-
kých parašutistov pristávala 
i do bažín zatopených nemec-
kými Rommelovými ženistami, 
čo sťažovalo orientáciu pred-
pokladaných miest vysadenia.  
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VETERÁN - to nie je len krásne staré auto
Pokračovanie zo str.3

Pokračovanie na str.11

     “Pozor! Tu z neba padajú ľu-
dia!”- tak vítali prichádzajúcich 
divákov. Človeka také upozor-
nenie hneď prinúti zdvihnúť 
hlavu a pozrieť hore. Stálo 
zato vykrúcať si krk. Z neba na 
zem padali ľudia, ktorých ktosi 
kdesi vybavil pestrofarebnými 
hodvábnymi krídlami. Nepodo-
bali sa anjelom ale vyzerali ako 
kŕdeľ vtákov čo priletel neved-
no odkiaľ usadiť sa práve tam.  
     Nebo nad Malými Bielica-
mi v sobotu 30. júla bohato 
vyzdobili padáky dvojitých 

majstrovstiev, k jednému kru-
hu sa zlietali mladí čo ešte 
len túžia získať titul majstra 
a k druhému takí, čo už majú 
doma plné kufre titulov a oce-
není nielen z domácich, ale aj 
zo svetových súťaží. Obloha 
posiata padákmi prilákala celé 

rodiny, deti i dospelých, neda-
lo im neprísť. Aj keď len tušia 
čo to tak asi môže byť za po-
cit vyskočiť z lietadla a padať, 
padať... Chce to však ešte aj 
čosi viac než odvahu, ktorú 
obdivujú diváci. Čosi čo cu-
dzí nevidia a mnohí ani netu-
šia čo takého by to malo byť. 

    Videl to a vedel Anton Hre-
huš. Inštruktor Parašutis-
tického klubu Slovenského 
národného aeroklubu, ktorí 
pripravoval padáky, obliekal do 

nich veteránov a kontroloval, 
aby pred nastúpením do lieta-
dla bolo všetko v poriadku. Na 
takýto zoskok treba nielen od-
vahu, pevné nohy a ramená, 
parašutista potrebuje aj bystrú 
myseľ aby pohotovo  reagoval 
na vzniknuté  situácie vo vzdu-

chu. Nesprávne zareagovať 
môže iba raz v živote. Aj takou 
hrivnou musí disponovať. Pre-
to A. Hrehuš aj zapochyboval. 
Pred ním stáli muži akých ešte 
pod svojím komandom nemal. 
Priam synovský strach mu vo-
šiel do očí keď si ich prezeral. 
Stáli pred ním deduškovia. 

„ agenti zo západu “

... pred pretekmi  to bol   
        jeden z favoritov ...

„ nádej Bratislavy “

Dôchodcovia. Majú právo po-
sedávať na lavičkách v par-
koch, v lepšom prípade pri 
pive, a oni idú skákať! A ešte 
k tomu súťažiť. Až v tej chvíli 
si plne uvedomil, že je zodpo-
vedný za ľudí, ktorí v trojčlen-
nom družstve musia mať spolu 
najmenej 180 rokov. A z týchto 
viacerí sú ešte oveľa starší. 
Z Prahy prikvitol trojlístok, kto-
rý má dohromady 214 rokov! 
      No páni! Vzdychol si len 
tak sám pre seba. V hlave 
mu blyslo že mal vopred za-
volať lekára a sanitku. Pozrel 
sa vedľa na kruh, do ktorého 
rovnými nohami skákali mla-
dí chlapci, potom znova na 
svojich pretekárov a svoj kruh 
a ešte viac zmalomyseľnel. 
Iste aj oči už majú poslabšie. 
Ten fliačik pooranej a pohraba-
nej zeme má v priemere len 12 
metrov. Z tisíc metrovej výšky 

ho len-len vidno. Uprostred 
biela kriedová bodka sotva pre 
stupaj, navôkol šírošíra zeleň. 
Za ňou lán kukurice. Vzdychol 
ešte raz a potom nahlas, neve-
riacky že to dokážu, povedal: 
“Každému sa kto trafí do kru-
hu nalejem po súťaži poldeci!” 
      Na to v družstve z Trnavy, 
doplnenom do počtu Jarosla-
vom Mehešom z Bratislavy, 
sa ten potmehúd Meheš uškr-
nul a potichu, aby to nepočuli 
pochybujúce uši jeho mo-
mentálneho šéfa, zašomral: 
“Toto ho bude stáť celú fľašu!” 
Sused vedľa s úsmeškom 
skrivil ústa a doložil: “Čo by 
človek neurobil pre poldeci!” 
      Jaro má 78 rokov, dvaja 
kolegovia z Prahy ešte o rôčik 
viac. Sú najstarší ešte stále 
skáčuci parašutisti z oboch 
bývalých republík niekdajšieho 
Československa. Iní, ktorí majú 
už po osemdesiatke, prišli dr-

žať palce. Aj dobrý parašutista 
potrebuje šťastie aby bol lepší 
ako iní  Majú za sebou tritisíc, 
štyri tisíc aj viac zoskokov a v 
sebe to, čo robí parašutistu 
parašutistom: stále horiacu 
vášeň k výškam a k padákom. 
Každý z nich tomu prepadol 
len čo si vyskúšal výstup do 
neba zaživa a návrat späť na 
zem na hodvábnych krídlach. 
Navzdory vetru a zradným ná-
strahám presne tam kde si za-
umieni pristáť. Mirovi Nešporo-
vi z Bratislavy sa prvý zoskok 
podaril tak, že topánky si za-
kriedovil, skočil “nulu”, ale dru-
hý zoskok sa už tak nevydaril 
a o prvenstvo ho pripravil kole-
ga z Chrudimi Pavel Mudroch. 
Celkovo tieto preteky stáli neve-
riaceho Hrehuša ozaj celú fľašu. 
       Nechýbala odvaha, mla-
distvá vášeň ani guráž, nechý-
balo nič z toho kvôli čomu si 

diváci idú vykrútiť krky hľadiac 
dohora. Parašutistickí veterá-
ni nie sú žiadni starci. Sú ako 
krásne staré autá, ktoré ich 
dnešní majitelia pyšne pred-
vádzajú pred svetom. Chýbal 
len tréning. Vyslúžilci paragáni 
aj starí civilní športoví majstri 
urobia tak päť-šesť zoskokov 
do roka (z dôchodku nie sú 
na viac zoskokov financie), to 
sa nedá porovnať s mladými 
vrcholovými športovcami. Na-
priek tomu sú aj títo starí stále 
mladí ako pred päťdesiatimi 
rokmi a svedčí o tom aj rozho-
vor pri zaslúženom poháriku: 
      “Počúvaj, Jaro,” - obrátil 
sa na Meheša Laco Hreha 
- “ty si trocha starší odo mňa, 
počkaj na mňa kým mi budú 
chýbať dva roky do stovky, 
to sa toleruje. Pôjdeme si 
spolu skočiť.” Na to oslove-

O. Visingr - jeden
        z najstarších
           pretekárov



Pamätník na veži kostola
/padák a figurina výsadkára/
v Sainte Mére Eglise   
na ktorej sa zachytil
padák príslušníka
82. divízie
Johna Steela.
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Pokračovanie zo str.7

Spojeneckí parašutisti a deň “D““

Trosky havarovaného amerického výsadkového 
klzáka WACO CG-4A s mŕtvou posádkou

John M. STEELE
* 29. 11. 1912   + 16. 5. 1969

Medzi pilotmi klzákov by sme 
často našli i klasických para-
šutistov, pre ktorých nebolo 
v lietadle už miesto, výška vý-
sadku z obvyklých 250 metrov 
klesla niekedy i na 100 metrov.
Súčasne s klasickým výsad-
kom je zahájené vysadzovanie 
po celom Francúzsku i skupín 
JEDBURGH alebo skrátene 
„jeds“. (Označenie je odvodené 
od neďalekého mesta v Škót-
sku, kde sa 3- členné skupiny 
školili.  Zloženie internacionál-
nych skupín bolo veliteľ – dôs-
tojník US/UK, dôstojník FFL, 
radista – poddôstojník US/UK. 
Skupiny boli vysadzované vo 
Francúzsku od 6.6.1944 do 

19.11.1944 s cieľom vytvárať 
a pomáhať domácemu hnu-
tiu odporu). Tieto skupiny boli 
často vysadzované „naslepo“ – 
blind drop. Okrem „jeds“ boli od 
roku 1941 vysadzovaní hlavne 

do Francúzska, Belgicka a Ho-
landska i parašutisti ďalších 
zložiek. Išlo o parašutistov 
z OSS, SAS, SIS, Comman-
dos, BCRA, Proust, pred zahá-

jením Overlordu v predpokla-
danej US zóne Sussex/Ossex, 
v zóne UK Sussex/Brissex. 
Napr. SOE uskutočnilo v ro-
koch 1941-45 vo Francúzsku 
3733 výsadkov a 81 pick-up 
vysadení, pri ktorom lietadlo 
pristálo vo Francúzsku, vyložilo 
pasažiera/ov a nabralo naspäť 
ďalších pasažierov do Anglic-
ka. (bližšie – pozri na wwww 
napr. heslo Sussex/Brissex).
  S väčšinou veliteľov, včítane 
fotografii, ste sa mali mož-
nosť zoznámiť v Červených 
baretoch č. 5/2010 na str. 6-7, 
v článku o výsadkovej operácii 
v 9/1944 – MARKET GARDEN. 
Za V.Britániu sa operácie zú-
častnila po boku 82. a 101vvd 

US už 1. vzdušná divízia UK.  
Vráťme sa ešte k českosloven-
skej účasti v operácii OVER-
LORD. O čs. letcoch už bola 
reč. Američanov, ktorých rodi-
čia boli slovenského alebo čes-

kého pôvodu, dnes pripomí-
najú len mená na vojenských 
cintorínoch. Československá 
jednotka – 1. čsob. sa objavuje 
v zostave 1. kanadskej armády 

a od augusta 1944 až do mája 
1945, kedy obliehala nemec-
kú posádku vo francúzskom 
prístavnom meste Dunkerque. 
Čo dodať na záver? Slovensko 
je navždy späté s vylodením sa 
spojencov 6.6.1944 v Norman-
dii. Pri príležitosti 60. výročia 
dňa „D“ udelil francúzsky prezi-
dent Jacques Chirac 6.6.2004 
genmjr. v.v. Antonovi Petráko-
vi rytiera Rádu čestnej légie. 

Áno, tomu skromnému gene-
rálovi, ktorý sa podelil o svoje 
spomienky hlavne z výcviku 
mužov londýnskej  sekcie „D“ 
na schôdzi KVV Bratislava 
29.6.2005. Dnes sa na nás 
pozerá už z parašutistického 
neba (+7.2.2009). Pri výro-
čiach dňa „D“ sme zazname-
nali rôzne zoskoky i účastníkov 
– veteránov, naposledy to však 
už boli len tandemové zoskoky 
nad normandskými plážami.

Vladimír GAJDOŠ
KVVV Praha

Boje v Normandii

Pamätník americkým
výsadkárom

Pamätník na veži kostola
/padák a figurina výsadkára/
v Sainte Mére Eglise na 
ktorej sa v noci z 5. na 6. 6. 1 
zachytil padák
príslušníka
82. divízie
Johna Steela.
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Spomienka na Vladimíra Ulrycha

  „To bol i s jedným okom skutoč-
ný vojvodca a o oko prišiel pre-
to, že ho zradil Trocký.” V mojej 
kancelárii mi potom kpt. Bro-
umovský povedal, že táto 
tematika pre týchto ďalej 
slúžiacich poddôstojníkov 
je veľmi rôznorodá a pre-
to nevedia, čo k tomu patrí. 
Naše stretnutie so správcom
košickej posádky nebolo nič  
výnimočné a to preto, že vý-
sadkové útvary často nastu-
povali a správca posádky za 
účasti vyšetrovateľa vojenskej 
prokuratúry hľadal vinníkov, 
ktorí ho zbili. Nikdy ale u nás 
v kadetke žiadnych previnilcov 
nenašiel. Keď som s Vladimí-
rom jedno nedeľné popoludnie 
išiel        z kadetky do hotela 
Európa, kde sme bývali, išiel 
oproti nám škpt. Kos. Stačili 
sme zabočiť k obchodu a po-
zerať sa do výkladu. Prišiel 
k nám a žiadal naše dôstoj-
nícke preukazy za to, že sme 
nepozdravili. Vladimír mu po-
vedal: „Veď Vás zdravíme sú-
druh štábny kapitán.” On na 
to, že výsledok sa dozvieme 
v posádkovom rozkaze. Uva-
žovali sme, ako nás môže 
potrestať za nepozdravenie, 
keď nikto z nás nikdy predtým 
nebol trestaný. Podľa posád-
kového rozkazu nás veliteľ di-
vízie potrestal desiatimi dňami 
väzenia na hlavnej strážnici. 
Vo výsadkovom učilišti v Stráži 
pod Ralskom žiadne dôstoj-
nícke väzenie nebolo a vôbec 
používanie „kázeňských” tres-
tov na vojakov z  povolania 
ani som  nepoznal. Prípadné 
priestupky riešil veliteľ výsad-
kového učilišťa škpt. Sloboda 
na zhromaždení dôstojníkov 
zvýšeným hlasom až krikom 
na previnilcov. Väčšinou to pre 
ostatných prítomných slúžilo 
ako pobavenie. Napr. v dôstoj-
níckej jedálni boli ako hlavný 
chod podávané parené buch-
ty (delobuchy). Veliteľ výsad-
kového učilišťa sedel v čele 
dôstojníckej jedálne so svojimi 
zástupcami. Keď mu čašník 
doniesol dve krásne tvarohom 
obložené buchty s cukrom 
a maslom, tanier odstrčil a re-
val: „Privedte Červu!” Jednalo 
sa o proviantného náčelníka 
npor. Červa. Keď proviantný 
náčelník zahlásil, že prišiel na 
jeho rozkaz, veliteľ učilišťa mu 
nariadil, aby si sadol a „zožral 
jeho porciu”. V tej dobe sme 
mali leteckú normu na stravu. 
S Vladimírom a ostatnými dôs-
tojníkmi sme čakali s napätím, 
ako to skončí. Keď npor. Červa 
dojedol, požiadal škpt. Slobo-
du, či si môže dať „nášup“. To 
už bolo na veliteľa učilišťa veľa. 
Buchol do stola a za kriku“ ja 

Pokračovanie zo str.2

Pokračovanie na str.12

 Vám ukážem, ja Vás zatvorím”. 
Keď sa npor. Červa presvedčil, 
že je veliteľ učilišťa a jeho zá-
stupcovia preč, povedal: „Teda 
kamaráti, keby mi jednu buch-
tu pridal, tak neviem, ako by 
som to zvládol”. Využívanie 
košickej väznice, ako výchov-
ného prostriedku, sa zapáčilo  
npor. Kokšálovi, veliteľovi vý-
sadkovej roty v PDŠ a hneď 
tento trest vyskúšal na svojich 
veliteľoch čiat. Za nedostatoč-
nú starostlivosť o zbrane čaty 
potrestal por. J. Pisku a por. 
K. Bíčovca dvomi dňami väze-
nia na hlavnej strážnici. Npor. 
Kokšál prežil veľké sklamanie, 
keď po návrate z väzenia si 
velitelia čiat pochvaľovali, ako 
si pekne dva dni odpočinuli. 
Veď práca veliteľa čaty, pred-
stavovala plnenie povinností 
od budíčka do večierky a  nie-
kedy i  písomné prípravy robili 
dlho do noci. Experiment vä-
zenia pre vojakov z povolania 
skončil. Vladimíra a mňa tento 
trest čakal. Bolo v tom i trochu 
zvedavosti, ako to v tej „base” 
skutočne je. Na takú dobu, 
desať dní, krátko pred prvými 
voľbami v armáde, sme odísť 
nemohli. Bolo rozhodnuté, že 
Vladimír predloží potvrdenie 
od lekára, že zo zdravotných 
dôvodov nemôže na uvedený 
termín trest nastúpiť. Ja, že po 
divoch dňoch budem zo slu-
žobných dôvodov z väzenia 
odvolaný. V stanovenej dobe 
sme sa hlásili u správcu po-
sádky v  jeho kancelárii. Vla-
dimír predložil lekárske potvr-
denie o neschopnosti nastúpiť 
trest. Škpt. sa obrátil ku mne 
a povedal: ”Vy tiež máte potvr-
denie? „ Keď počul, že nemám, 
trochu sa uspokojil a poslal 
ma, aby som sa hlásil u velite-
ľa väznice npor. Mišuru, ktorý 
býval s  manželkou a päťroč-
ným synom v jednej miestnos-
ti košickej väznice. Správca
väznice mi odobral cigarety 
a ukázal mi, kde budem vy-
konávať trest. Krátko po mne 
nastúpil do väzenia kpt. - fi-
nančný náčelník pluku. Jeho 
previnenie bolo v tom, že po 
vyzdvihnutí peňazí v banke 
na výplatu príslušníkov pluku 
sa i s kufrom peňazí zasta-
vil v krčme a tam ho aj našli 
príslušníci pluku, ktorí čakali 
na výplatu. Z peňazí v kufri nič 
nechýbalo a tak dostal od ve-
liteľa pluku štyri dni väzenia. 
A do tretice nastúpil trest poru-
čík z Michaloviec,ktorý cestou 
do väzenia stačil prepiť pe-
niaze, ktoré mal na stravu vo 
väzení. Na moju otázku, ako to 
chce riešiť povedal: „Zahájim 
hladovku”. Ale keď mu Václav 
Máčala z dôstojníckej jedálne 
doniesol plnú tašku jedla, tak 

 s hladovkou skončil.  Jedna ci-
gareta bolo dosť pre všetkých. 
Večer bola možnosť stretnúť 
sa s mojou nastávajúcou man-
želkou a po svadbe, ktorá bola 
o dva  mesiace, nám dal ná-
čelník vojenskej prokuratúry 
jednu kanceláriu, ako dočas-
né ubytovanie. Keď sa o me-
siac neskôr oženil aj Vladimír, 
tak na náš príhovor bol aj on 
s manželkou na vojenskej pro-
kuratúre ubytovaný. Ešte jed-
nu veľkú chybu urobil správ-
ca posádky, keď kontroloval 
dôstojníkov výsadkárov, ktorí 
sedeli v cvičných uniformách 
v reštaurácii. Vyzval ich, aby 
išli von. Tam namiesto, toho 
aby mu predložili dôstojnícke 
preukazy, mu dali poriadnych 
pár faciek a zmizli. Jednalo sa 
o dôstojníkov, ktorí absolvo-
vali partizánsky kurz v povodí 
Hornádu a do výsadkového 
strediska si prišli pre materiál 
na     výcvik. Voľný čas, než bol 
materiál vyzdvihnúť a nalože-
ný, využili k návšteve reštau-
rácie. Keď znovu nastupovala 
celá kadetka a mjr. Kos hľa-
dal vinníkov, bola radosť po-
zrieť na jeho zmaľovanú tvár. 
Ale to už poručík M. Bukáček 
a  ostatní príslušníci partizán-
skeho kurzu cvičili niekde pri 
Margecanoch. Trápenie správ-
cu posádky ukončil nástup 
nového veliteľa divízie plk. A. 
Muchu, príslušníka 2. čs. para-
desantnej brigády, ktorý poslal 
správcu posádky do dôchod-
ku. Nový veliteľ divízie často 
s nami besedoval v košickom 
dome armády, kam chodieval 
so svojou manželkou a veril, 
že jeho divízia bude vybraná 
ako klzáková výsadková diví-
zia. To sa mu nesplnilo. O tom, 
akí sme boli svedčí fakt, že 
v tomto roku si ma kpt. Čermák 
zobral na politické oddelenie 
ako inštruktora  kultúrno-osve-
tovej práce       a o rok neskôr, 
pri reorganizácii výsadkovej 
brigády si zobral Vladimíra so 
sebou na štúdia do VPA. Kpt. 
Čermák mal z čoho vyberať. 
U výsadkovej brigády v tej 
dobe pracovalo cez päťdesiat 
politických pracovníkov. Po 
skončení štúdia na VPA nastú-
pil Vladimír do delostreleckého 
učilišťa v Martine. J.Šolc funk-
ciu ZVP výsadkového pluku 
nedostal. Stal sa ním na dlhú 
dobu P. Benedikt. A  keď po 
odchode   P. Benedikta na jeho 
funkciu náčelníka politického  
oddelenia nastúpil pplk. J. Mu-
sil, ktorý sa stal výsadkárom 
až po absolvovaní preškoľova-
cieho kurzu, bola cesta na vyš-
šiu funkciu uzatvorená. V tej   
dobe sa už rada politrukov 
vracala zo štúdia vo VPA(Pa-
poušek, Košina, atď.) a ďalší 
na VPA študovali.      Tí ktorí 
nedostali možnosť interne štu-
dovať, ako napr. npr. J. Ištók, 

M. Brabec, študovali popri 
svojom zamestnaní – diaľkovo 
a štúdium aj napriek jeho ťaž-
kosti úspešne ukončili. J. Šolc 
podává si prihlášku      na in-
terné štúdium vo VPA. Bola to 
snáď hra osudu a Jiří prijíma-
cím konaním neprešiel - nebol 
prijatý. To sa stalo viacerým 
uchádzačom o štúdium, napr. 
kpt. Broumovský, npr. L. Ko-
pecký, ktorí si po roku podali 
prihlášku znova a boli prijatí. 
J. Šolc sa rozhodol vyštudovať 
VSŠ a k tomu si chcel urobiť 
jednoročný kurz VPA v Brne 
a tým dosiahnuť tiež úplné vo-
jensko-politické vzdelanie. Po 
ukončení VSŠ   si podal znovu 
prihlášku na VPA na štúdium 
vedeckej ašpirantúry, na ka-
tedre dejín vojen a vojenského 
umenia a znovu nebol prijatý. 
Je  treba pripomenúť, že na 
VPA veľa rokov pracoval plk. K. 
Komínek (veliteľ výsadkového 
.práporu). Ako zástupca náčel-
níka VPA plk. Jakab ( 2. čs. pa-
radesantná brigáda) a celý rad 
dôstojníkov výsadkovej brigá-
dy.  Po reorganizácii vojenské-
ho školstva sa Vladimír Ulrych 
vracia na PO výsadkovej bri-
gády ako inštruktor, ktorý má 
na starosti ideologickú a ma-
sovo-politickú prácu. Po nie-
koľkých kľudnych rokoch, keď 
zásluhou Vladimíra boli orga-
nizované každoročne zájazdy   
po stopách 2. čs. paradesant-
nej brigády, ktorých sa zúčast-
ňujú vybraní príslušníci. Časť 
dôstojníkov sa zapojila do ško-
lenia civilnej obrany v závo-
doch a obciach Prostejovska. 
Ich prípravu na toto školenie 
organizuje Vladimír spolu s ci-
vilnými lektormi. Toto pomerne 
kľudné obdobie sa zmenilo 
so vstupom vojsk Varšavskej 
zmluvy do Československa. 
Začína obdobie, keď sa o po-
litické dianie u nás i v zahra-
ničí začali zaujímať všetci prí-
slušníci výsadkovej brigády. 
Teda i tí, pre ktorých politická 
príprava bolo niečo úplne zby-
točné. A tak sme boli svedka-
mi niektorých názorov prame-
niacich z neznalostí situácie 
a našich súčasných možností. 
Medzi ne patrili i výzvy, „keď 
sa tuná proti tankom nemô-
žeme brániť. Tak poďme do 
Drahan”. Mysleli náš priestor 
pre sústredenie po vyhlásení 
bojového poplachu. Muselo 
sa objasniť, že drahanská vy-
sočina nie sú bieloruské lesy, 
kde pôsobili v tyle nemeckých 
vojsk celé partizánske divízie 
až do spojenia so sovietskou 
armádou. Alebo návrhy, aby 
sme schovali zbrane a muníciu 
v prostějovských železiarňach, 
ktoré boli v susedstve našich 
kasární. Jedna vec bolo navr-
hovať a druhá niesť zodpoved-
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VETERÁN - to nie je len krásne staré auto.

Marta Slezáková
KVV Bratislava

Pokračovanie zo str.8

... niektorí doleteli ...

... a iní nedoleteli ...

...budúci majster...

cena útechy má tiež svoje čaro

ný: “Fajn. Z desaťtisíc met-
rov aby sme si aj zaplachtili”. 
      Ale potom Laco ešte do-
dal menej veselým tónom: 
“A keď zabudnem otvoriť pa-
dák nikomu nebudem chýbať.” 
      Z druhej strany stola priký-
vol Vlado Kavický z B. Bystrice, 
spoluusporiadateľ majstrov-
stiev: “Aj ja sa pridám, chlapci. 
Ak storoční náhodou zabud-

neme otvoriť padák, nebude-
me vôbec nikomu chýbať.” 
      Tým slovám rozumeli 
všetci prítomní. Doma majú 
plné vitríny súťažných pohá-
rov – a diplomami z rôznych 
aj svetových súťaží si môžu 
vytapetovať obývačky. Získa-
li ich čistou láskou k svojmu 
športu ešte nepoškvrnenou 

peniazmi. Iste aj prá-
ve preto nemajú pre 
dnešnú SR žiadnu 
cenu. Akoby ani neve-
dela, že ich má. Živých, 
krásnych, starých mla-
díkov čo si zo svojich 
skromných penzií platia 
každý zoskok a všetko 
čo k tomu patrí. Preto 
spia v spacích vakoch, 

v daždi moknú pod zodratým 
stanom, proviant  im nabalia 
manželky (ak ich ešte majú), 
aby poplatky za účasť na sú-
ťaži, cestovné výdavky a stra-
vovanie neurobili v rodinnom 
rozpočte nezaplátateľnú dieru, 
lebo na takú dvojkolovú súťaž 
sa do 100 eur veru nezmes-
tíš. Ani na skromné ubytova-

nie v penzióne už nezostáva. 
     Na Slovensku je to tak. Len 
majitelia plechových veterá-
nov si svoje vzácnosti chrá-
nia, starostlivo ich opatrujú  
a sú na ne hrdí. SR o svojich 
veteránov ani nevie a ani ju 
nezaujímajú, ba možno by pri-
vítala, aby čo najskôr pomreli 

a odľahčili štátny reozpočet.
     No, nič to, Lacko, Jarko, 
Vladko a ostatní. Viem, že 
mladým športovcom nezávi-
díte. Máte v sebe čosi čo oni 
strácajú. Aj ja sa k vám pridám 
keď si pôjdete skočiť storoční.  

ráno po pretekoch

„Bratislava 1“
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Spomienka na Vladimíra Ulrycha
Pokračovanie zo str.10

plk. v. v.
 RSDr. Jindřich Ditrich

KVV  Bratislava

nosť. A tá bola na veliteľoch. 
Keď k tomu pripočítame,   že 
náčelníkom HPS sa stal gen. 
Bedřich, ktorého politický 
rozhľad, ako veliteľa vyškov-
ského učilišťa siahal najďalej 
po bránu  tohoto učilišťa, kde 
kŕmil králiky a sliepky a strážil 
čerešne v kasárňach. Na če-
rešne som si spomenul preto, 
že kpt. Jiroušek, ktorý bol vo 
vyškovskom učilišti v kurze 
veliteľov práporu si utrhol pár 
čerešní a videl ho gen. Bedich,  
tak ho za to kázeňsky potres-
tal. Pri dotazoch na HPS, ako 
reagovať na početné názory 
odpovedal: „Čítajte dennú tlač.“ 
A tak celá zodpovednosť, ako 
vždy, bola na tých, ktorí velili. 
S Vladimírom som sa zúčastnil 
na  zhromaždení príslušníkov 
výsadkovej brigády  v  kino-
sále, na ktorom veliteľ brigády  
objasňoval súčasnú situáciu 
armády a možnosti výsadkovej 
brigády. Na záver zhromažde-
nia povedal:” My, ktorí za vás 
zodpovedáme, máme veľkú 
časť produktívneho života za 
sebou a vy mladí máte celý ži-
vot pred sebou, žiadny hazard 
si nemôžeme dovoliť.” Vtedy 
to nebolo len presvedčovanie 
okupantov, že u nás kontra-
revolúcia nie je a popíjanie 
vodky s ruskými dôstojníkmi, 
ako píše J. Šolc v knihe Čer-
vené barety. Do tejto situácie 
plnej emócií dal náčelník HPS 
gen. Bedřich vytvoriť útvarové 
a zväzkové stranícke výbo-

ry. Okolo nich sa mali sústre-
diť, tzv. progresívni členovia 
a bezpartajní výsadkári. Keď 
sme išli s Vladimírom na obed, 
v dôstojníckej jedálni, pri  stole, 
kde  sedával  veliteľ brigády so 
svojim štábom jednala časť to-
hoto výboru s predsedom kpt. 
J. Šrekrom. Po príchode sa 
veliteľ brigády spýtal J. Šrekra, 
či už prevzal velenie výsadko-
vej brigády. Bolo  treba riešiť aj 
rad ďalších problémov a za to 
si niektorí príslušníci VB, ktorí 
sa na riešení  podieľali vyslú-
žili názov konzervatívci alebo 
dokonca kolaborant. K pocho-
peniu všetkých týchto udalos-
tí prišlo až omnoho neskôr. 
V tej dobe pracoval J. Šolc 
naďalej vo svojej funkcii, ako 
starší stranícko-organizačný  
inštruktor. Pri tejto funkcii zod-
povedal za riadenie straníc-
kych organizácií a komunistov 
výsadkovej brigády ako  i pri-
jímanie kandidátov do KSČ. 
U výsadkovej brigády, 
vzhľadom na kádrové  zlo-
ženie vojakov základnej 
služby a ich aktívnej práce 
v SZM u útvarov, bolo z čo-
ho kandidátov vyberať. 
Každoročne tak boli prija-
té desiatky kandidátov a tak 
čo sa J. Šolc snažil zodpo-
vedne a usilovne pracovať 
a vo svojej práci nebol do-
cenený, tak na niektorých
funkciách boli ľudia, ktorí na 
tieto funkcie nepatrili. V kni-
he Červené barety popisu-
je náčelníka politickej sprá-

vy východného okruhu, ako  
”šmudlu” atď. Pretože som 
chodil tiež na školenia a zhro-
maždenia doTrenčína poznal 
som náčelníka OPS ako upra-
veného a dobrého pracovníka.
V neskoršej dobe často na-
vštevoval vojensko-politickú  
akadémiu a mal som možnosť, 
ako na ďalších dôstojníkov      
hovoril. Tento popis, ktorý uvá-
dza J. Šolc sa mohol čiastočne 
hodiť na zástupcu náčelníka 
OPS plk. Ulricha, ktorý bol 
vážne chorý a veľmi obézný. 
Do dôchodku, ani do vojen-
ského historického ústavu
ísť nechcel. Ako zástupcu ná-
čelníka PS plk. Ulrich zahajo-
val školenia a inštruktáže a po 
ich zahájení ihneď odchádzal. 
Takých zaslúžilých pracovní-
kov bolo v armáde viac, ako 
dosť. Napríklad  náčelník po-
litického oddelenia vo vyškov-
skom učilišti gen. Sirečka, bol 
veľmi často v nemocnici, pre-
konal rad operácií a dlhodobo 
sa liečil. Alebo gen. Hrabušic, 
zástupca náčelníka HPS po 
operácii mozgu, pri ktorom mu 
odstránili nádor, sa na niektoré 
základné veci nemohol rozpa-
mätať. Podobne na tom bol ná-
čelník generálneho štábu gen. 
O. Rytíř, ktorý sa oproti iným 
skutočne zaslúžil, ako náčelník 
štábu      1. armádneho zboru. 
Pre chorobu mu bola skrátená 
pracovná doba na 4. hod. den-
ne. To bolo veľkým predmetom 
kritiky príslušníkov armády 
a tak bol“ uprataný „  do vo-
jenského historického ústavu. 
Tu bol z KSČ vylúčený. 

Pre jeho vylúčenie hlaso-
val i nový príslušník his-
torického ústavu J. Šolc. 
Vladimír, pretože s náčel-
níkom Vojenského Histo-
rického ústavu študoval vo 
VPA a dobre ho poznal, 
keď vylúčili zo strany J. Šol-
ca, išiel sa za neho prihovoriť. 
Náčelník VHU mu povedal, že 
J. Šolc nemohol  poznať pre 
krátkosť času na VHÚ situáciu 
a keď svoje hlasovanie odvolá, 
môže vo VHÚ pracovať. Ale 
o tom už píše J. Šolc vo svo-
jej knihe Červené barety. Ani 
v ďalšom období nedozrel čas 
na odstránenie týchto zaslú-
žilých pracovníkov zo strany 
a verejného života. Keď na jed-
nom zasadaní ÚV KSČ týchto 
pracovníkov označil G. Husák 
ako „zaslúžilé brzdy“ musel to 
na ďalšom zasadaní odvolať 
a ospravedlniť sa menovite V. 
Biľakovi. Po reorganizačných 
zmenách v armáde sa Vladi-
mír znovu vracia do vojenské-
ho školstva, konkrétne do VPA, 
kde sme spolu pracovali až 
do konca jeho tragickej smrti. 
V  bratislavskom  kremató-
riu  sa  s  Vladimírom  rozlúčil 
náčelník VPA, vedecko-pe-
dagogický zbor a poslucháči. 
Čas beží neúprosne, koleso 
dejín nie je možné zasta-
viť. Udalosti, ktoré prežiješ, 
sa vzápätí stávajú históriou.

          Medzi vojenské a partizánske jednotky, ktoré sa vý-
znamným spôsobom podieľali na boji proti fašistickému 
– hitlerovskému Nemecku počas 2. svetovej vojny, rozhod-
ne patrí aj 2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR. 
Jej aktívna účasť v tvrdých bojoch proti fašizmu, za národ-
né oslobodenie a nové spravodlivejšie usporiadanie Čes-
koslovenskej republiky po stránke národnostnej, hospo-
dárskej a sociálnej – je veľmi významným dôkazom účasti 
Slovákov na obnove novej Československej republiky.

 Výsledky agitačnej 
práce za takéto usporiadanie, 
ktorá bola uskutočňovaná me-
dzi vojakmi v Slovenskej ar-
máde už koncom roka 1941, 
pokračovala v roku 1942, vyvr-
cholili v roku 1943 hromadným 
prechodom vojakov 1. pešej 
slovenskej divízie na stranu 
Červenej armády. Korene za-
pustila brigáda v sústredení 
v Usmani, vo Voronežskej ob-
lasti, kde bolo sústredených 
viac ako 2100 vojakov a dôs-
tojníkov slovenskej armády, 
ktorí prešli dobrovoľne na stra-
nu Červenej armády a ako pluk 

Československá samostatná paradesantná brigáda a SNP

slovenských dobrovoľníkov sa 
prihlásili do radov českoslo-
venského zahraničného vojska 
v ZSSR. Tu bolo prijaté „ Pre-
volanie k Slovenskému národu 
a k Slovenskej armáde“ a bolo 
publikované koncom decem-
bra 1943 v Usmani. Bolo jas-
ným dôkazom zmýšľania aj 
prevažnej časti slovenského 
národa a praktický vyústilo 
v celonárodnom Slovenskom 
národnom povstaní 29.augusta 
1944. Začiatkom januára 1944 
odišlo z Usmane do Jefremo-
va 2028 preverených sloven-
ských vojakov, poddôstojníkov 

a dôstojníkov, ktorí vytvorili 
základ novo organizovanej 2. 
čs. samostatnej paradesant-
nej brigády v ZSSR. K brigáde 
dostatočne prišlo ešte 53 mu-
žov po vyliečení. Deň príchodu 
slovenských vojakov do Jefre-
mova – 9. január 1944 – je sú-
časne dňom vzniku  2. čs. pa-
radesantnej brigády v ZSSR.
Túžba príslušníkov brigády 
bola, urýchlene pomôcť po-
vstaleckému Slovensku. Pred 
presunom mala brigáda v plnej 
pohotovosti 2.144 príslušníkov 
v tomto zložení: dva prápory, 
ženijná rota, delostrelecký od-
diel, protitankový oddiel, pro-
tilietadlový oddiel spojovaciu 
rotu, automobilovú rotu a štáb-
nu rotu. Štáb brigády vypraco-
val rozpis jednotlivých lietadiel 
bojovníkmi, materiálom a bojo-
vou technikou – vrátane ťaž-
kých zbraní. Najvyššie velenie 
Červenej armády rozhodlo 2. 

čs. paradesantnú brigádu na-
sadiť ako účasť vojenskej po-
moci ZSSR – SNP. Celú zložitú 
a veľmi náročnú úlohu zabez-
pečoval 4. gardový Gomelský 
bombardovací letecký zbor a 5. 
Orelský bombardovací letecký 
zbor. Lietadlá týchto útvarov 
počas operácie, od 4. septem-
bra do 24. októbra 1944 usku-
točnili spoločne 1199 vzletov 
– z toho viac ako 705 úspeš-
ných. Počas nich dopravili na 
Slovensko 1928 – 2000 osôb, 
prevažne príslušníkov brigády 
a 639 ton bojového materiá-
lu. Po dobu tohto vzdušného 
mostu došlo k 17 tragickým 
haváriám, vrátane zostrelov 
sovietskych lietadiel nacistami, 
pri ktorých zahynulo 66 prísluš-
níkov sovietskeho diaľkového 
letectva, 68 príslušníkov brigá-
dy a 14 povstaleckých bojovní-

Pokračovanie na str.15
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Baničov deň  sa vydaril
Pokračovanie zo str.1

 Obecný úrad Špačin-
ce a DOS Čmehýl usporiadali 
11.6.2011 Kultúrne, spoločen-
ské popoludnie pre všetkých / 
pre milovníkov kultúry a športu 
pre deti a dospelých /. V rámci 
bohatého programu bolo za-
bezpečené pre deti skákacie 
hrady, trampolína, šmýkačky 

Úspešné
popoludnie

Pavel  Franík

KVV  Bratislava

Baničov deň sa naozaj vydaril 

štadión v Špačinciach 

Milan vždy vie ako na to
aj na zemi...

aj vo vzduchu...

R. Vargic. L. Haverla, Kavický 
a ďalší z Martina a Dubnice.  
Medzi účastníkmi nechýbali 
ani naši starší členovia,  ktorí 

na koníkoch, divadlo a ukáž-
ka teplovzdušného balóna. 
Úsmev. Pre dospelých to bolo 
vystúpenie Country skupiny 

Návrat, Bystrík Červený so sku-
pinou, Štefan Bašovský a Ján 
Habala – heligonkári, nechýbal 
ani futbalový zápas Interna-
cionálov Špačince a družstva 
MUFUZA. Naši veteráni Klu-
bu vojenských výsadkárov 
Karnas, Kavický, Michajlov, 
Bachratý, Cádra spestrili ten-
to deň zoskokmi padákom na 
miestne športové ihrisko, v do-
poludňajšom i odpoludňajšom 
programe a zožali veľký aplauz 

prišli podporiť program tohoto 
dňa  I. Nemček, K. Hubinská, 
P. Franík, L. Denkóczy, A. 
a M. Georgievskí, D. Maiero-
vá , G.Voda, J. Kováčová, J. 
Vančík z Prešova, M. Fagan 
z Holíča, Š. Janáček z KVV 
Šumiac s. Ľ. Šúplatovou a ce-
lá rada ďalších. Nechýbal ani 
ústredný inšpektor Slovenské-
ho aeroklubu A. Líška. Samo-
zrejmé, že nechýbal tradičný 
guľáš, o ktorý sa tentoraz ne-
staral tradičný guľáš majster 
Béla, ale mamka O. Ondreičku 
Ľudmila a pani J. Jarábková. 

Všetkým však chutil, veď sa 
ho minulo takmer dva kotly, a k 
tomu nechýbalo ani víno čer-
vené a biele z Dolan, ktoré len 
pár dní predtým takmer vyto-

pila prietrž mračien. Celé dia-
nie pohotovo fotografoval náš 
člen K. Takáč, takže ani naša 
Kronika nebude chudobnejšia. 
Na záver teda nič iného mi 
nezostáva len povedať Bani-
čov deň sa vydaril a poďako-
vať sa Aeroklubu Trnava, za 
umožnenie jeho vykonania na 
letisku v Bolerázi a hlavne ná-
čelníkovi letiska Ing. Marianovi 
Kumorovitzovi, ktorý celé dia-
nie na letisku po celý deň riadil.

Pavel  Franík

KVV  Bratislava

divákov najmä prítomnýchdetí.                     
Úspešný deň bol zakončený 
ohňostrojom. Je treba ešte spo-
menúť, že tento program bol 
doplnený o deň skôr, kedy ob-
cou prešiel peletón 55. ročníka 
Medzinárodných cyklistických 
pretekov Okolo Slovenska.

 - 8. 4.1912 sa v Poluv-
sí v regióne Rajecké 
Teplice narodil  Jozef 
Gabčík, príslušník  čes-
ko-slovenského voj-
ska vo Veľkej Británii, 
člen skupiny Anthropoid

 - 9. 4.1949 Ministerstvo 
národnej obrany uviedlo 
do výstroja čs. vojska 
odznaky čs. parašutis-
tov. Odznak špeciálneho 
výcviku a odznak čestný
. 
 - 12. 4.1961 vzlietol 
do vesmíru prvý človek 
– Major Jurij Gagarin

 - 13. 4.1961 umrel bý-
valý  veliteľ 2. parade-
santnej brigády v ZSSR 
genmjr. Vladimír Přikryl 

 - 16. 4.1941 bol v Po-
labí v Tyrolských Al-
pách vysadený prvý 
čs. vojnový parašutis-
ta, rotný Otmar Riedl  

 - 22. 4. 1944 uskutoč-
nilo sa záverečné cvi-
čenie 2. čs paradesant-
nej brigády v ZSSR. Do 
tohto dňa jej príslušníci 
vykonali 13 559 zosko-
kov z balónov a lietadiel.

Viete že ???
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Rok 1951
19. september -  získava Tyr-
šov odznak zdatnosti
pre vekovú kategóriu 17 – 18 
ročných.( pozri 2.diplom)

Roky 1953 až 1955
Absolvoval základnú vojenskú 
službu v Košiciach.
Získal pilotný preukaz. 

Rok 1957
28. jún – preteky v zoskoku 
padákom pre oblasť Sloven-
sko v Partizánskom, umiestnil 
sa na 13. mieste. 
Prvýkrát reprezentuje aero-
klub na medzinárodnej súťaži 
v Budapešti, obsadil celkovo 
5. Miesto.
9.november – Krajský výbor 
Zväzarmu mu udeľuje čestný 
odznak II. stupňa „Za obetavú 
prácu“ pri výstavbe Zväzarmu 
na mohutnú vlasteneckú 
organizáciu.

Rok 1958
Jeseň – zakladá sa Sloven-
ská letecká sekcia, stáva sa 
členom jej parašutistickej 
skupiny.

Rok 1959
9. až 10. máj – Majstrovstvá 
Slovenska v leteckej akrobacii 
v Prešove, umiestňuje sa na 
11.mieste z 18 súťažiacich.
24.júl – prekonáva českoslo-
venský rekord v zoskoku na 
presnosť pristátia s oneskore-
ným otvorením padáka z výš-
ky 1000m, vo dne, výkonom 
3,15 m.
2. až 9. august – II. Majstrov-
stvá Slovenska v parašutizme 
v Poprade, získava 1.miesto 
a stáva sa majstrom Sloven-
ska. 
13. až 16. september – VI. 
Majstrovstvá ČSR v para-
šutizme v Mladej Boleslavi, 
umiestňuje sa na 1. mieste 
a stáva sa ako prvý Bratislav-
čan majstrom Českosloven-
skej republiky.
1.október  - prekonáva  čes-
koslovenský rekord v zoskoku 
na presnosť pristátia s one-
skoreným otvorením padáka 
z výšky 1000m, v noci, výko-
nom 3,96 m.

Chronologický prehľad športovej činnosti a športových 
úspechov zaslúžilého majstra športu Gabriela Kiša

18. november – zakladá sa 
Slovenský odbor parašutizmu, 
stáva sa jeho podpredsedom.

Rok 1960
2.apríl – Ústredný výbor 
Československého zväzu 
telesnej výchovy mu udeľuje 
titul Majster športu za zásluhy 
o československú telesnú 
výchovu a šport.
jún – porovnávacie preteky 
športovcov východného bloku 
v Moskve, Kiš je členom druž-
stva, ktoré zlepšilo svetový 
rekord na presnosť pristátia 
z Bratislavy (3,15 m) na 1,45 
m. V presnosti jednotlivcov sa 
umiestnil na 1. mieste, kom-
binované družstvo obsadilo 
v presnosti pristátia 1. miesto, 
muži ČSR sa stali absolútnymi 
víťazmi týchto pretekov.
7. až 14. august – V. Maj-
strovstvá sveta v parašutizme 
v Bulharsku, družstvo Česko-
slovenska v zložení Zdeněk 
Kaplan (32 rokov, 1500 
zoskokov), Jaroslav Jehlička 
(33 rokov, 1600 zoskokov), 
Gabriel Kiš (26 rokov, 600 
zoskokov) a Václav Klíma (27 
rokov, 600zoskokov) obsadilo 
2. miesto, za družstvom ZSSR 
a pred družstvom Bulharska.

Rok 1961
27.máj – krajská súťaž 
v Bratislave, umiestnil sa na 
1. mieste v presnosti pristátia 
z výšky 1000 m, na 2. mieste 
v disciplíne komplex figúr 
z výšky 2000 m a v celkovom 
poradí na 1. Mieste.
4. september – VII. Maj-
strovstvá ČSSR v Liberci, 
v presnosti pristátia z výšky 
1000 m umiestnil sa na 3. 
mieste, v konečnom poradí 
vybojoval 4. miesto, družstvo 
západoslovenského krajské-
ho aeroklubu, ktorého bol 
členom, skončilo na 4. mieste 
v celkovom poradí. 
- Memoriál Františka Zmatlíka 
v Hořiciach, v presnosti pristá-
tia – 1. Miesto.

Rok 1962
- Memoriál Františka Zmatlíka 
v Hořiciach, v komplexe figúr 
z výšky 2000 m – 2. miesto, 
v celkovom poradí skončil na 
3. mieste.

Rok 1963
5. až 7 júl– východoslovenské 
krajské majstrovstvá v Ražňa-
noch, v komplexe figúr z výšky 
2000 m obsadil 1. miesto, 
v celkovom poradí jednotliv-
cov skončil na 2. mieste.
4. až 8. september- VIII. 
Majstrovstvá ČSSR v Chrudi-
mi, umiestnil sa na 2. mieste 
v zoskoku na presnosť pristá-
tia z výšky 1000 m, celkovo na 
2. mieste.

Rok 1964
1. až 7. jún – medzinárodná 
súťaž v zoskoku padákom 
v Karlových Varoch, v ko-
nečnom poradí jednotlivcov 
obsadil 1. miesto a družstvo 
ČSSR 1, ktorého bol členom, 
skončilo na 2. Mieste.
30. júl až 17. august – VII. 
Majstrovstvá sveta v zoskoku 
padákom, Leutkirch, NSR, bol 
členom družstva ČSSR, ktoré 
obsadilo v celkovom poradí 1. 
miesto, pred družstvom ZSSR 
a USA. ( Víťazné družstvo 
tvorili: Gabriel Kiš, Václav 
Klíma, Dieter Mallý a Franti-
šek Jindra) 
12. september – ÚV 
Zväzarmu mu udeľuje titul 
„Zaslúžilý majster športu“.
V ankete československých 
športových novinárov sa 
umiestnil na 1.mieste, ako 
najúspešnejší člen kolektívu 
športovcov Zväzarmu. 
Stal sa členom konštrukčného 
tímu v Chornici, podieľal sa 
na vývoji nového športového 
padáka.

Rok 1965
8. až 11. augusta – IX. 
Majstrovstvá ČSSR v Očovej, 
v komplexe figúr z výšky 2000 
m obsadil 3. miesto, celkove 
sa družstvo západosloven-
ského krajského aeroklubu 
umiestnilo na 3. mieste.
1. až 5. september, medziná-
rodné preteky v Bulharsku vo 
Varne, v disciplíne zoskok do 
vody z výšky 800m sa umiest-
nil na 1.mieste, družstvo v zo-
skoku z 1000m na 2.mieste.
7. až 10. október - III. Maj-
strovstiev Slovenska v Ka-
menici nad Cirochou, v dis-
ciplíne komplex figúr z výšky 
2000m obsadil 2.miesto

a 3.miesto v celkovom poradí 
jednotlivcov, bol členom 
družstva, ktoré sa umiestnilo 
v celkovom hodnotení na 3. 
mieste.

Rok 1966
1. máj -  prvý ročník Memori-
álu Štefana Baniča v Senici, 
družstvo ZSKA v zložení 
Meheš, Havel, Hindický, 
Vrábel a Kiš v skupinovom 
zoskoku na presnosť pristátia 
vybojovalo 2. miesto, družstvo 
celkovo skončilo na 1. mieste.
24. až 26 jún – VI. ročník 
Memoriálu Štefana Písku, 
obsadil 2. miesto v zoskoku 
na presnosť pristátia z výšky 
1000 m a 2. miesto v komple-
xe figúr z výšky 2000 m.

Rok 1967 
3. až 6. august – oblastná 
súťaž a VI. ročník Memoriá-
lu Juraja Kriváňa v Očovej, 
umiestnil sa na 3. mieste 
v disciplíne na presnosť pristá-
tia a na 1. mieste v komplexe 
figúr. V celkovom poradí bol 
na 1. Mieste.

Rok 1968  
- emigrácia do Švajčiarska 

Roky 1977 až 1983
Každý rok, sedemkrát za 
sebou, vyhral vo Švajčiar-
sku súťaž veteránov nad 40 
rokov, jediným zoskokom na 
vojenskom kruhovom padáku 
o ploche 100 m2

Roky 1983 až 1990
Rozhodoval na Majstrov-
stvách sveta v klasických aj 
RW disciplínách ( Austrália, 
Juhoafrická republika)

Rok 1990
Návrat z emigrácie do Košíc, 
potom do Bratislavy 

Rok 2000
Stal sa členom Klubu vojen-
ských výsadkárov oblasti Bra-
tislava a zostal jeho členom 
do 19.apríla 2011, kedy nás vo 
veku 77 rokov opustil.



       Ročník XI.       Čislo 1           15

Československá samostatná paradesantná brigáda a SNP

   kov. Vzdušný most patril 
medzi konkrétne formy po-
moci ZSSR Slovenskému 
národnému povstaniu, cez 
ktorý prichádzali na povsta-
lecké územie všetky zásoby 
vojenského charakteru, le-
tecký a pozemný personál 1. 
čs. stíhacieho pluku, 2. čs. 
samostatná paradesantná 
brigáda a mnohé významné 
osobnosti domáceho a zahra-
ničného odboja. Späť odvážali 
hlavne ranených povstalcov.
Bolo to v čase, keď situácia 
na povstaleckom fronte bola 
už veľmi kritická – nepriateľ 
ohrozoval Zvolen, letisko Tri 
Duby. V tejto mimoriadne zlo-
žitej situácii – keď fašisti v údo-
lí Hrona dosahovali Hronskú 
Dúbravu, Železnú Breznicu, 
pristála 6. októbra 1944 večer 
na letisku Tri Duby väčšia časť 
2. čs. paradesantného práporu 
– dve roty a časť ťažkých zbra-
ní. Zvyšok 2. práporu priletel 8. 
októbra 1944. Veliteľ ČSA na 
Slovensku gen. Viest vydal 7. 
októbra večer bojový rozkaz na 
nasadenie nekompletného 2. 
práporu s úlohou: zlomiť odpor 
nepriateľa na hlavnej komuni-
kácii v údolí Hrona, postúpiť 
do priestoru Trnie, Železná 
Breznica, Ladno, Trnavá Hora, 
zmocniť sa Jalnej a zastaviť 
postup nepriateľa. Akciu mali 
podporovať: partizánska brigá-
da kpt. J. Nálepku a jednotka 
kpt. Petríka z povstaleckej ar-
mády. Dňa 9. októbra prebie-
hali prudké boje o Kľačany 
a poobede sa 2. prápor zmoc-
nil Trnavej Hory. Nepriateľ časť 
našich jednotiek protistečou 
z osady vytlačil a až po druhej 
úspešnej protisteči našich sa 
o 16,00 hod. podarilo Trnavú 
Horu definitívne oslobodiť. Dňa 
11. októbra prebiehali ťažké 
boje o Hronskú Dúbravu – za 
účinnej pomoci delostrelectva 
3. taktickej skupiny. Hlavná 
skupina 2. práporu stečou zlik-
vidovala fašistov v Hronskej 
Dúbrave a dobyla Jalnú. Obi-
dve skupiny 2. práporu sa spo-
jili, zabezpečili obranu a front 
sa na tomto mieste stabilizoval.
1.paradesantný prápor priletel 
na Tri Duby 8. a  9. októbra, 
teda v čase, keď nepriateľská 
bojová skupina Schill začala 

Pokračovanie zo str.12

Emil Tencer

KVV  Banská Bystrica

ohrozovať Zvolen od Banskej 
Štiavnice. Velenie 1. ČSA opäť 
vyriešilo nebezpečnú situáciu 
nasadením 1. paradesantné-
ho práporu na smer Kozelník 
– Banská Štiavnica. Pri postu-
pe na Banskú Belú 11. októb-
ra  narazil predvoj 1. práporu 
v ranných hodinách na silné 
nepriateľské jednotky s tanka-
mi. Rozpútal sa neľútostný boj 
2. a 3. roty s fašistami. Fašis-
tické jednotky boli prinútené 
na ústup. Po ich úspešnom 
prenasledovaní zaujala 2. rota 
podvečer obranné postavenie 
asi 1. km od žakýľského mly-
na        a 3. rota sa vysunula 
západným smerom na cestu 
z Banskej Štiavnice do Skle-
nených Teplíc. Obidve roty 
sa zakopali a zastavili postup 
nepriateľa. Nasadením 1. a 2. 
paradesantného práporu sa 
podarilo ohrozený úsek na 
juhozápade povstaleckého 
frontu stabilizovať. Úspešným 
zásahom hneď v prvom boji zís-
kala brigáda uznanie a obdiv. 
Keď sa nepriateľ  pokúsil zno-
vu prebiť ku Zvolenu cez Kru-
pinu a Babinú – do 20. októbra 
sa zmocnil Babinej, Pliešoviec, 
Sásy a Senohradu – veliteľstvo 
1. ČSA nasadilo 2. čs. para-
desantnú brigádu v smere na 
Krupinu- Dobrú Nivu s úlohou 
v dňoch 20. a 22. októbra zlik-
vidovať prenikajúceho nepria-
teľa. 1. prápor začal úspešne 
rozvíjať protiseč a za podpory 
delostrelectva  sa 20. októb-
ra zmocnil Dobrej Nivy. Ďalej 
však nepokračoval, lebo gen. 
Viest odvelil 1. paradesantný 
prápor do priestoru Brezna na 
prehradenie postupu fašistov 
zo severovýchodného sme-
ru. Pozície 1. práporu zaujal 
priezvedný oddiel, stiahnu-
tý zo zálohy veliteľa brigády 
Přikrila. 2. prápor po ovládnutí 
výšiny Gavúrky zaujal obra-
nu a kontroloval cestu Dobrá 
Niva – Sása. Bojová skupina 
vedená kpt. Taláškom sa ná-
silným prieskumom zmocnila 
do večera Pliešoviec a postu-
povala na Sásu. Rozhodnou 
protisečou dobyla Sásu, zau-
jala obranu a odrážala protiú-
toky nepriateľa. Nemci utrpeli 
značné straty v Pliešovciach, 
Sáse a na Zábave, kde boli 
vyradené tanky a ťažké zbra-

ne. Po spojení s jednotkami 2. 
práporu vybudovali obranu na 
čiare Senohrad-Zábava a Ore-
mov Laz-Zábava. Úspešná 
akcia ďalej nepokračovala, 
nakoľko velenie 1. ČSA na-
sadilo brigádu na obranu 
Detvianskej doliny proti silám 
18. SS divízie Horst Wessel.
Od 23. októbra viedla brigáda 
v určených úsekoch ústupové 
boje a praktický celá ťarcha 
ústupového boja na smeroch 
Vígľaš - Zvolen - Badín - Ban-
ská Bystrica a Podbrezová 
– Šalková ležala na parabri-
gáde. Ako posledná na zákla-
de rozkazu, ústupovým bojom 
opúšťala 27. októbra 1944 
Banskú Bystricu a ustupova-
la smerom cez Staré Hory na 
Donovaly, kde mala tvoriť zá-
lohu veliteľa armády v tomto 
horskom obrannom postave-
ní. Rozkaz veliteľa 1. ČSA na 
Slovensku z 27. októbra o pre-
chode na partizánsky spôsob 
boja, zastihol prápory, roty 2. 
paradesantnej brigády, rozpty-
lené od Horehronia po Staro-
horskú dolinu – v nepretržitom 
dotyku s nepriateľom. Brigáda 
kryla ústup 1. ČSA a partizán-
skych jednotiek do priestoru 
Nízkych Tatier. Týmto sa vlast-
ne skončila bojová činnosť 
brigády v etape pozičných 
bojov na povstaleckom fronte.
Keď hodnotíme bojovú  čin-
nosť brigády v tomto období, 
tak po stránke vojenskej vnies-
la brigáda do povstaleckých 
bojov ofenzívne chápanie 
boja, dokázala, že i relatívne 
malými silami sa dajú dosiah-
nuť vynikajúce bojové úspe-
chy. Smelým a účinným bo-
jom, rýchlym manévrovaním, 
odvahou a účinnou paľbou 
dosiahla na každom zverenom 
úseku významné výsledky na-
priek niekoľkonásobnej presile 
nepriateľa. Vysoký bol najmä 
morálno-politický prínos. Spo-
číval v tom, že vojaci a dôs-
tojníci brigády sa prejavili ako 
chrabrí bojovníci a zápalistí 
poslovia víťazstva, viery v So-
vietsky zväz a jeho účinnú po-
moc. Chýr o prílete brigády sa 
bleskom rozniesol po všetkých 
bojových úsekoch a vniesol 
do nich odhodlanie do ďalších 
bojov. Vďaka hrdinstvu, vyso-
kým morálno-politickým vlast-

nostiam príslušníkov brigády, 
posilnila sa autorita nezišt-
nej pomoci ZSSR, 1. ČSA na 
Slovensku a dobré meno vo-
jakov 1. čs. armádneho zboru 
v ZSSR, ako aj  partizánskych 
jednotiek na našom území, 
ktorých jadro tvorili vynikajú-
ci sovietsky velitelia a parti-
záni z bývalých príslušníkov 
2. čs. paradesantnej brigády 
v ZSSR a z iných partizán-
skych oddielov pôsobiacich 
ma území Ukrajiny, Krymu, 
Odesy a pod. Boje 2. čs. pa-
radesantnej brigády v horách 
boli poslednou, ale pri tom 
najťažšou skúškou jej bojovej 
a morálne politickej činnos-
ti. Napriek chaotickej situácii 
28. októbra 1944 rozdrobené 
jednotky brigády ustupovali 
organizovane do hôr, aby po-
kračovali v partizánskom boji. 

Viete že ???
 - 23. 4. 1929 je považova-
ný za jeden z prvých bojo-
vých taktických výsadkov. 
Došlo k nemu neďaleko 
tadžického mesta Garm, 
východne od Dušanbe 
výsadok 60 mužov - pod 
velením T. T. Špakina

 - 23. 4.1944 sa konala 
na počesť bojovej zá-
stavy 2. čs. samostatnej 
paradesantnej brigády 
slávnostná prehliadka. 
Tým sa skončil  pobyt 
brigády v Jefremove. Od 

 - 30. 4. do 17. 5.1944 sa 
brigáda presunula bližšie 
k frontu – do Proskurova.
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Blahoželáme k narodeninám

Drobné správy

      Emil  Smrek  85 rokov

      Milan  Ambróz  80 rokov

      Jana Vodová 75 rokov

      Oľga Švrčková  75 rokov

      Juraj Poláček  65 rokov

      Jozef Baška  65 rokov

      Milan Cisár  55 rokov

      Miroslav Daráš  55 rokov

      Andrea Gyenesová  45 rokov 

      JUDr. Ján Čarnogurský ml. 40 rokov

      Peter Tomášek  35 rokov 

 Všetkým menovaným srdečne blahoželáme

a do ďaľších rokov života želáme všetko najlepšie !

Pavel Franík - šéfredaktor, Kudlákova 1, 841 01 Bratislava  tel/fax + 421 02 6436 2349, e-mail: franik@chello.sk
Viktor Timura, Jaroslav Rezník - úprava textov
Mário Michajlov - realizácia, tel.: + 421 903 717 699, e-mail: botafogomm@gmail.com 
Spravodaj Červené barety – len pre vnútornú potrebu
Neprešlo jazykovou úpravou    

+   7.5. sa naši  členovia 
– oblasť Trnava O. On-
dreička, M. Gašpar, A. 
Bachratý, Hovorka, Turac 
zúčastnili na pietnej spo-
mienke smrti  gen. M. R. 
Štefánika v Košariskách 
a pri mohyle na Bradle.

+   Náš člen – KVV Bra-
tislava IUDr. Ján Čar-
nogurský, mladší vy-
stúpil dňa 19.5. 2011 
na najvyššiu horu sveta 
Mount Everest  / 8848 
m.n.m. /. Vrchol Eve-
restu dosiahol s dvoma 
šerpami. Blahoželáme!!!

+   Karol Steklý,  člen klu-
bu letcov a parašutistov 
pri Posádkovom klube 
Trenčín  - pobočky Slo-
venského leteckého zvä-
zu  Gen. M. R. Štefánika 
a Klubu vojenskej his-
tórie – protifašistického 

odboja v 2. svetovej voj-
ne  si príležitosti svojich 
90. narodenín vyskúšal 
29.mája 2011 tandemový 
zoskok padákom z výšky 
4000 metrov  a je teda 
najstarším parašutis-
tom na Slovensku. Karol 
Steklý bojoval na východ-
nom fronte ako ženista.

+   Klub letcov Bratislava 
usporiadal zájazd do Ta-
lianska – po stopách gen. 
M. R. Štefánika. Zúčast-
nili sa ho i naši členovia 
B. Pätoprstá, F. Frajko-
vá, L. Hreha, Poláček.

+   XVII. Gabčíkov me-
moriál. Z nášho klubu sa 
ho zúčastnili J. Tuček a J. 
Meheš. Tuček si to vy-
skúšal i v priamom behu 
vo svojej vekovej kategó-
rii. Skončil na 6. mieste.

+   dňa 25.6. členovia 
KVV Trnava a Bratisla-
va uskutočnili spoločnú 

opekačku pri zrúcanine 
kláštoru sv. Kataríny ne-
ďaleko Naháča a Dech-
tíc. Členovia klubov tam 
prežili opäť skvelý deň. 
Poďakovanie patrí naj-
mä členom KVV Trnava, 
Otovi Ondreičkovi a spol.

+    V dňoch 30. – 2.7. 
sa naši členovia L. Hre-
ha, Ľ. Dubeň a J. Po-
láček zúčastnili  na VII. 
Ročníku Memoriálu za-
kladateľov výsadkového 
vojska a Štefana Bani-
ča, ktorý zabezpečoval 
tento rok Klub výsadko-
vých veteránov v Liberci. 

+   16.7. bol v rámci Dňa 
zvrchovanosti v Šumia-
ci na pamätnej tabuli 
Juraja Kriváňa odhalený 
relief  rodákovi tejto obce

+   dňa 24.9. sa usku-
točnil za širokej účasti 
veteránov a pekného po-
časia Michalský deň ve-

teránov na letisku v Par-
tizánskom. 
 
+   26.9. sa naši členovia
zúčastnili pietného aktu
odhalenia pamätníka
v Ivánke pri Dunaji, ča-
tárovi, poľnému pilotovi
Antonínovi Valešovi, prí-
slušníkovi 31. stíhacej 
letky 3. leteckého pluku
gen. M. R. Štefánika

Viete že ???
+  5.5.1947  bol  na letis-
ku vo Vajnoroch zahájený 
výcvik parašutistov. Zišlo 
sa naň 35 záujemcov

+  5.5.1914 prvý raz vy-
skúšal svoj patent vyná-
lezu padáka Štefan Ba-
nič z mrakodrapu v USA.

+  7.5.1960 vytvoril Jozef 
Hindický  svetový rekord 
na presnosť pristátia 
z výšky 600 m, s onesko-
reným otváraním padáka, 
keď mal výsledok 0,83 m.


