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správy ? 
 
 
DRUHÁ  PARADESANTNÁ  BRIGÁDA  V  SNP  -  CESTA  NA  ZÁPAD 
( Pokracovanie  z  minulého  císla ) 
 
     Už  tri  týždne  trvali  na  Slovensku  tažké  boje  medzi  povstalcami  a  nemeckou  armádou. 
Plochu  povstaleckého  územia  obopínala  frontová  línia  neobvyklých  rozmerov :  dlžka  480  
km, ktorá  sa  neskôr  skrátila  asi  na  300  km. Vznikla  velká  kruhová  obrana, ohranicená  na  
severe  povodím  rieky  Váh, na  juhu  južnými  svahmi  Slovenského  Rudohoria. Na  západe  
siahal  front  ku  Kremnici, na  východe  k známej  dedine  Telgárt. Urputné  boje  sa  rozpútali  
pri  meste  Vrútky, Poprad, Tisovec, bojovalo  sa  nedaleko  Zvolena. Nemecké  velenie, 
vystrašené  náhlym  zvratom  vo  vojne, vrhlo  na  Slovensko  všetky  volné  rezervy, aby  
udusilo  Slovenské  národné  povstanie. Nemci  však  narazili  na  necakaný  tvrdý  odpor. 
Rozhlasová  stanica  Slobodný  vysielac  Banská  Bystrica  neustále  informovala  o  situácii  na  
frontoch, ktorá  sa  stávala  zo  dna  na  den  dramatickejšou. Na  nohách  bolo  celé  stredné  
Slovensko. Obyvatelstvo  miest  a  dedín  nezahálalo  a  pustilo  sa  do  budovania  okopov, 
valov  a  zátarás  proti  tankom, pomáhalo  budovat  obranné  opevnenia  a  spevnovalo  letiská  
pre  pristávanie  tažkých  lietadiel. Noc  co  noc  sa  ozýval  nad  povstaleckým  územím  hukot  
lietadiel. Bojujúcim  jednotkám  dovážali  vojenský  materiál, lahké  pechotné  zbrane  
a  muníciu. Bol  to  velký  vzdušný  most  medzi  východným  frontom  a  SNP, ktorý  privádzal  
Nemcov  do  zúfalstva. Na  pomoc  Povstaniu  prileteli  aj  ceskoslovenskí  letci  so  stíhackami  
La-5;  usadili  sa  na  troch  povstaleckých  letiskách Tri  duby, Rohozná  a  Zolná. 
     Jedného  dna  sa  ozval  nad  bojujúcimi  armádami  nebývalý  hukot. Ja  sám, vylakaný  
možným  útokom  nemeckého  letectva, som  vybehol  pred  dom  a  zistoval, co  sa  deje. To, co  
som  uvidel  vyrážalo  doslova  dych. Boli  to  dve  lietajúce  pevnosti, tažké  štvormotorové  
lietadlá  amerického  letectva. Obe  velké  bombardovacie  lietadlá  v  nízkom  prelete  
majestátne  leteli  nad  oblastou  Cierny  Balog  a  smerovali  na  východ. Celý  vzdušný  priestor  
sa  chvel  od  ich  burácajúcich  motorov. Dve  rýchle  americké  stíhacky  ako  mušky  
poletovali  okolo  nich. Bola  to  skutocná  demonštrácia  sily  amerického  letectva. Už  len  
pohlad  na  tieto  lietadlá  vzbudzoval  rešpekt  i  presvedcenie, že  porážka  fašizmu  sa  stáva  
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neodvratnou. Tiež  prileteli  na  pomoc  povstaniu  a  na  letisku  Tri  Duby  vyložili  velké  
množstvo  vojenského  materiálu. 
     V   horskom  teréne  východných  Karpát  pokracovali  vojenské  operácie   sovietskej, 
rumunskej  a  ceskoslovenskej  armády. Bola  to  bitka  o  Karpaty. Len  ich  prekrocením  bolo  
možné  urýchlene  preniknút  na  stredné  Slovensko. Prvému  cs. armádnemu  zboru  pod  
velením  arm. gen. Ludvíka  Svobodu  sa  podarilo  oslobodit  prvé  pohranicné  obce  
Slovenska. Súcasne  sa  rozbehla  aj  tajná  vojenská  operácia, o  ktorej  sa  Nemci  nesmeli 
v  žiadnom  prípade  dozvediet : vzdušný  letecký  presun  Druhej cs. paradesantnej  brigády 
z  letiska  pri  polskom  meste  Krosno  do  Banskej  Bystrice. Velitel  parašutistických  
jednotiek  plk. Vladimír  Prikryl  mal  plné  ruky  práce. Bol  to  však  skúsený  vojak. 
Vo  velmi  krátkom  období  dokázal  pripravit  svojich  vyše  dvetisícsto  bojaschopných  
príslušníkov  paradesantnej  jednotky  do  stavu  najvyššej  bojovej  pohotovosti, aj  ked  takáto  
úloha  nebola  lahká. Jednotku  bolo  potrebné  náležite  vyzbrojit, obstarat  oblecenie, 
ubytovanie, aj  stravovanie.  V  súcinnosti  so  sovietskym  velením  bolo  tiež  nutné  prichystat  
dopravné  lietadlá, pohonné  hmoty, pomocný  personál, a  nakoniec  aj  padáky  pre  prípad  
vynúteného  opustenia  lietadla.  Na  pocudovanie, padákov  bolo  neúrekom  vela. Dnes  je  to  
až  neuveritelné, že  pre  Druhú  paradesantnú  brigádu  bolo  vo  vojenských  skladoch  
pripravených  šestnasttisíc  padákov!  Len  v  predstavách  si  môžeme  domysliet, akú                                          
pomoc  pre  SNP  by  znamenalo, keby  všetky  boli  použité.  Na  letisku  Krosno  bolo  
zhromaždených  okolo  pätdesiat  dopravných  lietadiel. Pocítalo  sa  s  tým, že  do  každého  
stroja  nastúpi  dvadsatštyri  po  zuby  vyzbrojených  výsadkárov, co  predstavovalo  
uskutocnenie  až  100  štartov, v  priebehu  viacerých  dní. A  tak  onoho  osudového  vecera  sa  
zacala jedna z  najmohutnejších  a  najutajenejších  výsadkových  operácií  Ceskoslovenskej  
armády  na  východnom  fronte  v  2. Svetovej  vojne. Bol  to  nocný  letecký  presun  elitnej  
jednotky -  Druhej  cs.  samostatnej  paradesantnej  brigády  na  Slovensko, do  tylu  nepriatela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

  
Velitel druhej paradesantnej brigády v SNP, brigádny 
generál Vladimír Prikryl 

Ako  jeden  z  prvých  odštartoval  z  letiska  Krosno  
plukovník  Vladimír  Prikryl. Bolo  to  prirodzené. 
Velitel  výsadkových  jednotiek  mal  v  pláne  
priletiet  na  Tri  Duby  co  najskôr, aby  mohol  
prichystat  pôdu  pre  prijatie  svojich  zverencov,  
a  oboznámit  sa  so  situáciou  na  frontoch  SNP. 
Jeho  lietadlo  sa  pod  rúškom  noci  vznieslo  do  
vzduchu  a  nabralo  kurz  smerom  na  juhozápad. 
Od  Banskej  Bystrice  ho  delilo  220  km.  Túto  
vzdialenost  malo  lietadlo  prekonat  za  45  minút.  
Hned  po  štarte  bolo  potrebné  nabrat  aj  dostatocnú  
výšku – 3000  m. Len  tak  bolo  možné  dostat  sa 
z  dosahu  nemeckej  protilietadlovej  obrany.   
Dolná  hranica  oblakov  nad  Banskou  Bystricou  
siahala  len  do  výšky  500  m.  A  tak  sa  stalo, co  
nik  necakal.  Na  letisku  Tri  Duby  pristálo  
v nocných  hodinách  iba  13  lietadiel. V tej  chvíli  
nikto  nevedel  povedat, co  sa  stalo  s ostatnými  
strojmi.  Lietadlá  sa  stratili. Velitel  parašutistických  
jednotiek  tiež  nedoletel.  Až  neskôr  vyšla  najavo  
krutá  pravda. 
„Hned po štarte v  Krosne  sme  nabrali  potrebnú  
výšku„ – spomína  si  na  tieto  chvíle  velitel  
parabrigády  Vladimír  Prikryl. 
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 „ Díval  som  sa  z  okienka  lietadla, a  hlboko  pod  nami  uvidel  som  malé  záblesky. Dovtípil  
som  sa, že  tam  dolu  sa  bojuje.  Práve  sme  preleteli  hlavnú  frontovú  líniu. Lietadlo,  
v  ktorom  som  sedel  pilotoval  jeden  z  najskúsenejších  pilotov  sovietskej  armády. Ako  sa    
o  chvílu  ukázalo  bolo  to  pre  nás  velkým  štastím. Na  palube    dopravného  lietadla  sa  
nachádzala    ozbrojená  cast  štábu  brigády, ich  batožina, zabalené  padáky, debnicky  so  
strelivom  a  bojová  zástava  našej  brigády. Spojenie  so  svetom  nemali  sme  žiadne. Bol  
zákaz  dorozumievania  sa  z  dôvodov  utajenia  letu  lietadiel. Ani  medzi  samotnými  
lietadlami  nebolo  možné  nadviazat  rádiové  spojenie.  Každé  lietadlo  muselo  letiet  
samostatne, na  vlastnú  päst. Aby  sa  znížila  možnost  zásahu  lietadiel  delostreleckou  
palbou, pilotom  bol  vydaný  príkaz, rozptýlit  sa  doprava  i  dolava  od  predpísanej  trasy  
letu, a  tak  preletiet  frontovú  líniu.  Kým  nám  sa  podarilo  ešte  preletiet  nepozorovane  
front, Nemci  už  zbadali, že  nad  ich  hlavami  sa  deje  nieco  nezvycajné. Zahájili  prudkú  
delostreleckú  palbu. Cast  lietadiel  vtedy  stratila  orientáciu. Pocítili  sme  to  aj  na  vlastnej  
koži. Preleteli  sme  práve  Nízke  Tatry, ked  pilot  ohlásil, že  vidí  osvetlovacie  rakety, 
vystrelované   zo  zeme. Aj  ked  sme  ešte  neboli  v  casovom  limite, pod  nami  sa  muselo  
nachádzat  letisko.  Nemohli  sme  riskovat, preto  sme  sa  prichystali  na  pristátie.  Pilot  
opatrne  zamieril  k  letisku, na  ktorom  sa  neustále  objavovali  raketové  signály. Do  okien  
lietadla  zacal  bicovat  dážd. Pristátie  sa  nepodarilo   a  lietadlo  muselo  urýchlene  nabrat  
výšku. Ani  po  druhom  pokuse  sa  pristávací  manéver  nevydaril  a  pilot  neriskoval. Opät  
nabral  výšku  a  od  severu, približoval  sa  k letisku  po  tretí  raz. Kužele  dialkových  
reflektorov  na  krídlach  lietadla  zaryli  sa  do  tmy  a  dažda. Pilot  sa  tentoraz  rozhodol  
pristát  za  každých  okolností. Lietadlo  bezpecne  minulo  malé  pohorie  a  nízko  preletelo  
nad  neznámym  mestom. Na  letisku  v  tej  chvíli  sa  rozhoreli  jasné  ohne  a  vyznacili  
pristávaciu  plochu. Necakane  sa  rozžiarilo  aj  velké  horiace  pristávacie  técko, a  práve  tam  
ruský  pilot  bravúrne  posadil  lietadlo  na  rozmoknutú   trávu. 
     Zastavili  sme  na  konci  letiska  a  obrátili  lietadlo  do  protismeru. Vydal  som  rozkaz  
nezastavovat  motory. Ak  by  sa  objavili  Nemci, museli  by  sme  okamžite  odletiet. Pri  
lietadle  objavila  sa  postava  vojaka  a  zabúchala  na  dvere  lietadla. Mäkkou  slovencinou  
oznámil  nám  radostnú  správu : „Pristáli  ste  v  Brezne  nad  Hronom, na  letisku  Rohožná!  
Zrejme  ste  vyhladli, prinesiem  Vám  nieco  jest„  a  zmizol  v  daždi. O  chvílu  sa  vrátil  
s cerstvým  syrom  a  chlebom. Až  v  tom  momente  sme  sa  spamätali  a  z  hlboka  si  
vydýchli. Spadol  mi  velký  balvan  zo  srdca. Uvedomil  som  si, že  ruský  pilot  nám  
pravdepodobne  zachránil  naše  životy. Pristátie  v  tak  nepriaznivých   poveternostných  
podmienkach  a  za  noci, bolo  viac  ako  odvážne. Vystúpil  som  spolu  s  ostatnými  z  lietadla, 
a  poklakol  na  slovenskú  zem. Túto  sme  všetci  pobozkali. Konecne  sme  sa  dostali  domov   
po  dlhých  rokoch  odlúcenia  v  cudzine! Pochvalu  si  zaslúžila  vojenská  jednotka, ktorá  mala  
práve  službu  na  letisku. Hned  si  všimla  velké  dopravné  lietadlo, ktoré  sa  pokúšalo  
o  núdzové  pristátie. Velitel  nariadil  okamžite  vystrelit  signálne  rakety  a  zapálit  ohne, 
ktoré  sa  vcas  rozhoreli. Len  tak  dokázalo  lietadlo  bezpecne  pristát  na  tomto  nevelkom  
rozmoknutom  partizánskom  letisku. V  Brezne  sme  sa  nemohli  dlho  zdržat. Bolo  hodinu  
po  polnoci. Ráno  objavil  som  sa  už  v  Banskej  Bystrici, na  štábe  SNP. Až  tu  zacali  sme  
skladat  mozaiku  udalostí, ktoré  sa  tej  noci  odohrali. O  dalších  niekolko  desiatok  minút  
som   sa  zvítal  už  so  svojou  brigádou  na  letisku  Tri  Duby“.  
     Ked  sa  dopravné  lietadlo, v  ktorom  sedel  Vendelín  Mikuš, dostalo  do  palby  
nemeckých  protilietadlových  diel, niekolkokrát  to  strojom  prudko  zatriaslo.  „ Naštastie  
motory  neprestávali  pracovat, a  s  každou  dalšou  minútou  sme  sa  vzdalovali  od  frontovej  
línie. Boli  sme  vtedy  vo  velkom  nervovom  vypätí, „  spomína  na  tieto  dramatické  chvíle   
po  rokoch  pplk.  v. v.  Vendelín   Mikuš.  „ Na  jednej  strane  obávali  sme  sa  prípadnej  
nehody, na  druhej  strane  mysleli  sme  všetci  na  svoje  domovy. Už  dlhé  roky  sme  sa  
nevideli  s  rodinami  a  nemali  z  domova  žiadne  správy.  Každý  bol  v  lietadle  zahlbený  
sám  do  seba  a  ocakával  blížiace  sa  udalosti. O  niekolko  desiatok  minút  mali  sme  už  
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pristávat  na  letisku  Tri  Duby  a  boli  sme  touto  predstavou  ocividne  vykolajení. Ked  
lietadlo  znížilo  obrátky  svojich  motorov, všetci  sme  spozorneli. Na  krídlach  lietadla  sa  
zažali  farebné  polohové  svetlá  a  dialkové  reflektory. Približovali  sme  sa  k letisku. V tej  
chvíli  stalo  sa  ale  nieco  necakané, na  co  nebol  nik  z  nás  pripravený. Motory  sa  rozrevali  
na  najvyššie  možné  obrátky a  my  sme  boli  zo  sedadiel  vymrštení  na  palubu  lietadla.  Len  
po  ocku  som  zhliadol, že  okolo  lietadla  sa  mihla  séria  svetelných  striel, pravdepodobne  
z   protilietadlových  gulometov. Pilot  v snahe  zabránit  zasiahnutiu  lietadla  strelami  urobil  
niekolko  krkolomných  manévrov  a  unikal  pred  hroziacou  sa  katastrofou. Až  ked  sme  sa  
vzdialili  od  letiska, dozvedeli  sme  sa, co  sa  vlastne  stalo. Pilot  len  v poslednom  momente  
pred  pristátím  zbadal, že  sa  na  letisku  nachádzajú  nemecké  lietadlá. Signálne  rakety, 
vystrelované  na  letisku  boli  klamné. Mali  pomýlit  ruských  pilotov  a  vlákat  ich  do  
pripravenej  pasce. Skoro  sa  to  Nemcom  aj  podarilo, nebyt  duchaprítomnosti  pilota. Museli  
sme   sa  bohužial  vrátit.   
        Onedlho, ešte  v  nocných  hodinách, pristávalo  naše  lietadlo  tentoraz  na  letisku  Lvov. 
Boli  sme  síce  smutní  nad  tým, co  sa  stalo, ale  co  bolo  hlavné, zostali  sme  zdraví 
a  bez  zranenia.  Až  po  vystúpení  z  lietadla  sme  uvideli, že  naše  lietadlo  dostalo  niekolko  
poriadnych  zásahov. Svedcili  o  tom  velké  diery  na  trupe, aj  krídlach. Silná  túžba  dostat  
sa  na  povstalecké  územie  v  co  najkratšom  case  sa  nám  nakoniec  predsa  len  splnila. 
Ruské  dopravné  Licko  preletelo  nad  zatemnenou  Banskou  Bystricou a nezadržatelne  sa  
približovalo  k  známym  kúpelom  Sliac. V tej  chvíli  som  mal  nos  prilepený  na  okienku  
lietadla  a  v  dialke  som  uzrel  rad  malých  signálnych  ohnov. Vítalo  nás  povstalecké  letisko  
Tri  Duby. Kolesá  lietadla  poskakujú  po  zelenej  pristávacej  ploche  a  rolujeme  k  hangárom. 
Piloti  vypínajú  motory  a  dve  trojlisté  vrtule  sa  zastavujú. Sme  už  skutocne  doma. Vo  
svojej  vlasti..  Vystupujeme  všetci  z  lietadla. Nie  je  dobre  možné  opísat  pocity  radosti, 
ktoré  sa  nás  zmocnili. Poklakli  sme  si  na  zem  a  túto  sme  pobozkali. Z plných  plúc  som  
dýchal  vtedy  svieži  vzduch  a  vychutnával  štastný  pocit  návratu. Pozná  ho  len  ten, komu  
je  rodná  krajina  tou  najdrahšou. A  kde  sa  vlastne  odohrala  tá  prvá  dráma, spojená  
s  príletom  na   Slovensko ?  Nebolo  už  tajomstvom. Stalo  sa  to  pod  štítmi  Vysokých  Tatier  
-  na  letisku  Poprad. 
      Na  letisku  Tri  Duby  vládol  v  nocných  hodinách  neobycajne  culý  ruch. Boli  sme  tým  
dost  prekvapení, ale  nakoniec  sme  to  pochopili. Všade  bolo  plno  vojakov  a  leteckého  
personálu. Okrem  nás  pristáli  tu  aj  dalšie  lietadlá. Z tých, ktoré  boli  odstavené, vykladali  sa  
velké  zelené  balíky, ktoré  vojaci  prenášali  do  prilahlých  skladov. Další  ich  rozbalovali 
a  triedili. Boli  to  zbrane  a  munícia  urcená  povstaleckej  armáde. Pripomínalo  mi  to  velký  
prístav, kam  priplávala  velká  zaoceánska  lod. V  skutocnosti  predsa, len  Tri  Duby  boli  
velkým  leteckým  prístavom. Bola  to  aj  oáza  nádeje  pre  bytie, ci  nebytie  Slovenského  
národného  povstania. V  nocných  hodinách  sem  neustále  prúdila  vojenská  pomoc z  východu  
aj  zo  západu. Toto  letisko  bolo  v   prevádzke  priamo  pred  ocami  nepriatela. Nemci  nemali  
tolko  síl, aby  ho  umlcali. Tri  Duby  boli  niekolkokrát  napadnuté  a  bombardované 
nemeckými  lietadlami. Vždy  sa  z toho  ale  rýchlo  spamätali  a  o  niekolko  hodín  bolo  
letisko  opät  v  plnej  prevádzke. K  ochrane  letiska  úcinne  prispievali  aj  naši  ceskoslovenskí  
letci. Na  polnom  vojenskom  letisku  Zolná  boli  pripravení  zasiahnut, ak  by  si  to  situácia  
vyžadovala.  Rozlúcili  sme  sa  nadobro  so  svojimi  padákmi, ktoré  nás  verne  sprevádzali 
v  tažkých  chvílach  vojenského  života  -  nechali  sme  ich  na  letisku. Dozvedeli  sme  sa, že  
naša  paradesantná  brigáda  nie  je  ešte  stále  vo  svojom  plnom  pocetnom  stave. Pre  daždivé  
pocasie  a  nízku  oblacnost  cast  parabrigády  stále  cakala  na  odlet  na  letiskách  Krosno  
a  Lvov. ( Jej  záverecný  presun  sa  udial  velmi  neskoro. Stalo  sa  tak  v  polovici  októbra  
1944. ) Chladné  ráno  nás  zastihlo  v  pochodovom  tvare  na  štátnej  ceste  B. Bystrica- 
Zvolen. Ovešaní  všetkým, co  sme  si  so  sebou  priviezli, presúvali  sme  sa  do  priestorov  
ubytovania  brigády. Tým  priestorom  bol  malá  dedinka  nedaleko  letiska - Badín. 
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a  cierne  vlasy, ale  aj  koketne  nasadená  vojenská  lodicka  na  hlave. Zrejme  ju  tu  už  dobre  
poznali. Mna  prestali  obsluhovat a  predavacky  sa  venovali  len  tejto  vzácnej  návšteve. 
Návštevnícka  bola  ale  skutocne  vzácna. Bola  to  osobná  sekretárka  generálov  Goliana  a  
Viesta  z  Hlavného  štábu SNP. „ Môj  šéf  má  práve  sviatok  a  chcem  mu  kúpit  nejaký  
darcek „  riekla  a  prehrabávala  sa  v  kope  kravát, ktoré  jej  predložili  na  pult. Díval  som  sa  
na  nu  vtedy  s  rozšírenými  zornickami  a  nemohol  som  od  nej  odtrhnút  oci. Bola  to  
krásavica. O  chvílu  vyšla  z  obchodu  a  bola  prec. Po  vojne  som  si  casto  spomenul  na  
túto  príhodu. Len  som  nevedel, ktorému  zo  šéfov,  ktorí  v tej  dobe  vládli  na  štábe  SNP,  

 
Druhá paradesantná brigáda patrila k najlepšie vycviceným 
jednotkám Ceskoslovenskej armády na východnom fronte 
v Druhej svetovej vojne. 

     Slovenské  národné  povstanie, to  neboli  len  
boje  medzi  súperiacimi  armádami, vojenské  
operácie, alebo   nálety  nepriatelských  lietadiel. 
Na  povstaleckom  území  obyvatelstvo  žilo  aj  
svojím  normálnym  všedným  životom.  Ja  sám  
v  case  Povstania  som  niekolko  dní  pobudol  
v  Banskej  Bystrici. Všetkými   svojimi  
zmyslami  som  vnímal  slávnostnú atmosféru, 
ktorá  sa  u  ludí  prejavovala. Obyvatelia  spolu  
s vojakmi  nakupovali  v   obchodoch  ako 
v  case  mieru, sedeli  v kaviarni  pri  pive, alebo  
popíjali  kávu. Navštevovali  aj  kiná, alebo  
divadelné  predstavenia. Pamätám  sa, že  
v  bystrických  kinách  premietali  vtedy  dva  
vojnové  ruské  filmy. Bol  to  film  „Ona  bráni  
vlast„  a  „Zoja  Kosmodemjanská“. 
     Neodolal  som  a  kúpil  som  si   lístok  do  
kina  Bio  Urpín. Sedadlá  boli  obsadené  do  
posledného  miesta. Velkú  pozitívnu  úlohu  
v case  vojny  zohralo  aj  frontové  divadlo  
Andreja  Bagara. Uvádzali  hru  sovietskeho  
autora  „ Višnový  sad „. Aj  tu  som  neodolal 
a  zhliadol  ich  predstavenie. Slovenskí  herci  
museli  nakoniec  vymenit  divadelné  kostýmy  
za  vojenskú  rovnošatu. So  zbranou  v  ruke  
bojovali  v  SNP.  Je  zaujímavé, že  ani  vo  
vojenských  kruhoch  nemysleli  stále  na  vojnu. 
Niekedy  sa  zaoberali  aj  vlastnými, 
prozaickými  záležitostami. Na  dolnej  casti  
hlavného  námestia  Banskej  Bystrice  bol  
v tom  case  malý  obchodný  dom, do  ktorého  
som  rád  chodieval. 
     Predávali  tam  totiž  krásnych  hlinených  
indiánov, a  túto  zbierku  som  z casu  na  cas  
rozširoval. Jedného  slnecného  dna  som  sa  
práve  nachádzal  práve  v  tomto  obchode. Pred  
vchodom  zastavilo  cierne  nablýskané  auto. 
Bol  to  náš  starý  známy  Tatraplán,  
s charakteristickou  plutvou  na  karosérii. Z auta  
vystúpila  štíhla  dievcina  vo  vojenskej  
rovnošate.  Do  ocí  mi udrela  nielen  pekná  tvár 
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bola urcená kúpená  kravata  . Nakoniec  som  to  po  rokoch  rozlúštil. Bol  to  generál  Viest, 
lebo  generál  Ján  Golian  sa  narodil  v   januári. Rudolf  Viest  oslavoval  svoje  narodeniny  
24. septembra. Netušil  ešte, že  sú  to  v   jeho  živote  posledné -  pätdesiateštvrté  narodeniny, 
ktoré  strávil  v  kruhu  svojich  spolubojovníkov.  
     Podla  starej  slovenskej  povesti  v pohorí  pod  vrchom  Sitno  sa  nachádza  od  pradávna  
slovenské  vojsko, ktoré  je  tu  zakliate. Iba  v casoch  velkého  nebezpecenstva  pre  slovenský  
národ  sa  hora  Sitno  otvorí  a  proti  nepriatelovi  vypochoduje  silná  armáda. Práve  takáto  sa  
objavila  na  povstaleckom  území  a  nekompromisne  zasiahla  proti  nenávidenému  
nepriatelovi. Bola  to  jedna  z najlepšie  vycvicených  a  vyzbrojených  jednotiek Ceskosko-  
slovenskej  armády, ktorej  jadro  tvorili  slovenskí  vojaci. 
     „Po  našom  príchode  do  Badína  sme  sa  hned  ubytovali  v domoch  i  stodolách  v obci, 
nezostával  nám  ani  cas  na  oddych, „ opät  si  zaspomínal  Vendelín  Mikuš„. Obcania  boli  
k nám  velmi  milí  a  pozorní, priatelský  nám  vychádzali  vo  všetkom  v   ústrety. Boli  aj  
hrdí  na  to, že  sa  práve  u  nich  ubytovala  taká  slávna  jednotka, akou  bola  v ich  ociach  
naša  paradesantná  brigáda. Neboli  sme  pre  nich  novácikovia. Patrili  sme  medzi  
oneskorencov. Cast  našich  spolubojovníkov  ešte  v  septembri  bola  odvelená  na  front  
a  zvádzala  tažké  boje  s  nepriatelom. Aj  po  skoncení  vojny  hrdinská  obec  Badín  bola  
cielom  našich  castých  návštev  a  stretnutí  príslušníkov  parabrigády, kedy  sme  si  
pripomínali  tažké  vojnové  roky a  boje  v  SNP. Náš  pobyt  v Badíne  sa  však  už  nepocítal  
na  dni, ale  na  hodiny. 
     Na  štábe  SNP  v  Banskej  Bystrici  bolo  v tom  case  velmi  rušno  a  sústredovali  sa  tu  
všetky  správy  z   jednotlivých  frontov. Tieto  neboli  povzbudzujúce. Naopak, skôr  
deprimujúce. Zo  zakreslených  situácií  na  operacnej  mape  štábu  bolo  zrejmé, že  nemecká  
armáda  bola  rozhodnutá  postupovat  proti  povstalcom  velmi  tvrdo.  Od  Bratislavy  sa  blížili  
silné  motorizované  jednotky  nepriatela  a  smerovali  k   mestu  Zvolen. Co  bolo  na jhoršie, 
v ich  výzbroji  sa  nachádzali  tažké  zbrane. Iná  skupina  nemeckých  jednotiek  postupovala  
od  Trencína, Púchova, Žiliny  a  udrela  na  Strecno. Podobne  aj  z juhu  boli  hlásené  presuny  
nepriatelských  vojsk, ktoré  sa  blížili  ku  Zvo lenu  od  Krupiny  a  Lucenca.  Dalšie  casti  
nemeckej  armády  postupovali  na  sever  od  Hnúšte  a  zaútocili  na  Tisovec. Ani  v oblasti  
Popradu  nebol  pokoj. Nemci  napadli  mesto  Poprad  od  Kežmarku  a  obsadili  ho. Otvorila  
sa  im  tak  cesta  na  Telgárt. Najhoršie  to  bolo  pre  povstalcov  na  východe. Generál  Malár  
nesplnil  úlohu, o  ktorú  bol  požiadaný  a  definitívne  pohasli  nádeje, ktoré  boli  do  jeho  
divízií  vkladané. Rýchlym  útokom  od  Košíc  boli  dve  slovenské  divízie  odzbrojené. A  boli  
to  práve  tí  slovenskí  vojaci, ktorí  mali  pomôct  Povstaniu  a  otvorit  cestu  útociacim  
armádam  k   Banskej  Bystrici.“ 
       Ako  po  rokoch  potvrdil  sám  úcastník  týchto  dramatických  udalostí  Vendelín  Mikuš:  
„Situácia  na  frontoch  Slovenského  národného  povstania  sa  v druhej  polovici  októbra  stala  
kritickou. Velenie  SNP  poslalo  príslušníkov  Druhej  cs. samostatnej  paradesantnej  brigády  
na  tie  najtažšie  frontové  úseky. Jedine  parašutisti  mohli  byt  spolahlivou  zárukou, že  
postup  nemeckej  armády  sa  zastaví. Letiská  Tri  Duby  a  Zolná  sa  dostali  do  priameho  
ohrozenia. Naša  jednotka  dostala  rozkaz  presunút  sa  do  pozícií  južne  od  Zvolena  a  bránit  
toto  mesto  za  každých  okolností. Necakali  sme.  Cez  mesto  Zvolen, po  hlavnej  ceste  sme  
sa  presúvali  v  plnej  zbroji  k  nedalekej  obci  Dobrá  Niva.  Tu  už   prebiehali  tažké  boje 
s  nemeckou  armádou. Hned  po  našom  príchode  za  chodu, prekvapili  sme  Nemcov  
necakaným  útokom. Dali  sa  na  ústup  a  podarilo  sa  nám  dobyt  dedinku  Sása. Využili  sme  
k  tomu  skúsenosti  z  Dukly. Rozpútali  sa  tažké  boje. Všade  okolo  nás  vybuchovali  míny 
a  delostrelecké  granáty. Kryli  sme  sa  pri  budovách  a  Sásu  sme  držali  pevne  v   rukách.  
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Nemci  na  fronte  zacali  útocit  tankami. To  mal  už  plukovník  Prikryl  pripravený  priam  
diabolský  plán.  Na  nebi  sa  objavili  necakane  ceskoslovenské  stíhacie  lietadlá. 
 
 
                                                                                                                   Alexander   Georgievsky 
Dokoncenie  v  budúcom  císle.                                                                   clen  KVV  Bratislava  
 
 
 
Galéria  osobností  parašutizmu  na  Slovensku 
1.pokracovanie 
 
     V  galérii  osobností  parašutizmu  pokracujeme  parašutistami,  ktorí  zacali  budovat  
športový  parašutizmus  na  Slovensku.  Medzi  nich  patria  priekopníci  tohoto  športu, ako  
napr.  Juraj  Meško,  Ladislav  Vašecka,  Viktor  Ilavský  a  další, ktorí  už  v roku  1943  
absolvovali  parašutistický  výcvik     a  pokracovali  v  nom  i  po   skoncení  2. svetovej  vojny.   
Parašutizmus  na  Slovensku  dosiahol i vdaka  týmto  ludom  za  posledných  pätdesiat  rokov  
minulého  storocia  na  Slovensku  masový  rozvoj. Niektorých z  nich  si  aspon  strucnou  
charakteristikou  pripomenieme.   

 
Npor. let. Juraj  MEŠKO, pplk. in  memoriam 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Velitelom  sa  stal  nadporucík  Juraj  Meško -  prísny, ale  spravodlivý  dôstojník  so  
skúsenostami  z  pechotných  bojov  na  fronte, ktorý  koncom  roka  1942  ukoncil  aj  
pozorovatelskú  školu  dôstojníkov  letectva.  
     Od  10.6. do  8.7.1943  skupina  L. Lenárt,  J. Lachký,  K. Kolník  spolu  s  velitelom  
J.Meškom  absolvovali  nárocný  parašutistický  výcvik  v  Nemecku. Bolo  to  na  základni 
2. školského  pluku  padákových  strelcov  Fallschirschulle  1  vo  Wittstock – Dosse.  
Absolvovali  tu  po  6  zoskokov  z rôznych  typov  lietadiel, z  rôznych  výšok, so  zbranou 
i  bez  zbrane. Po  ich  návrate  MNO  rozhodlo, že  sa  celá  Letecká  škola  k  18.8.1943  
prestahuje  z Trencína  do  Banskej  Bystrice. 

 
Velitel padákovej školy npor. Let. Juraj 
Meško, pplk. In memoriam.   * 24.4.1915 
Tur ia Remety + 5.6.1985 Trencín 

     Vojnové  roky  1940  a  1941  sa  niesli  aj  v duchu  
skvelých  úspechov  parašutistických  jednotiek  oboch  
bojujúcich  strán, a  poukázali  na  nové  možnosti  vedenia  
útocného  boja. Z tohoto  dôvodu  slovenské  MNO  rozhodlo  
zaciatkom  roka  1942  zriadit  v  rámci  slovenských  
vzdušných  zbraní    Padákovú  školu  pri  Leteckej  škole. 
Jej  hlavnou  náplnou  mala  byt  príprava  prvých  
inštruktorov  a  padákových  strelcov, ktorí  mali  vytvorit  
základný  káder  pre  výstavbu  bojovej  parašutistickej  
jednotky  Slovenskej  armády. Bol  uskutocnený  nábor  
dobrovolníkov. Prihlásilo  sa  204  uchádzacov. Po  prísnom  
výbere  iba  11  dostali  povolávacie lístky  s  nástupom  
1.11.1942. Týmto  dnom  sa  datuje  oficiálny  vznik  
Padákovej  školy  v Trencianskych  Biskupiciach. Boli  to: 
František  Fridman, Viktor  Ilavský, Ladislav  Janecek, Leo  
Kolník, Jozef  Lachký, Daniel  Mednanský, Michal  Muzika, 
Oldo  Najvirt, Jozef  Pisarcík, Ladislav  Lenárt, Emil  Klco.  
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     Prvý  kurz  pre  23  padákových  strelcov  s  vyškolenými  inštruktormi  zacal  na  letisku 
Tri  Duby.    Bol  zameraný  na :  
- získanie  fyzickej  kondície  nárocnou  pozemnou  prípravou (pády  na  žinenke,  zoskoky 

z  mostíkov, behy  a pod.),         
- prípravou  na  výskok  z  lietadiel  Junkers  52  a  Heinkel  111  na  trenažéri,   
- získanie  technických  a  praktických  skúseností  z konštrukcie  padákov,  ich  balenia, 

používanie  padáku  RZ – 20. 
     Prvé  historické  zoskoky  vojenských  parašutistov  na  území  Slovenska  sa  uskutocnili  
15.10.1943  na  letisku  Tri  Duby  z  lietadla  Heinkel  111.  Dna  30.10.1943  padákoví  strelci  
hromadne  vyskocili  a predviedli  ukážky  bojovej  cinnosti  v Žiline  pred  vojenskými  
hodnostármi, predstavitelmi  tlace a  prezidentom republiky. 
     Velitelstvo  vzdušných  zbraní   15.1.1944  zorganizovalo  další  kurz  padákových  strelcov  
ktorý  absolvovalo  43  frekventantov.  Prvý  zoskok  bol  v  priestore  Zvolen – Lieskovec,  
nocné  zoskoky  na  letisku  Tri  Duby. Verejné  zoskoky  boli  v Bratislave  a Trencíne.  Skákalo  
sa  opät  z  už  spomínaných  lietadiel.            
     Po  vypuknutí  SNP  Padáková  škola  pod  vedením  npor. Juraja  Mešku  vykonávala  
strážnu  službu    v  kasárnach  vo  Zvolene  a  pôsobila  pri  obrane  letiska  Tri  Duby.  Neskôr  
bola  nasadená  do  oblasti  bojov  v   priestoroch  Gajdel - Kláštor  pod  Znievom - Sv. Kríž  nad  
Hronom -  Zvolen, kde  odrazila  štyri  útoky  práporu  SS , podporovaného  ôsmimi  tankami, 
z  ktorých  dva  poškodila  a  prápor  musel  ustúpit. Po  potlacení  SNP  a  ústupových  bojoch  
Nemci  cast  roty  zajali, a  cast ranených príslušníkov   bola  prevezená  na  sovietsku  stranu,  
kde  po  vyliecení  vstúpili  do  1.  Csl .  zmiešanej  leteckej  divízie.  Niektorí  príslušníci  tiež  
bojovali  v  partizánskych  jednotkách. 
     Po  vojne  sa  velká  cast  padákových  strelcov  vrátila  k letectvu, a  niektorí  z  nich  sa  
velkou  mierou  zaslúžili  o  založenie  športového  parašutizmu  na  Slovensku :    Ladislav  
Vašecka,  Viktor  Ilavský, Michal  Muzika  a  další.  Svoje  majstrovstvo  predviedli   napr.  
14.7.1947  na  leteckom  dni  v Nitre  a  neskôr  i  v  Bratislave  kde  boli  vysadení  s  plnou  
výzbrojou  z  Junkersa  52  pod  velením npor. J.  Mešku,  neskôr  pplk.  in  memoriam,  ktorý  
skákal  s  lahkým  gulometom.                             
 
Podla  dokumentov  Ing. V.  Klabníka  a  E. Tencera   spracoval    Pavel  F r a n í k     
 
 

Ladislav  VAŠECKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 

     Narodil  sa  23. 3. 1924  v  Holíci  a  zomrel    15. 12. 
1999  v  Bratislave.  Spolu  s  viacerými  príslušníkmi  
bývalej  Padákovej  školy   patril  k  jedným  z  prvých  
propagátorov  športového  parašutizmu  na  Slovensku. 
     Na  leteckom  dni  16. 7. 1946  v  Nitre, za  podpory   
pplk.  let.   Júliusa  Trnku  a  škpt.  Juraja  Meška  
predviedol  spolu  s Michalom  Muzikom  a  Viktorom  
Ilavským  zoskoky  volným  pádom  z    800  m.  Urobili  
ich  z lietadla  Junkers  52  na  pilotných  padákoch.  
     Zaslúžil  sa  o  to, že  na  dalších  leteckých  dnoch  na  
Slovensku, Morave, ale   i  v  Cechách  sa  zoskoky  skákali  
s  výdržami  až  do  44  sekúnd. V tomto období to boli prvé 
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prvé  neoficiálne  rekordy  v  zoskoku  volným  pádom  na  Slovensku i   v  CSR.  Zrod  
športového  parašutizmu  na  Slovensku   je  datovaný  23. augustom  1947.  Tento  den  bol  do  
histórie  zapísaný  aj   ako  den  vzniku  športového  parašutizmu v Ceskoslovensku.  
Na  vajnorské   letisko  v  Bratislave   vtedy  zoskocilo  22  novovycvicených  parašutistov. Boli  
to  prvé  zoskoky  po  II. svetovej  vojne.  Medzi  tými,  ktorí  neskôr  skákali  aj  zoskoky 
s  volným  pádom,  boli  Hlôška, Drga,  Wolosczuk,  Caucík,  Pastucha,  Vaculík . 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Vašecka  stál  aj  pri  zakladaní  Ústredného  parašutistického  odboru  Slovenského  
národného  aeroklubu.  Bol  poverený  funkciou  hlavného  inšpektora  pre  výcvik, a  zároven  
podpredsedom  výboru  a  neskôr   jeho  predsedom.  Spolu   s  dalšími  clenmi   zakladal   
parašutistické   odbory   po  celom  Slovensku :  v  Batovanoch, Košiciach, Trnave, Holíci, 
Svite, Nitre  a  v  Prešove.  V  roku  1948  zorganizoval  pre  celé  Slovensko  prvý  inštruktorský  
kurz  v  Batovanoch, kde  mu  pomáhal  aj    Leo  Kolník  z  Košíc,  príslušník  Padákovej  školy.  
Do  založených  para odborov  vysielal  z  Bratislavy  inštruktorov  na  pomoc  pri  rozbiehaní  
výcviku.  Svoje  skúsenosti  i  návrhy  casto  publikoval v  Leteckých  novinách a  prispel  aj  do  
nových  Docasných  výcvikových  smerníc  a  skúšobného  poriadku  pre  športových  
parašutistov.  Legislatíva  týchto  smerníc  sa  aj  za  jeho  pomoci   práve  vtedy  vznikala 
a  bola  súcastou    leteckého   odboru  Povereníctva  dopravy. 
     L. Vašecka  ako  ústredný  inštruktor   paraodboru   pri  SNA  mal  velkú  zásluhu  na  tom,  
že  za  roky  1947 – 1949  bolo  na  Slovensku  vycvicených  400  parašutistov, ktorí  uskutocnili  
3.317  zoskokov a  bez  mimoriadnej  udalosti.  Spolu  s V. Ilavským  velmi  prísne  trvali  na  
dodržiavaní  všetkých  zásad  balenia   i   strojenia  sa  do  padákov.  V  roku  1948  sa  zúcastnil  
preškolovacieho  kurzu, ktorý   organizovalo  výsadkové   vojsko  z  dôvodu  prechodu 
z  padákov  RZ- 20  na  padáky  VJ – 1.  Cez  velitelstvo  výsadkového  vojska, prostredníctvom   

 

Rok 1947 Vajnory. L. Vašecka dáva pokyny  bratislavským parašutistom pred zoskokom. V pozadí DC – 3 – OK – VZD. Z lava, Vašecka, 
skákajúci: Vaculík, Blažo, ..., Caucík, Pastucha, Janotík, Fukes, Cechová a vysadzovac Ilavský. Oblecení sú v padákoch RZ 20. 
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gen. Palecka  zabezpecil  pre  Slovensko  náhradu  za  padáky  RZ – 20   -   nové  padáky  
ceskoslovenskej  výroby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
objasnovanie  histórie  zaciatkov   parašutizmu  na  Slovensku. /Sám  sa k parašutizmu 
dostal  ako  vojak  Padákovej  školy  vo  Zvolene,  ktorá  sa  pod  vedením  škpt.  let. Juraja  
Mešku v   roku  1944  pridala  k  SNP/. 
      L. Vašecka  má  aj  velký  podiel  na  tvorbe  diela  Dejiny  parašutizmu  na  Slovensku  I.  
Bol  tvorcom  tej  casti  Dejín, ktorá  nás  oboznamuje  s jej  zaciatkami  do  konca  roku  1950 
o  ktorej  naša  verejnost,  a  ani  parašutisti  do  roku  1977  nic  nevedeli.  Knižného  vydania  
diela  sa  však  nedožil.  Len  4   mesiace   pred  jeho  vydaním  nás  navždy  opustil. 
 
 
                                                                                                                                 Emil   T e n c e r 
 
 
 Viktor ILAVSKÝ 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Po  prvom  verejnom  vystúpení  na  leteckom  dni  14. 7. 1946  v  Nitre  zacal v  aerokluboch  
SNA  velký  záujem  o  parašutistické  zoskoky  na  leteckých  dnoch. V. Ilavský sa zúcast- 

 

     Koncom  roku  1949  boli  parašutisti  
zo  SNA  preradení  do  športovej  
neleteckej  organizácie  Sokol.  S  tým  ani  
L. Vašecka, ani  SNA  nesúhlasili.  Preto  
skoncil s  parašutistickou  cinnostou  
a venoval sa  už  iba  lietaniu.  Lietal  ako  
dopravný  pilot.  Medzi  parašutistami  sa  
znovu  objavil  až  v roku  1977 
v  Tatranskej  Lomnici  pri  príležitosti  30. 
výrocia  zrodu  športového  parašutizmu  na  
Slovensku,  kde  dostal  diplom a  plaketu  
k   výrociu. 
     Na  diplom  sa  mu  väcšina  prítomných  
na  znak  úcty  k nemu  podpísala. Odvtedy  
chodil  na  rôzne  stretnutia  do  aeroklubov  
po   celom    Slovensku .   Pozývali   ho   na 

L. Vašecka kontroluje pri balení padáka výtažný padácik. Prvý s prava 
Viktor Ilavský 

 
Prvý z lava V. Ilavský pripravený na zoskok 
z lietadla Štorch na leteckých dnoch  v roku 
1946 

      Narodil  sa  5. 9. 1923  vo  Velkej  pri  Poprade.  
K parašutizmu  sa  dostal  v  Slovenskej  armáde   v   roku  
1943  v  Padákovej  škole.  Bol  v   jej  prvom organizo -  
vanom   kurze v   Banskej  Bystrici.  Pocas  SNP  bojoval  
v skupine  Padákovej  školy  pod  velením  škpt.  Juraja  
Mešku.  Po  skoncení  vojny  zostal  v armáde  a  slúžil  
v leteckom  útvare  v  Trencíne.   
      Myšlienku  založenia  športového  parašutizmu  na  
Slovensku  v roku  1946  presadzoval  hlavne  u  pplk.  
Júliusa  Trnku,  vtedajšieho  velitela  4.  leteckej  oblasti 
na  Slovensku, ktorý  dal  Ladislavovi  Vašeckovi  za  úlohu   
prizvat  na  zacatie  výcviku  aj  dalších  bývalých  prísluš-
níkov  z  Padákovej  školy.  Jedným  z nich  bol  aj  Viktor  
Ilavský. 
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noval  na  väcšine  vystúpení  parašutistov  na  letiskách  na  Slovensku (Sliac, Trnava, 
N. Zámky, Humenné, Batovany, Trencín, Pieštany,, Poprad), a  v Cechách, a  na  Morave  (Zlín, 
Valašské  Mezirící, Hodonín, Pardubice, Vyškov, Olomouc, Petrvald  a  Svirice).  Skákal  
samostatne  alebo   spolu  s L.  Vašeckom.  Boli  to  zoskoky  volným  pádom 
z  lietadiel  Štorch  JU-52 , JU-34  a  DC-3,  na  pilotných  chrbtových  padákoch,  ktoré  boli  
ešte  istené  pilotnými  sedacími  padákmi.  Bežné  záložné  padáky   vtedy  na  Slovensku  ešte  
neboli. Zoskoky   volným  pádom  skákal  striedavo  s  Vašeckom  z  výšok  od  800 – 2400  m  
s  dobou  volného  pádu  od   5  -  38  sekúnd.  V  tom  období  to  boli  neoficiálne  slovenské 
i  ceskoslovenské  rekordy, ktoré  ešte  dlho  potom  neboli  prekonané.  Skákal  aj  v  rámci  
vystúpení  armády  na  leteckých  dnoch,  s  gulometom.  V   takých  prípadoch  skákal  na  
padáku  RZ-20. 
     Prvé  zoskoky  parašutistov  v rokoch  1947 – 1948  sa  vykonávali  len  na  vyradených  
nemeckých  padákoch  RZ – 20. SNA   ich  zapožicali  z  vojenských  skladov,  a  každý  pred  
použitím  musel  byt  prehliadnutý  a  preskúšaný. Ilavský  tieto  skúšky  a  kontroly  robil  
velmi  dôsledne  z   lietadiel  Štorch  i  DC – 30.   Pri  vysadzovaní  ich  niekedy  používal  aj  
ako  zastrelovacie  padáky.  Ako  závažie  na  padák  boli  použité  plechové  kontajnery  na  
strelivo  z  II.  svet. vojny  naplnené  pieskom.  V  práci  inštruktora  bol  velmi  dôsledný  a  nic  
nenechal   na  náhodu   Za  jeho  pôsobenia   nevznikla  žiadna  nepredvídaná  udalost  a  to  sa  
na  padákoch  RZ – 20  skákalo  bez  záložných  padákov!  Svojich  prvých  5  žiakov  vysadil  
z lietadla  skúšobne  už  23. júla  1947  na  vajnorskom  letisku.  Bola  to  prvá  previerka  
pripravenosti  v  naplánovaných  zoskokoch,  ktorá  sa  uskutocnila  o  mesiac  skôr. Tým  zacal    
športový  výcvik  parašutistov  na  Slovensku. 
     Bol  clenom  Ústredného  výboru  parašutistov  pri  SNA  vo  funkcii  inštruktora  pre  výcvik.  
Spolu  s  priatelom   Ladislavom  Vašeckom  mnoho    prežili.   Pri  spolocných  propagacných  
zoskokoch,  pri  prehánaní  sa  pocas  výcviku  po  letiskách,  zažili  vela  veselých  príhod  i  
nepríjemností. „ Viktor  bol  cestným  a  skromným  clovekom.  Patrí mu zaslúžená  úcta, zvlášt  
za  tie  prechodné  tažkosti,  ktoré  musel  zdolávat.  Ved  za  to  co  robil  ho  nikto  
nehonoroval.  Medzi  parašutistami  bol  pre  svoj  priatelský  prístup  ku  každému  velmi  
oblúbený.  Viktor  Ilavský  má  preto  pri  rozvoji  športového  parašutizmu  na  Slovensku  svoje  
prvenstvo“, napísal  o  nom  ústredný  inštruktor  Ladislav  Vašecka  v  publikácii  Dejiny  
parašutizmu  na  Slovensku  I.   
     Klub  vojenských  výsadkárov   v Bratislave  mu  navrhol  udelenie  Cestného  clenstva  
v  KVV  SR. 
     Želáme  mu  v  tomto  roku ,  kedy  oslávi  svoje  životné  jubileum, do  dalších  rokov  života  
dobré  zdravie  a  vela   pohody  na  dôchodku.  
 
                                                                                                                                 Emil   T e n c e r    
 
 
 
Gen. Milan  Rastislav  ŠTEFÁNIK 
 
     Jestvujú  v dejinách  národov  osobnosti, ktoré  symbolizujú  ich  základné  vedomosti, duch, 
ich  myslenie  a  cítenie, zmysel  ich  tradície  a  historického  zakotvenia. K  ich  odkazu 
a  duchovnému  posolstvu  sa  národ  utieka  vo  chvílach  tažkých  a  nepríjemných, pripomína  
si  ich  na  vrchole  svojej  tvorivej  chvíle, v casoch  ich  úspechov. 
     Jednou  z  najvýznamnejších  osobností  moderných  ceskoslovenských dejín  v  oblasti  
diplomacie  a  vedy  bol  gen. M. R. Štefánik. S   odstupom  viac  ako   osemdesiatich  rokov  od  
Štefánikovej  smrti  vidíme  ako  presne  a  jasne  predvídal  totalitnú  diktatúru. 
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     Dnes vieme, že  sa  nemýlil  a  že  idea  boja  proti totalitnej  diktatúre  nám  ho  robí  
prítomným  práve  tak, ako  prítomným  sa  stal  v obrovskom  hnutí  v roku  1968, ked  ho  
státisíce  ludí  uctilo  na  Bradle. 
     Tak  ako  vtedy  aj  teraz  Štefánikove  idey  demokratizmu, odporu  proti  diktatúre, vyznanie  
k  zásadám  národnej  slobody  a  štátnej  nezávislosti  spojujú  náš  dnešok  s  ním, s  jeho  
duchovným  a  politickým  svetom. Preto  je  nám  Štefánik  dodnes  živý, aktuálny, prítomný 
v  našich  snaženiach. 
     Posledným  faktom  jeho  diplomatickej  cinnosti  boli  vojenské  rokovania  v Taliansku, 
odkial  4. Mája  1919  odletel  na  dvojplošníku  Caproni, spolu  s  dvoma  talianskymi  letcami  
a mechanikom z letiska  pri Udine  domov  na  Slovensko. Žial  nedoletel, pretože  pri  Ivánke  
na  Dunaji  sa  zrútil  so  svojim  lietadlom. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ministerstvo  obrany  SR  na  den  2. mája  2003  pozvalo  pri  príležitosti  84. výrocia  úmrtia  
Gen. M. R. Štefánika  na  pietny  akt  kladenia  vencov  pri  mohyle  v  Ivánke  pri  Dunaji. 
Tohoto  aktu  sa  zúcastnila  i  pocetná  delegácia  nášho  Klubu  vojenských  veteránov 
(7 clenov),  z ktorého  je tento  fotografický  záber. Zúcastnili sa ho Ing. L.Hreha, Š.Janácek,  
P. Franík, J. Meheš, T. Šidlová, V. Mikuš a V. Ambróz. 
 
                                                                                                                            Pavel   F r a n í k 
                                                                                                                        clen  KVV  Bratislava 
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 Boli  sme  na  návšteve  u  kolegov  v Zlíne 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     V roku  2001  zavítali  k  nám  na  
návštevu  clenovia  Klubu  vojenských  
veteránov  z Prostejova. V minulom  roku  
to  boli  pre  zmenu  zasa  clenovia  KVV  
zo  Zlína. Už  vtedy  sme  sa  dohodli,  že  
v tomto  roku  sa  stretneme  v dnoch  31.5. 
– 1.6.2003  na  ich  pôde. 
     Ked  sme  zacali  organizovat návštevu  
nevyzerala  vôbec „ružovo“, pretože  sa  
hlásilo  málo   clenov  a  vznikol  problém  
zabezpecit  dopravu  pre  taký  malý  pocet  
prihlásených. Nakoniec  sa  všetko  
vyriešilo, a  tak  skupina  16  clenov  
Klubu  vojenských  výsadkárov z Bratis-  
lavy a jeden (p. Ondráš)  zo  Žiliny, 
vyrazili  osobnými  autami  za  priatelmi  
do  Zlína, ktorí  sa  ukázali  ako  dobrí 
hostitelia. Všetko  mali  do  „punktíka“  
pripravené a  zabezpecené. Ocakávali  nás  
už  na  okraji Kunovic,  odtial  nás  
odviedli  do  areálu  Slováckeho  
aeroklubu. Na  jeho  pôde  nás  vrelo  
privítal predseda  KVV  Zlín  Alfonz  
Kolár   a  oboznámil  nás  s  dvojdnovým 
 programom. Pri tejto  príležitosti dobre  
padlo  každému  z  nás  malé  obcerstvenie.    
Po  uvítacom  a  obcerstvovacom  akte  
sme  zacali  plnit  nárocný  program, ktorý  
nám  kolegovia  zo  Zlína  pripravili. Zacal  
prehliadkou  múzea  lietadiel.  K  tomu  
patrilo  i  fotografovanie  a    spomienky  
na  lietadlá, z ktorých  si  nejeden  z  nás  
skocil : Li – 2, Sokol, Brigadýr  a  dalšie, 
ktoré  sme si  tu  po  rokoch  mohli  znovu  
poprezerat. Po  tejto  prehliadke  sme  sa  
presunuli  do  výrobnej  haly  ultralahkých  
lietadiel  Aerotechniku  CZ  Kunovice,  
kde  sme  si  prezreli  ich  výrobu, najmä  
Eurostaru Fox, model  99, alebo  
motorových  Blaníkov. 
     Nasledoval  presun  na  letištnú  plochu,  
kde  bola  velmi  culá  prevádzka.  Pozreli  
sme  sa  ako  sa  balia  padáky  tzv. krídla, 
a  i  samotné  zoskoky  na  nich, najmä  ich  
riadenie  vo  vzduchu. 

Veteráni v múzeu lietadiel pred LI-2 

Príhovor plk. V.v. V. Maderu pred rodným domom cat. Jána Hrubého 
v Kunoviciach  

Veteráni pred múzeom J. A. Komenského v Uherskom Brode 
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     Zaujali  nás  tiež  štyri  tandemové  
zoskoky.  Absolventky  boli  plné dojmov  
z  vydarených  zoskokov. Zaujalo  nás  aj  
lietadlo  L - 410, z  ktorého  sa  skákalo. 
Rýchlejšie  dosahuje  potrebnú  výšku, ako  
ako  sme  zvyknutí  u  AN – 2,  i  cena  
letenky  bola  prijatelná. Pocasie  bolo  
ideálne, a  tak  aj  naši  cinní  veteráni  boli  
by  si  hned  velmi  radi  vyskúšali, ako  sa  
skáce       z L-410. Za  zmienku  stojí, že  si  
tu  bolo  možné  kúpit  i  padák – krídlo -   
„za  pouhých 60 tácu„! Pocas  nášho 
pobytu  na  letisku  prebiehal  i  „Detský  
den“  pre  deti  našich  kolegov a  
priatelov.  
     Po  chutnom  obede  v nedalekej   
reštaurácii  nás  cakal  presun  na  úpätie  
Chribu, do  obce  Velehrad, kde  sme  mali  
možnost  pozriet  si  kláštornú  baziliku. 
Velehrad  bol  založený  v r. 1204  a  
v stredoveku  bol  jedným  z najbohatších  
kláštorov  v Cechách.  Súcastou  tejto  
návštevy  bolo  i  položenie  kvetín  
predstavitelmi  KVV  Zlín  a  Bratislavy  
k  pamätnej  doske  letcov  a  parašutistov  
padlých  v  2. svetovej  vojne, ktorá  je  
umiestnená  na  priestranstve  pred  
kláštorom.  Na  týchto  miestach  nás  
sprevádzal  clen   KVV  Zlín  plk. v.v. 
Vladimír  Madera,  ktorý  bol  vycvicený  
ako výsadkár  v  Anglii  a  pripravený  na  
akcie v Ceskoslovensku.  Pre  zranenie  sa  
však  nedostal  na  plánované  akcie, akými  
boli  napr.  ANTROPHOID, SILVER  A,  
SILVER  B  a  dalšie,  ale  podielal  sa  na  
príprave  a  vysielaní  týchto  skupín  do  
Ceskoslovenska.    
       Po  návšteve  Velehradu  sme  sa  
vrátili  spät  do  Kunovíc, kde  nasledoval  
pietny  akt  položenia  venca  a  kytice  k 
 pamätnej  doske  na  rodnom  dome  catára  
Jana  Hrubého,  ktorý  sa  spolu  s Jozefom  
Gabcíkom  a  dalšími  podielal  na  
príprave  a  vykonaní  atentátu  na  
Heydricha.                                                             

Veteráni na návšteve u primátora Uherského Brodu Ladislava Kryštofa 

„Jánuv dum“ v Luhacoviciach postavený podla návrhu archit ekta 
Dušana Jurkovica 

Autor fotografií k tomuto clánku Mirko Ondráš pred autoveteránmi. 
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     Za  prítomnosti  starostu  obce  Kunovice  sme  si  po  pietnom  akte  vypoculi  krátku  
informáciu  a  spomienky  na  Jana  Hrubého  z úst  plk. v.v.  V. Maderu. 
     Odpoludnie  a  vecer  sme  strávili  v Uherskom  Brode. Milé  privítanie  nás  cakalo  na  
radnici,  kde  sme  boli  hostami  primátora  mesta  p. Ing.  Ladislava  Kryštofa. Oboznámil  nás  
s históriou  svojho mesta  a  pochválil  sa  s úspechmi, ktoré  dosiahli  v posledných  rokoch. 
Mali  sme  tiež  možnost zablahoželat  p. primátorovi  i  nášmu  Jarkovi  Mehešovi  
k  narodeninám,  ktoré  v  tento  den  spolu  oslávili  prípitkom dobrého  vína. Každý  úcastník  
dostal  na  pamiatku  knihu  o  Uherskom  Brode. 
       Dalším  bodom  programu  bola  prehliadka  múzea  J. A. Komenského. Pri  podrobnom  
výklade sprievodkyne  o  živote  a  diele  tohoto  ucitela  národov, ako  i  historickom  vývoji  
Uherského Brodu  a  premietnutí  filmu  sme  odchádzali  plní  nových  dojmov. Na  záver  
prehliadky  Uherského  Brodu  sme  pod  vedením  „sládka“ Ing. J. Horehledu  absolvovali  
exkurziu  do  Janáckovho  pivovaru,  spojenú  s  ochutnávkou  tohoto  zlatistého  moku.  
S  humorom  bola  privítaná  poznámka  kolegu  Janácka,  že  s  prehliadkou  pivovaru  bol  
velmi  spokojný, ale  žial  za  posledné  roky  nedostal  žiadne  dividendy. 
       Po  prehliadke  pivovaru  bolo  treba  sa  rýchlo  ubytovat a  trochu  dat  do  poriadku, lebo  
nás  cakala  tá  nárocnejšia  cast  dna  -  vecera, a  po  nej   spolocenské  posedenie  s  kolegami  
zo  Zlína.  Predsedovia  klubov  A. Kolár  a  Ing. L. Hreha  vymenili  spomienkové  predmety.      
      Pri  chutnom  jedle, víne  a  pive  nás  sprevádzala  dobrá  nálada  po  celý  vecer, rozprávali  
sa  príbehy  zo  života  výsadkárov, vtipy, ci  spomienky  na  život  strávený  na  letiskách  
i  mimo  nich, lebo sa  tu  stretli  výsadkári, ktorí  strávili  mnohé  spolocné  chvíle  pod  padákmi  
(Š. Jánácek  -  Z. Prachar, P. Franík – B. Hrabe  a  celá  rada  dalších ). A  ked  povesil  na  
ramená  harmoniku  Miki  Effenberger, spev  a  dobrá  nálada  nabrali  vysoké  obrátky. Chytili  
sa  i  dievcatá  od  barového  pultu  do  tanca.  Takmer  polnocný  guláš  padol  všetkým  velmi  
vhod, a  nejeden  úcastník  vyjadril  podakovanie  kuchárke  za  túto  dobrotu  a požiadal 
o  recept  na  jeho  prípravu. Tažko  sme  sa  lúcili  o  polnoci, ale  bolo  nutné  pobrat  sa  spat, 
pretože  na  nás  nasledujúci  den  cakal  další  nárocný  program.                                
       V  nedelu  cestou  do  Zlína  bola  krátka  zastávka  v  Luhacoviciach, kde  sa  liecia  
ochorenia  metabolizmu, dýchacích  ciest  a  zažívacieho  ústrojenstva, a  tak  niektorým  pri  
prechádzke  dobre  padol  dúšok  Vincentky  z  minerálneho  pramena. Prezreli  sme  si  pekné  
secesne  budovy  kúpelného  komplexu  inšpirované  valašskou  architektúrou. Na  pamiatku  
sme  sa  odfotografovali  pred  budovou  „Jánuv  dum“, ktorý  navrhol  dobre  známy  slovenský  
architekt  Dušan  Jurkovic. ( Je  tiež  autorom  mohyly  M. R. Štefánika  na  Bradle).V  Zlíne  
sme  najskôr  navštívili  výstavku  autoveteránov.  Sprievodcu  nám  robil  sám  majitel Alois  
Samohýl. Starý  pán  s  velkým  zanietením  hovoril  o  tejto  svojej  takmer  200  kusovej  
zbierke. S  jej  prehliadkou  musel  byt  každý  velmi  spokojný. Málokde  je  možné  vidiet  
takúto  jedinecnú  zbierku, doplnenú  odborným  výkladom.  
         Do  obeda  sme  stihli  ešte  navštívit  Batov  mrakodrap. Mali  sme  štastie, pretože  od 
2. 6. 2002  zacína  jeho  nákladná  rekonštrukcia. Z  posledného  poschodia  po  jeho  obvode  
bolo  možné  pokochat sa  pohladom  na  terasy  s  pôvodnými  batovymi   domkami,  i  dalšou  
výstavbou  Zlína  obkoleseného  lesmi. Bola  to  nádherná  podívaná. Velmi  podrobný  výklad  
nám  poskytol  náš  kolega  Ing. A. Šulák, ktorý  sa  dlhé  roky  ako  stavbár  podielal  na  
výstavbe  mesta.   
       Po  výdatnom  obede  nasledovalo  podakovanie  nášho  predsedu  Ing. L. Hrehu  celému  
kolektívu  KVV  Zlín  na  cele  s  predsedom  A. Kolárom  za  to, že  na  vysokej  úrovni  
zabezpecil  naše  dvojdnové  priatelské  stretnutie. Rozlúcili  sme  sa  s prianím, aby  sme  sa 
opät  coskoro  stretli, pokracujúc  tak  v zapocatej  tradícii.   
      Priatelia  v Zlíne, bolo  to  vynikajúce  -  dakujeme  Vám! 
                                                                                                                           Pavel    F r a n í k 
                                                                                                                        clen  KVV  Bratislava 
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? Dna  7. 3. 2003  KVV  Bratislava  uskutocnil  za  prítomnosti  30  svojich  clenov  posedenie  
pri    p príležitosti  MDŽ. Bolo  to  dalšie  takéto  stretnutie, ako  na  Pieskoch  v r. 2002. 
O  zábavu, spomienky, dobré  obcerstvenie  bolo  dobre  postarané  a  tak  všetci  prítomní  na  
záver  konštatovali : „Tešíme  sa  na  rok  2004“. 
 

? Dna  25. 4. 2003  náš  clen  P. Franík  sa  zúcastnil  ako  clen  poroty  v  sútaži  o  najlepšiu  
kroniku klubov  vojenských  veteránov  CR, ktorá  sa  uskutocnila  v   Prostejove.  Sútaže  sa  
zúcastnilo  cca  15 kroník  a  bola  dotovaná  peknými  cenami. Cenný  pohár  za  l. miesto  
získal  KVV  Prostejov. Pri  tejto  príležitosti  na  záver  vyhodnotenia  sútaže, obdržal  od  
vedenia  klubov  v  CR  Mirek Repka  „Zlatý  odznak  KVV“ za  dlhorocnú  prácu  pri  rozvoji  
klubov. Blahoželáme!  
        

? Dna  17. mája  sa  uskutocnil  v Žiline  9. roc. memoriálu  J. Gabcíka. Memoriálu  sa  
zúcastnila i  pocetná  skupina  našich  clenov  (10). 
 

? V ten  istý  den  sa  uskutocnil  v  odpoludnajších  hodinách  snem  KVV  SR.  Vo  volbách  
snem znovu  potvrdil  vo  funkcii  predsedu  KVV  SR  plk. v. v. A. Múdreho. Na  sneme  boli  
tiež  prijatí  za  cestných  clenov  KVV  SR  naši  kolegovia  plk. v. v. Emil  Smrek  a  pplk. v. v. 
Vendelín  Kúšik. Všetkým  trom  srdecne  blahoželáme! 
 

? Naši  jubilanti : v  prvom  polroku  2003  oslávili  svoje  životné  jubileá  M. Barinková  (65), 
PhDr. V. Timura, CSc. (65), Ing. L. Knazovický  (60), J. Meheš (70), Ing. V. Gajdoš  (50) . 
Všetkým menovaným  želáme  vela  zdravia  a  elánu  do  dalších  rokov  života. Jarko  Meheš  
svoju  70  oslávil  s  nami  na  stretnutí  v  Zlíne  a  na  letisku  vo  Vajnoroch, kde  absolvoval  
další  úspešný  zoskok. Pri  tejto  príležitosti  želáme  všetko  najlepšie  aj  nášmu  dobrému  
priatelovi  Lackovi  Platkovi  z  Prešova,  ktorý  sa   tiež  dožil  okrúhleho  jubilea  70  rokov. 
 

? Žial rozlúcili  sme  sa  i  s  našim  priatelom  Lackom  Trebatickým, ktorý  náhle  umrel.  
Lacko i  takýmto  spôsobom  venujeme  Ti  tichú  spomienku. 
 

? Náš  klub  v tomto  polroku  dal  vyrobit  vkusné  klubové  trická. Je  ich  možné  použit  
v  každom klube, pretože  sú  tam  uvedené  miesta  existencie  KVV  na  Slovensku. Tricko  
stojí  150  korún. 
Taktiež  boli  vyrobené  terajšie  odznaky  vojenských  výsadkárov, bez  oznacenia  triednosti  
(tzv. paraplacky). Clenovia  KVV  si  ich  môžu  objednat  za  300  korún. 
 

? Britskí veteráni na Ministerstve obrany.  Dna 16.júna 2003 navštívila Ministerstvo obrany 
delegácia THE PARACHUTE REGIMENT ASSOCIATION zo Spojeného Královstva Velkej 
Británie a Severného Írska. Bývalí parašutisti, britskí veteráni si prehliadli Sien mierových misií 
a v Klube MO SR sa stretli s našimi zástupcami Klubu vojenských výsadkárov. Predmetom 
vzájomných rozhovorov bola výmena skúseností a hladanie ciest dalšej spolupráce. Stretnutia sa 
zúcastnili Ing. L. Hreha, Š. Janácek, P. Franík a A. Georgievský.  
 
 

Prispejete Vašimi clánkami do dalších císel  nášho SPRAVODAJA ! 
 
     Velmi by nám ulahcilo 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 
                                   Kudláková 1                                    Tel. /Fax: 02/       6436 2349  
                                   841 01  Bratislava                            E-mail: franik.pavel@post.sk 
 


