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Naše predsavzatia do jubilejného roku našej činnosti.
Tí, ktorí stáli pri zrode Klubu vojenských
výsadkárov Slovenskej republiky, sú už o desať
rokov starší a hrdí na jeho existenciu i prosperitu.
Začiatky neboli ľahké, ale odhodlanosť, vytrvalosť
a hrdosť k parašutistickej príslušnosti dokázala
prekonať všetky prekážky, ktoré stáli na ceste
vývoja klubu .
Dnes stojíme na hranici desaťročnej minulosti,
pozeráme sa do neznámej budúcnosti s plánmi,
predsavzatiami a nádejami, že sa ich podarí splniť
Samo od seba sa nič nevykoná a závisí len od
nás, ktorí sa hlásime k tejto stavovskej organizácii,
aby sme podľa svojich možností a schopností
vykonali čo najviac pre jej úspešné napredovanie.
Začiatkom roka 2004 na výročnej členskej
schôdzi Oblastného Klubu vojenských výsadkárov Ing. Ladislav Hreha
v Bratislave sme zbilancovali našu činnosť za minulý rok a prijali rámcový plán činnosti na rok 2004. Filozofia plánu činnosti sa odvíja od jubilejného
desiateho výročia založenia nášho klubu.
Ústrednou myšlienkou našej činnosti je propagácia vojenského a športového parašutizmu, zoznamovanie
sa s jeho históriou, významnými osobnosťami Československého, Slovenského a svetového významu.
V kontinuite s tým udržiavať a upevňovať osobné i kolektívne kontakty členov nášho klubu s oblastnými
klubmi v rámci Slovenska a nadväzovať kontakty i spoluprácu
s profesnými klubmi v zahraničí, predovšetkým v Českej republike.
Z akcií, ktoré sme si naplánovali a predsavzali uskutočniť v tomto jubilejnom roku, na prvé miesto
dávame zhotovenie pamätníka Štefanovi Baničovi v mieste jeho rodiska a posledného odpočinku na úpätí
Malých Karpát v Smoleniciach. Akcia je o to významnejšia, že je v jubilejnom roku založenia nášho klubu
a zároveň 90 výročia udelenia patentu na prvý funkčný a použiteľný padák, ktorý skonštruoval a sám
vyskúšal Štefan Banič a patentový úrad v USA mu vydal na tento vynález doklad pod číslom 11008484
dňa 28.augusta 1914. Pri tejto príležitosti chceme uskutočniť v septembri Baničov memoriál v zoskoku

padákom a na jeho počesť každý rok pokračovať v tejto tradícii. Preto dovoľte mi, aby som Vás oslovil
o pomoc pri získavaní finančnej podpory na účel zhotovenia pomníka formou sponzorských finančných
darov od súkromných osôb, kolektívov, či podnikateľských subjektov. Finančnú pomoc možno poskytnúť na
č. ú. 1746841054 /0200 Bratislava.
Ďalšiu významnú akciu chceme uskutočniť v júni na Medzinárodnom leteckom dni SIAD v Bratislave.
Pred zrakmi tisícok divákov chceme demonštrovať majstrovstvo a odvahu vyslúžilých vojenských
a športových parašutistov po prekročení šesťdesiatich a sedemdesiatich rokoch ich života v plnom zdraví.
Z ďalších podujatí, ktoré chce O – KVV uskutočniť, sú propagačné zoskoky členov klubu , na letisku
Vajnory, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, propagačné zoskoky a spoločenské stretnutie v septembri
pri príležitosti sv. Michala, patróna parašutistov.
Vrcholnou akciou, ktorú poriada Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky so sídlom v Žiline
bude Snem KVV SR a odborný seminár, na ktorom sa zúčastnia zvolení delegáti nášho Oblastného klubu.
Vážení priatelia, členovia KVV, kolegyne a kolegovia, v závere vyslovených plánov a predsavzatí, ktoré
chceme spoločne uskutočniť v jubilejnom roku desiateho výročia založenia nášho klubu mi dovoľte, aby
som Vám zaželal pevného zdravia, radosti, spokojnosti a úspechov vo Vašom ďalšom živote. Želám Vám
veľa príjemných a nezabudnuteľných zážitkov z našich stretnutí pri akciách KVV.
Ing. Ladislav HREHA
predseda KVV Bratislava

Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
3. pokračovanie
V galérii osobností parašutizmu na Slovensku pokračujeme parašutistami Leopoldom Ozábalom, Gustávom
Koubkom, Jurajom Kriváňom a Jurajom Kováčom. I keď Gustáv Koubek bol národnosti českej, zaradili sme
ho do plejády výsadkárov Slovenska preto, že sa narodil na Slovensku – vo Vajnoroch. Táto skupina
parašutistov sa niekoľko rokov podieľala i na vytváraní československých, či svetových rekordov.Patrili
medzi tých, ktorí šírili tento šport na masovej základni medzi mládežou Títo „mušketieri „ na padákoch boli
tiež poslednými, ktorí za jedno desaťročie odišli nenávratne z parašutistickej scény. Patrí im veľká vďaka za
to, čo vykonali. Zostanú navždy v našich spomienkach.

Zaslúžilý majster športu pplk. Leopold OZÁBAL
Narodil sa v Záhorskej Vsi 14.11.1927. Tragický zahynul 18.7.1969. Prvý raz som ho stretol v novembri
1952, kedy sa uskutočnil prvý inštruktorský kurz pre zoskoky s voľným pádom v Kralupoch nad Vltavou.
Mal hodnosť poručíka a v kurze bol za letectvo, kde slúžil ako vojak z povolania vo funkcii kontrolóra
pilotných padákov. Pretože V. Hlôška bol v tom období v nemilosti Ústrednej rady Dobrovoľného zväzu
ľudového letectva /DOSLET /, veliteľom tohoto kurzu bol L. Ozábal a V.Hlôška len inštruktorom
a prednášajúcim celému kurzu.
Kurz bol zameraný na: - zoskoky s voľným pádom
- samostatné vysadzovanie
- balenie padákov PD – 6 r
- prácu s prístrojom PAS, ktorý slúžil na automatické otváranie padákov
V roku 1955 sa zúčastnil ako čs. reprezentant Medzinárodnej súťaže v zoskoku padákom v Bulharsku, kde
obsadil 2. miesto v družstvách. V tomto roku mu bol udelený titul Majster športu.
V roku 1956 bol zaradený do reprezentačného družstva ČSR, ktoré sa pripravovalo na III. Majstrovstvá
sveta v Moskve. Bol na nich veľmi úspešný, pretože v absolutnom poradí jednotlivcov sa umiestnil na
2. mieste, za Majstrom sveta, ktorým sa stal Gustáv Koubek. Priniesol si tak striebornú medailu za toto
miesto a zlatú medailu za 1. miesto čs. družstva. Za tieto úspechy výkony obdržal titul Zaslúžilý majster
športu. Zúčastnil sa ešte Majstrovstiev sveta v r. 1958 v Bratislave, kde družstvo ČSR obsadilo v celkovom
poradí 2. miesto. Na Majstrovstvách ČSR často reprezentoval Aeroklub Československa, kde dosahoval
medailové úspechy.
V roku 1957 sa podieľal na príprave výškových rekordných zoskokov pre skupinu Jehlička, Koubek,
Kaplán. Jeho vojenská skupina parašutistov pripravovala po stránke technickej a odbornej bombardovacie
lietadlo IL – 28 / TH-14 / na plánované zoskoky tak, aby uvedená skupina mohla z jeho bombovnice skákať
z výšok nad 12.000 m. Sám osobne aj s jeho skupinou tento systém vyskúšal.

Nadporučík Ozábal na poľnom baliacom stole skladá svoj padák. Na fotografii vľavo: Leopold Ozábal
okamžik po opustení lietadla vo výške 2600m.
Leopold Ozáhalo bol skúšobným parašutistom. Parašutistom telom i dušou. Nepoznal prekážky, ani osobné
pohodlie. Vo vzduchu bol pánom svojho tela a jeho láska k padáku nepoznala hranice. Padák a obloha
nad ním boli jeho všetkým. To sa mu nakoniec stalo aj osudným, keď pri poslednom zoskoku v Českých
Budejoviciach 18. júla 1969 vtedy pri cvičnom zoskoku sa bil s osudom do posledného okamihu, no obidva
padáky ho nakoniec sklamali.
Emil T E N C E R
člen KVV Banská Bystrica

Zaslúžilý majster športu Gustáv KOUBEK
Narodil sa 4.6.1927 vo Vajnoroch a tragický zahynul 15.5.1960. Jeho otec slúžil ako rotmajster v letectve
v Bratislave. Na Slovensku bol do svojich dvanástich rokov.
Počas II. svetovej vojny nastúpil ako 16 ročný k partizánskej jednotke Gen. L. Svobodu a bojoval ako
partizán na Slovensku a Morave. V roku 1950 nastúpil do vojenskej základnej služby k výsadkovému
vojsku v Stráži pod Ralskom. Bol to jeho prvý krok k jeho veľkým úspechom v parašutizme. Tu bol na
jednej izbe s Jaroslavom Jehličkom. Po návrate z vojny pomáhal mu ako inštruktor aktivista pri výcviku
parašutistov. Od roku 1953 stal sa i on plateným inštruktorom parašutizmu pre kraj Pardubice.
Jeho športový rast bol veľmi rýchly na základe čoho bol
zaradený do reprezentačného družstva ČSR. V roku 1956
sa zúčastnil III. Majstrovstva sveta v Moskve, kde získal
titul absolutného Majstra sveta. Pretože družstvo ČSR sa
stalo absolutným Majstrom sveta priniesol si tak domov
dve zlaté medaily, za čo mu bol udelený titul Zaslúžilý
majster športu.
V marci 1957 spolu s J.Jehličkom a Z. Kaplanom
vytvorili v Mladej Boleslavi dva výškové svetové
rekordy. Skákali v skupine s voľným pádom z výšky
12.580 m z lietadla typu IL 28 / TH – 14 / pri rýchlosti
Absolútni majstri
lietadla 600 km / hod. Voľným pádom preleteli 11.980 m
sveta v r. 1956
a po 198,2 sekunde otvárali padáky vo výške 733 m.
1. Koubek
Teplota vzduch v tejto výške bola - 52 stupňov C.
2. Ozábal
Druhý rekord vytvorili o niekoľko dní v noci, keď skákali
3. Jehlička
z výšky 12.815m. Padáky otvárali po 198 sekundách voľného
pádu. Teplota vzduchu bola v tejto výške -52°C.
pádu.

Druhý rekord vytvorili o niekoľko dní v noci, keď skákali z výšky 12.815m.
Padáki otvárali po 198 sekundách voľného pádu.
V roku 1958 sa zúčastnil IV. Majstrovstiev sveta v Bratislave, kde
čs. družstvo obsadilo celkové 2. miesto. Koubek na týchto majstrovstvách získal zlatú medailu v najťažšej disciplíne s komplexami.
V roku 1959 sa spolu s Kriváňom a Jehličkom zúčastnil
jednomesačného zájazdu do Číny za účelom zaúčania Číňanov do tajov
parašutizmu. Aby Číňania dobre videli zo zeme výskoky a voľné pády
/ naša skupina ich denne robila niekoľko / skákali z výšky 300 m
Padáky mali zabalené na výťažné padáčiky, bez čecholov a tak si
mohli dovoliť aj menšie voľné pády – ukážkovo. Na výťažný padáčik sa
padák rýchlejšie otváral a nebola taká strata výšky ako na čechol.
15.5.1960 štartoval na bežné cvičné zoskoky na letisku v Kromě- říži
s lietadlom L – 60. Hneď po štarte došlo k leteckej nehode, ktorej
obeťou sa stali pilot lietadla a Koubek. Československý parašutizmus
tak stratil vynikajúceho športovca svetových výkonov a držiteľa
mnohých československých i svetových rekordov.

Gustav Koubek

Zaslúžilý majster športu Juraj KRIVÁŇ
Narodil sa 13.11.1926 v Šumiaci a tragický zahynul 7.10.1960. Povolaním bol učiteľ. Absolvoval
učiteľskú akadémiu v Banskej Bystrici so špecializáciou chémia – telocvik. Nadobudnuté
pedagogické schopnosti a vedomosti využíval v každom kolektíve, v ktorom sa ocitol.
Cez II. svetovú vojnu bol účastníkom SNP na Horehroní. V roku 1948 nastúpil vojenskú
základnú službu. Po absolvovaní záložnej dôstojníckej školy sa dobrovoľne prihlásil k výsadkovému vojsku.
Pôsobil v Stráži pod Ralskom v dôstojníckych hodnostiach, ako podporučík a poručík. Tu sa iniciatívne
zapájal do všetkých armádnych akcií. Bol všestranným športovcom. Lyžoval, plával, venoval sa gymnastike
i atletike. Jeho húževnatosť a vytrvalosť bola potvrdená aj 500 km pochodom, ktorý zorganizoval a viedol.
Prednášal aj v záložnej dôstojníckej škole u výsadkového vojska. Svoj prvý zoskok padákom previedol vo
vojenskej základnej službe v roku l949 a počas športovej kariéry absolvoval 1460 zoskokov.
Po príchode do civilu nastúpil v roku 1951 do funkcie krajského inštruktora parašutizmu v Banskej
Bystrici a túto funkciu vykonával až do svojej smrti. V roku 1952 bol účastníkom prvého kurzu zoskokov
s voľným pádom v Kralupoch nad Vltavou a potom postupne ďalších, v rokoch 1953 a 1954. Ešte v roku
1952 spolu s V. Hlôškom organizačne zabezpečil I. Majstrovstvá ČSR v zoskoku padákom na Sliači. V roku
1953 bol už členom čs. reprezentačného družstva na I. medzinárodnej súťaži v Ostrave. 1.12.1953
dočasne nastúpil na Ústredný výbor Zväzarmu na uvolnené miesto po V. Hlôškovi. Pravidelne študoval
zahraničnú literatúru v zoskokoch s voľným pádom. V roku 1954 bol už dobre podkutý v oblasti teórie
skákania s voľným pádom. Nadobudnuté skúsenosti už v tomto roku prednášal na kurze v Karlovych Varoch
spolu s ruským odborníkom Dmitrijom Žornikom. Teoretické vedomosti si overoval v praxi. Viackrát skákal
s voľným pádom z výšky 5.000 m. Do tejto výšky ho vyvážal, / niekedy aj so Š. Piskom / jeho dobrý
priateľ - inštruktor plachtárskeho výcviku Ondrej Hudoba. Niektoré tieto zoskoky z väčších výšok mali
hodnotu rekordov. Zo skromnosti Kriváň ich nedal registrovať i keď nimi boli. Napr. 8.9.1954 skákal
z výšky 5.200 m s výdržou 87 sekúnd a 30.9.1954
z výšky 4.800 m s výdržou 85 sekúnd. Nešlo mu o rekordy, šlo o čosi iného. Dostávať sa v páde do
rôznych polôh a skúmať, ako sa dá vybrdnúť z tých najnebezpečnejších. Každý jeho zoskok bol
cieľavedomou priekopníckou prácou. Snažil sa ovládať telo počas voľného pádu a dostávať sa z polôh,
ktorých sa iní desili, a ktoré všetci pokladali za nanajvýš nebezpečné. Skúšal a presadzoval počas voľného
pádu štýl „ žabák „ ako sa tomuto klasickému štýlu hovorilo. Ukazoval však aj iné štýly, ktoré sa u nás
propagovali, ako napr. štýl „ lastovička „. Získané skúsenosti odovzdával všetkým či už v priamom styku,
alebo prostredníctvom časopisu Krídla vlasti, kde jeho state vychádzali na pokračovanie. Súčasne vychádzali
aj jeho preklady odborných článkov z ruštiny, ktoré mali niekoľko pokračovaní. Preto dostal aj pre neho
typický prívlastok „ Profesor parašutizmu „. Často sa zúčastňoval propagačných zoskokov nielen na letisko,
ale aj do vody, hlavne na leteckých dňoch i pri iných slávnostných príležitostiach. Napr. obrovský potlesk

divákov zožali po zoskoku Kriváň, Hlôška, ktorý skákali s výdržou 15 sekúnd z lietadla UC – 61
K a pristávali do vody priehradného jazera pri Námestove.
J. Kriváň, Ľ. Jerguš, J. Major začali skákať stretnutia troch parašutistov po výskoku z lietadla počas voľného
pádu. Túto disciplínu už však skákali na padákoch PTCH.
Tesne po zoskoku z lietadla Juraj Kriváň
a jeho štýl „ŽABÁK“.

Juraj Kriváň po úspešnom zoskoku.
V roku 1955 mu bol udelený titul Majster športu. Dostalo sa mu tiež uznanie - najlepší parašutista, ktoré
obdržal s nerozlučným priateľom Štefanom Piskom.
Do reprezentačného družstva bol zaradený už v roku 1953, kedy bolo v histórii čs. parašutizmu po prvý
raz postavené reprezentačné družstvo ČSR, v ktorom boli traja členovia z Čiech / J.Hotek,
J.Jehlička, Z.Kaplán / a traja zo Slovenska / V. Hlôška, J. Kriváň, Š. Pisko /. Toto družstvo sa zúčastnilo
I. medzinárodnej súťaže v Ostrave za účasti družstiev ČSR, Bulharska a ZSSR. V disciplíne zo 600 m bol
Kriváň na 4. mieste, z 1000 m Š. Pisko na 5. mieste a z 1.000 m Š. Pisko
na 3. mieste. V celkovom hodnotení bol Š. Pisko na 5. mieste a Kriváň na 12. mieste.
V roku 1954 bol členom reprezentačného družstva ČSR na II. Majstrovstvách sveta v zoskoku padákom
vo Francúzsku na letisku Saint Yan. Najlepšie sa umiestnil J. Kriváň v prvej disciplíne –
Kombinovaný zoskok z výšky 1.500 m / 20 sekúnd výdrž a presnosť pristátia /, keď sa umiestnil na
4. mieste V konečných výsledkoch Kriváň sa umiestnil na 7. mieste. Po troch disciplínach družstvo ČSR
získalo 2. miesto.
V roku 1956 bol členom reprezentačného družstva na III. Majstrovstvách sveta v ZSSR. V disciplíne
zoskoku na cieľ zo 600 m sa stal Majstrom sveta. Družstvo ČSR bolo absolutným víťazom a tak si
J. Kriváň z nich priniesol 2 zlaté medaily. V celkovom hodnotení skončil na
6. mieste. Bol prvým
Slovákom, čo z Majstrovstiev sveta priniesol takýto titul v jednotlivcoch. Za tento úspech mu bol udelený
titul Zaslúžilý majster športu.
V roku 1958 sa zúčastnil ako reprezentant ČSR na IV. Majstrovstvách sveta, ktoré boli na Slovensku,
v Bratislave. Naši reprezentanti tu získal jednu striebornú medailu /spolu s Ostrovským / zlatú medailu za
družstvo ČSR / Kaplán, Koubek, Jehlička, Kriváň / v disciplíne z výšky 2.500 m s výdržou a hodnotením
štýlu, a bronzovú medailu družstva v skupinovom zoskoku z výšky 1.500 m s výdržou na presnosť pristátia.
V celkovom hodnotení obsadilo družstvo ČSR 2. miesto.
V roku 1960 sa J. Kriváň už po štvrtý raz zúčastňuje ako reprezentant v družstve ČSR na
Majstrovstvách sveta. Na týchto majstrovstvách, ktoré boli v Musačeve Bulharsko pôsobil v roli kapitána.
Družstvo ČSR v zložení J. Kriváň, Z. Kaplán, J. Jehlička, V. Klíma, G. Kiš získalo v celkových výsledkoch
striebornú medailu.
V roku 1959 sa J. Kriváň spolu s G.Koubkom a J. Jehličkom zúčastnili jednomesačnej návštevy v Číne,
kde zaúčali čínskych športovcov do abecedy parašutistického športu. Okrem absolvovania výcvikových
zoskokov zúčastnili sa aj ukážok zoskokov na niekoľkých leteckých dňoch. Všetci traja naši parašutisti
v Mukdene skákali aj s domácimi parašutistami, aby si tak aj oni na verejnosti overili nadobudnuté
vedomosti. Koubek skákal s mladou parašutistkou ako prvý, s mladou parašutistkou dvojskok. Keďže sa
Koubkova partnerka na začiatku dostala do špirály, vzdialil sa od nej a nechal ju samu. Kriváň po nich
vyskočil s domácim parašutistom ako dvojskok, k vôli efektu chcel výdrž pretiahnuť, no partner výdrž dodržal

presne. Kým sa Kriváň po ňom ešte obzeral a potom pozeral dolu, nestačil v tej rýchlosti ani zaregistrovať
vrchlík otvoreného padáka pod ním, cez ktorý pri voľnom páde preletel. To bol otvorený padák, na ktorom
sa znášala Koubkova partnerka. Na tvári zacítil náraz, pred očami sa mu zahmlilo. Ihneď otvoril padák. Až
na zemi zistil, že čínskej parašutistke svojim voľným pádom preletel cez okraj hodvábneho vrchlíka,
z ktorého kus zobral so sebou na tvár, pričom jej na padáku pretrhol aj dve šnúry. Tento vzácny suvenír si
Kriváň priniesol i domov.
Na domácich súťažiach často bol členom súťažného družstva ARČS, alebo pracoval v komisii
rozhodcov. Bol tvorcom niekoľkých čs. rekordov ako jednotlivec i v skupinových zoskokoch. Jedným
z posledných bol skupinový rekord na presnosť pristátia z výšky 1.000 m, keď dňa 25.6.1960 skupina J.
Jehlička, J. Kriváň, Z. Kaplan, G. Kiš pristála 1,45 m od stredu kríža.

Juraj Kriváň (v strede) so svojimi
kolegami inštruktormi pred
zoskokom zo 4.000m z C.3 –Siebel
dňa 5.10.1958
Na fotografii vľavo: E. Šolya, J.
Major, M.Zachar,
vpravo:
M .Domský, P. Franík, E.Kriváňová Murínová.
Okrem toho, že bol parašutistom urobil si aj pilotný výcvik a lietal na všetkých typoch vtedajších
lietadiel, ktoré sa používali k letovej prevádzke v aerokluboch Zväzarmu, až po dvojmotorové lietadlo
C 3 Siebel. Mal kvalifikáciu pilota vysadzovača. Posledný let ako pilot vysadzovač robil 7.10.1960 kedy mal
vysadzovať parašutistov pri zoskokoch v Prievidzi. Pri lete nazpäť do Očovej sa nepriaznivé počasie natoľko
zhoršilo, že za hustej hmly narazil do stromu
na kopci nad Železnou Breznicou a zrútil sa. Trpkou iróniou je, že padák, ktorému tak dôveroval
nemohol ani použiť.Krátko pred tým vykonal prijímacie pohovory u ČSA, kde mal i koncom roku nastúpiť
ako pilot. Jeho manželka Eva Kriváňová , predtým Murínová bola tiež parašutistkou. V tomto období čakala
prírastok do rodiny. Krátko po havárii sa narodil syn , ktorému dala meno Juraj. Jeho sa už Kriváň nedožil.
Evka však tiež po niekoľkých rokoch tragický zahynula pri autonehode.
Odchod J. Kriváňa v mladom veku znamenal pre slovenský, československý, ale i svetový parašutizmus
nenahraditeľnú stratu. Jeho pedagogické schopnosti, odborné vedomosti, športové výkony, organizačné
schopnosti, skromnosť a kamárátstvo bolo tým čo sme jeho odchodom navždy stratili.
Mal som možnosť Juraja poznať nielen ako svojho učiteľa v parašutistickom športe, ale i ako kolegu,
vynikajúceho človeka, pretože som v období 1957 – 1959 tiež pracoval na KV Zvärmu ako inštruktor (i keď
v inej oblasti ). Dokonca sme sedeli v jednej kancelárii. Spriatelil som sa s ním a často po zamestnaní sme
spoločne vyrážali na letisko či už na Sliač, alebo Očovej. Niekedy keď sme sa dlhšie zdržali na letisku
v Očovej, sadol si do lietadla ako pilot vysadzovač Ľ. Jerguš a letel s nami nad letisko Sliač. Vyskočili sme
v 200 m výške a po uložení padákov v sklade sme často „stopom „ pokračovali domov do Banskej
Bystrice. Na tie spoločné chvíle vždy rád spomínam. Veď Skupina Kriváň, Jerguš, Major, Tarabus, Franík,
Murínová / Kriváňová /, Zachar, Domský, Levický bola vynikajúca kamarátska partia, nielen na letisku, ale
i mimo neho.Kriváňova triezva rozvážnosť,
priama otvorenosť, vľúdny prístup k ľuďom , krásny morálny
profil človeka boli vlastnosti, ktoré k nemu pútali mladých i starších. Vďaka týmto vlastnostiam človeka
športovca pedagóga, priateľa je J. Kriváň dodnes blízky všetkým, ktorí ho poznali.
Krajský aeroklub Stredoslovenského kraja na jeho počesť každoročne začal na letisku v Očovej
organizovať Memoriál ZMŠ Juraja Kriváňa v zoskoku padákom. Bol významnou súťažou, pretože získané
body sa zaratávali na postup do celoštátnej súťaže na Majstrovstvá ČSSR. O jeho živote vyšla v roku 1964
kniha z pera Jána Chovanca nazvaná „Posledný let„. Vydalo ju Vydavateľstvo Mladé letá v Bratislave.
Pavel F R A N Í K
člen KVV Bratislava

pplk. Juraj KOVÁČ
Narodil sa 17.9.1920 a tragický zahynúl 7. decembra 1966. Bol účastníkom II. svetovej vojny v ZSSR a
príslušníkom II. paradesantnej brigády. Parašutistický výcvik a prvý zoskok absolvoval v roku 1944 v ZSSR.
Po vojne uplatňoval vedomosti a praktické skúsenosti v Čs. armáde. Bol jedným z tých čo stáli pri
kolíske našich výsadkových jednotiek v roku 1947 a stal sa v nich jedným z veliteľov. V tejto funkcii
vychoval mnoho nových výsadkárov. Pracoval ako metodik, vychovávateľ, veliteľ. Staral sa o novú techniku,
ktorú skúšal ako skúšobný parašutista.
Juraja Kováča poznali všetci športovci i záložníci výsadkového vojska z celej ČSR ako
človeka, ktorý v každej práci, ktorá mu bola
zverená bol dôsledný, či už sa jednalo o vojenskú, alebo tú aktivistickú v aeroklube . Všade
kde mohol, rád pomáhal svojimi bohatými
skúsenosťami, ktoré získal za dlhé roky jeho
činnosti. Aktívne pracoval ako člen aeroklubu
Praha. Určitý čas bol predsedom parašutistickej
komisie pri Ústrednej leteckej sekcii Aeroklubu
republiky československej. Bol medzinárodným
rozhodcom FAI pre parašutizmus. V tejto
funkcii sa zúčastnil mnohých domácich súťaží
i majstrovstiev sveta. Než zahynul vykonával
tiež funkciu v trénerskej rade parašutizmu
v ÚV Zväzarmu.
Bol to človek priamy, čestný a otvorený. Za Príslušníci II. paradesantnej brigády v ZSSR pred
jeho
dlhoročnú
prácu
bol
viac
krát zoskokom. Juraj Kováč druhý zprava - vzadu
vyznamenaný vysokými vojenskými rádmi,
diplomami FAI Paula Tesandiera, Za rozvoj parašutizmu v ČSSR a ďalšími vyznamenaniami a diplomami.
Jeho láska k padáku a parašutizmu sa mu však stala osudnou, keď pri výkone vojenskej služby, pri
bežnom cvičnom zoskoku tragický zahynul.
Emil T E N C E R
člen KVV Banská Bystrica

Tragický let lietadla Caproni v roku 1919 - Hodina pravdy.
Slovensko má veľa významných osobností, ktoré sa natrvalo zapísali do jeho histórie. Žijú v podvedomí
celého národa. Takýmito sú napríklad Ľudovít Štúr, alebo Andrej Hlinka. Nemôžeme vynechať ani osobu Dr.
Jozefa Tisu, prvého prezidenta Slovenska, dobre známeho Dr.Alexandra Dubčeka, ale i Dr. Gustáva Husáka.
Títo sú úzko spojení s históriou slovenského národa. Vymazať
ich z našich dejín by nebolo správne. Osoba Dr. Milana Rastislava Štefánika však v našej histórii zaujíma
osobitné miesto. Tento generál, aviatik, vedec a významný politik bol už v minulosti známy nielen u nás.
Poznala ho celá Európa, i šíry svet. Veľký biely pomník, ktorý už zďaleka upozorňuje na seba pri meste
Brezová pod Bradlom, bude nám vždy pripomínať, že v neďalekej dedinke Košariská sa narodil a žil jeden
z najvýznamnejších synov slovenského národa. Jeho vojenská, vedecká i politická kariéra začiatkom minulého
storočia stúpala smerom nahor závratnou rýchlosťou. My dnes môžeme na jeho celoživotnú cestu a vedeckú
prácu hľadieť iba s obdivom. Nebolo mu však súdené dožiť sa vysokého veku. Katastrofa lietadla, v ktorom
letel roku 1919 na Slovensko z talianskeho mesta Udine, navždy pretrhla niť jeho plodného života.
Tragické zakončenie letu talianskeho lietadla typu Caproni ohromilo svet.
Havária lietadla, v ktorom letel generál Štefánik, sa stala krátko pred pristatím na vajnorskom letisku
a nebola dodnes objasnená. Ani podrobné vyšetrovanie katastrofy Štefanikovho lietadla vtedajšími úradmi
neobjasnilo pravú príčinu tohoto leteckého nešťastia. Vysvetlenie príčin havárie lietadla Caproni tak zostalo
na úrovni úvah i dohadov, a len v predstavách by sme mohli vytušiť,
aká bola v skutočnosti pravda. Už osemdesiatštyri rokov odoláva objasneniu posledný let lietadla Caproni.
Stále nepoznáme pravú skutočnosť, ktorá je dodnes zahalená plášťom tajomstva. Čo bolo skutočnou príčinou
pádu talianskeho lietadla pri Bratislave dňa 4. mája roku 1919 ? Čo mohlo tak nečakane prekvapiť dvoch
vedľa seba sediacich talianskych pilotov, že nezvládli záverečnú fázu letu a pristávací manéver lietadla?
Dostaneme vôbec niekedy pravdivú odpoveď na tieto otázky ?

Lietadlo typu Caproni Ca.3 na ktorom zahynul 4. mája 1919 generál M. R. Štefánik, najvýznamnejší
predstaviteľ česko-slovenského zahraničného odboja.
Redakcia Červené barety dostala v týchto dňoch do rúk veľmi závažné dokumenty. Sú to
dokumenty nielen slovenského, ale aj európskeho a celosvetového významu. Historické materiály, ktoré
by pomohli dostatočne osvetliť pravú príčinu havárie lietadla Caproni
neďaleko dnešného
medzinárodného letiska Ivánka pri Bratislave. Už vopred možno povedať, že obsah týchto dokumentov
je šokujúci. Aj preto, že nemožno pochybovať o autenticite - pravosti a hodnovernosti týchto materiálov.
Budú v plnom rozsahu zverejnené na stránkach nášho klubového časopisu Červené barety a sme radi,
že sa tak stane práve tu!
Už ako študent som sa stretol s tematikou spojenou s osobou generála Dr. Milana Rastislava Štefánika.
Počas obdobia Slovenského štátu visel jeho obraz na stene našej triedy spolu s obrazom spisovateľa
Martina Rázusa. Pohľad Štefánika v atraktívnej kolorovanej uniforme francúzskeho generála sa upieral na
naše školské lavice. Neskôr chcela náhoda, že som sa stretol s očitým svedkom letu lietadla Caproni nad
Bratislavou v onen osudný deň. Svedok letu Štefánikovho lietadla uviedol, že práve slúžil v bratislavských
kasárňach, keď tam vyhlásili letecký poplach. Nad jeho hlavou sa vznášalo veľké biele lietadlo a smerovalo
nad Dunaj. Vidieť letieť lietadlo v tej dobe bolo veľmi vzácne. Vieme, že samotný vývoj lietadiel bol ešte
stále v prvopočiatkoch. Mladý vojak v kasárňach nemal v tom čase ani tušenie, že sa tam hore môže
nachádzať generál Štefánik.
Nevidel ani pád samotného lietadla. Videl však presne a dobre si to pamätal, čo sa odohrávalo v tom čase
v kasárňach, kde slúžil. O jeho pravdivej výpovedi sme nemali pochybnosti. U tohoto svedka nebol žiadny
dôvod neveriť, že to, o čom rozprával, by nebolo pravdou.
Len málokto vie, že v minulom storočí na Slovensku stroskotalo aj ďalšie lietadlo talianskej výroby. Bolo
to v lete roku 1944, keď sme sa vracali domov z futbalu, ktorý sme hrali na priľahlých lúkach za Breznom
nad Hronom. Deň sa končil, večerné šero sa rozprestrelo okolo nás.
Pozornosť sme upriamili na oblohu vo chvíli keď sa ozval hukot leteckých motorov. Vzápätí veľké
dvojmotorové lietadlo preletelo nad našimi hlavami asi v stopäťdesiatmetrovej výške a nám bolo hneď
jasné, že s ním nie je niečo v poriadku. Nedokázali sme sme určiť jeho typ, pretože sa strácalo medzi
svahmi okolitých lesov v ľavotočivej zákrute, ale bolo vidieť, že očividne klesá k zemi. Zmeraveli sme
a s napätím sledovali jeho ďalší osud, ktorý sa neodvratne blížil a nebol dobrý. Keď sa lietadlo stratilo za
malým kopcom v priestore dnešnej továrne na žeriavy Mostárne Brezno, zaostrili sme zrak do veľkého
zárezu cesty smerujúcej do Čierného Balogu. A skutočne. práve tam sa nám lietadlo na okamih objavilo
pred očami. Najradšej by sme boli utekali tým smerom, aby sme zistili čo sa s ním stalo. Nebolo to ale
možné. Tmavá noc zmarila naše plány. Ešte ani nevyšlo na oblohu slnko, keď sme spoločne s bratom
Mikulášom stáli pred troskami neznámeho lietadla. Bolo to talianske lietadlo typu Caproni s nemeckou
posádkou bez viditeľného označenia štátnej príslušnosti.
Redakcia Červené barety pripravuje do najbližšieho čísla rad úvah a dokumentov, ktorými by sme sa
vrátili do takmer zabudnutej minulosti. Skúsime sa pozrieť na okolie vajnorského letiska spred
osemdesiatychštyroch rokov. Oboznámime sa aj s novými poznatkami, ktoré by mohli poukázať na možnú
príčinu pádu lietadla s generálom Štefánikom, slovenským rytierom belasej oblohy. V súvislosti s týmto
tragickým letom, ktorý sa odohral v roku 1919, až na začiatku nového tisícročia prichádza možno tá
skutočná Hodina pravdy.
Alexander GEORGIEVSKÝ
člen KVV Bratislava

Zo spomienok parašutistu - vysadzovača
Bol krásny horúci letný deň. Na sálala horúčava a každý si hľadal chládok, aby sa skryl pred páliacimi
lúčmi. Na letiskovej ploche v Malých Bieliciach stáli a oddychovali dve mašiny, nemecké C 3 Sieble ADH
a ADZ. Krídla vrhali na trávnik tiene, kde som sa aj ja s niekoľkými parašutistami uvelebil v príjemnom
chládku. Od rána sme skákali a teraz na pravé poludnie, keď slnko stálo na najvyššom zenite, všetci
oddychovali. Z hangáru vyšiel krajský inštruktor Emil Tencer a zamieril si to rovno k nám. Chlapci, vidím že
tu len tak podaromnici lehníte. Dobre všetci viete, že v Prievidzi je letecký deň. / Letisko v Prievidzi bolo
malé a nevyhovovalo lietadlám C 3 na štart a pristátie, preto sa balili padáky na letisku v Partizánskom
a odtiaľ sa na zoskoky aj štartovalo /. Jano otočil sa ku mne a hovorí ... skontroluj všetky padáky, či sú
zabalené a pripravené na zoskoky. Určím výsadky, ktoré sa budú skákať na leteckom dni. Bude to
hromadný výsadok, z dvoch mašín. Ty budeš vysadzovať z druhého Siebla, ja z prvého. A teraz všetci vztyk
a k padákom. Jano tu máš zoznam šiestich parašutistov, ktorí skáču v Tvojej výsadke. Budete skákať z ADH
– čky. Ja budem vysadzovať z ADZ- tky handlovčanov. Tak ako som povedal, pôjdem na nálet prvý a druhá
mašina s prevýšením za nami. Keď uvidíš prvý otvorený padák, vysadzuj. Ty neskáč postaraj sa o laná, budú
to statické zoskoky. Dobre Emil, vykonám ako prikážeš. A ešte niečo, štart je o 16,00 hod. Rozhliadol som sa
po letiskovej ploche zaliatej slnkom. Pristával vetroň. Mal som pocit, akoby pristával na vodnú hladinu,
pretože rozpálený vzduch tesne nad plochou letiska sa chvel a slnečné lúče sa v ňom zrkadlili ako na
hladine.
Výsadkové lietadlá spokojne čakali na svojich pasažierov, nakŕmené leteckým benzínom, ktorého vôňa sa
v tom teple rýchlejšie šírila do okolia. Natiahli sme na trávnik blízko lietadiel baliaci stôl, na ktorý si
každý skákajúci položil zabalený hlavný padák PD – 47 spojený so záložným padákom PZ – 47.
Po predzoskokovej príprave na povel - výsadky strojiť sa chlapci navešali na seba padáky a podoťahovali
popruhy. Dve výsadky stáli v rade, v počte 12 parašutistov, pripravené na kontrolu
a nástup do lietadla.
Vo výsadke, kde skákali handlovčania sa ozval veselý
smiech, lebo parašutista Bolfík pripomenul kamarátom baníkom
nepríjemný zážitok, ktorý mu pripravili, keď raz skákali
propagačný zoskok v Handlovej a namiesto klasickej trhacej
šnúrky mu uviazali padákovú šnúru, ktorá udrží 150 kg v trhu.
Odvtedy mal chudák problémy s chrbticou. Aj teraz sa bude
skákať na trhačku. Emil skontroloval obidve výsadky a dal
povel k nástupu do lietadiel. Sieble už boli naštartované
a zohriate. Usadili sme sa na sedačky. Ešte chcem popísať, ako
sa vyskakovalo z tohoto typu lietadla. Dvere boli dosť malé,
nedalo sa vyskakovať v stojacej polohe, ale zo sedu. Krížom
cez trup bola umiestnená lavička potiahnutá kožou, na ktorú
parašutista sadol rozkročmo. Pri výskoku sa posúval vsede
dopredu. Vyložil nohy na stúpačku pod okrajom dverí, vyklonil
sa von a vyskočil s odrazom od stúpačky. Pri hromadnom
skákaní sedeli za sebou viacerí parašutisti a na povel vysadzovača po krátkych intervaloch sa posúvali a vyskakovali. Na
zoskoky s výťažným lanom, boli ukotvené nástavné výťažné
laná pri spodnom okraji dverí, dlhé asi jeden meter opatrené
s D oblúčikom, o ktorý sa zapínala karabínka výťažného lana
hlavného padáka. Po obidvoch stranách otvorených dverí
v hornej časti boli pútka, ktoré slúžili na uchopenie sa rukami
pri pohyboch vo dverách.
Motory sa ohlušujúco rozrevali a Siebel sa pomalý dal do pohybu, roloval na štart. Prúd vzduchu od vrtúľ rozmetal pokosenú trávu na ploche. Vôňa suchého sena
naplnila vnútro lietadla a zmiešala sa s vôňou benzínu. Pozrel som sa na hodinky, bolo presne 16,00.
Na sebe som mal tiež padák PD – 47, zabalený na ručné otváranie. Záložný padák chýbal, lebo pri
vysadzovaní by prekážal. Lietadlo sa rozbehlo po ploche letiska, naberalo rýchlosť. Kolesá hrkotali, hoci
plocha bola rovná, až to triaslo celým lietadlom. Cez okienko som uvidel prvú mašinu už vo výške asi 100
metrov, naberala smer na partizánske a Prievidzu. Konečne sme sa odlepili od zeme. Ustal hrkot lietadla, len
dva motory burácali a vrtuľami sa zarezávali do vzduchu. Pilot naklonil stroj do ľavej zatáčky a nabral
kurz za prvým lietadlom.
Leteli sme v skupine, vyššie ako lietadlo pred nami. Pod krídlami sa pohybovala zem, poskakovalo mesto
Partizánske, dedina za dedinou a v diaľke sa pohyboval v hmlistom opare Bojnický zámok. Ešte raz som

skontroloval padáky a laná, ktoré si každý parašutista držal v pravej ruke za karabínku a D oblúčik, o ktorý
bola karabínka zapnutá.
Pozeral som do tvári sediacich, snažiac sa čítať v ich očiach, na čo práve myslia. Videl som v nich
napätie, poblednuté líca. Všimol som si zvlášť profil tváre parašutistu sediaceho za prvým, ako sa mu
neustále otvára a trasie spodná pera a v ruke stíska karabínku. Chcel som sa ho spýtať
či mu je zle, ale v tom okamihu zakričal mechanik, ktorý sedel vedľa pilota, aby sme sa pripravili, že už
máme 700 metrovú výšku.
Vyklonil som hlavu z dverí a videl som pod nami belieť sa prvé padáky z prvého lietadla. Dal som
povel vpred a chlapci postupne mizli za dverami. Vytiahol som do lietadla laná a na moje prekvapenie
jedno nástavné lano bolo prázdne, chýbalo výťažné lano hlavného padáka. Rýchlo som sa vyklonil z dverí,
až ma prúd vzduchu pritlačil o ľavý rám, div som nevypadol. Nízko nad zemou som videl otvorený záložný
padák. Vzal som do ruky ukotvené výťažné laná, nádstavné lano bolo bez výťažného lana. Bol to druhý
parašutista v poradí, ten čo nervózne stískal karabínku v ruke. Videl som, že je zapnutý, ale keď vyskočil
prvý parašutista, druhý už bol vo dverách s nohami na stupačke, nevidel som na ruku a ďalší ho vytlačil.
Rozprávali mi chlapci, že reportér kričal do mikrofónu „ a teraz Tencer skáče voľný pád !„
S inštruktorom Emilom Tencerom sme prebrali tento prípad. Emil si všimol ,ako sa choval pred zoskokom.
Sedel zadumaný, s nikým sa nerozpráva a prekvapilo ho to, pretože sme ho bežne poznali ako veselého,
humoristu a teraz bol úplne iný. Aj sa ho opýtal čo mu je, či chce skákať. On tvrdil, že je v poriadku. On
sa odopol. Neviem prečo, ale viac sa na letisku neukázal. Až po leteckom dni sme sa dozvedeli, že predsa
len niečo bolo. Dozvedeli sme sa,že mal problémy s dievčaťom a až tak veľké, že si chcel siahnuť na život.
Ten prípad šťastne skončil otvorením záložného padáka, pre neho aj pre inštruktorov a hlavne pre mňa.
Jeho meno neuvádzam, už si presne naň nepamätám.
Ján BARTOLEN
člen KVV Banská Bystrica

Zoskok veteránov bol slovenským rekordom
Plénum komisie parašutizmu SNA vzhľadom na historický význam a vekový priemer zúčastnených
parašutistov uznalo uvedený parašutistický výkon ako :

REKORDNÝ ZOSKOK NA CVIČNÝCH PADÁKOCH
Takto bude aj uvádzaný v registračných tabuľkách parašutistických Slovenských rekordov.
S pozdravom

Ešte stále máme v živej pamäti udalosti, ktoré sa len nedávno odohrali na medzinárodnom letisku
generála Dr. M. R. Štefánika v Bratislave. V našom hlavnom meste bolo všetko pripravené pre úspešný
priebeh jedného z najväčších leteckých dní posledných desaťročí – SIAD 2002. Nad očakávanie, do programu
leteckého dňa bolo zaradené aj vystúpenie slovenských parašutistov, členov Klubu vojenských výsadkárov
Slovenskej republiky. Pre KVV na Slovensku to bola historická udalosť, ktorá ďaleko prekročila rámec
doterajších zvyklostí a dostala sa tak do roviny
Svetového významu. Do poslednej chvíle nemohli sme tomu uveriť. Považovali sme to za rozmarný sen,
ktorý nemožno realizovať. Tento sen sa však stal skutočnosťou. Tridsaťdva veteránov parašutistického športu
bolo na letisku Vajnory pripravených, aby nastúpili do lietadiel na svoj historický zoskok. Zoskok, ktorý sa
zapíše aj do dejín parašutizmu.

Bol nedeľný podvečer deviateho júna 2002 a medzinárodný letecký deň sa chýlil ku koncu. Desaťtisíce
divákov ale aj účinkujúcich a zahraničných letcov upieralo svoje zraky na zamračenú oblohu a s napätím
sledovali tri približujúce sa dvojplošníky. Už dávno nevideli to, čo ich teraz čakalo. Bol to hromadný zoskok
parašutistov, ktorý vždy patril medzi najnapínavejšie a najvzrušujúcejšie časti programu každého leteckého
dňa. Vo výšinách, jeden z najstarších parašutistov na Slovensku Ladislav Denkoczy je pripravený na zoskok
a stojí u otvorených dverí lietadla. Z vtáčej perspektívy sleduje betónovú dráhu, kde sa nachádza čierňava
divákov a stojí množstvo zahraničných lietadiel. Na povel „ vpred „ ako prvý opúšťa palubu lietadla
Antonov – 2 a jeho padák sa bez závad otvára vo výške 800 m . Za necelú minútu je vo vzduchu
kompletný výsadok 32 parašutistov a prázdne lietadlá ľavým výkrutom vracajú sa na zem. Vo výške 700 m
prekvapuje parašutistov silné prúdenie vzduchu, spojené s nárazovým vetrom a padáky sa začínajú húpať.
Všetci cítia, že sa deje niečo, čo nebýva zvykom. Nastáva boj výsadkárov so vzdušným živlom. Dva padáky
na oblohe sa nebezpečne blížia k sebe a dochádza k zrážke dvoch výsadkárov. Jeden je z Lučenca, druhý
z Bratislavy. Aj pozorní diváci na zemi zachytili túto udalosť. Nič zlého
Sa našťastie nestalo. Nacvičeným spôsobom odráža sa bratislavčan od padáka lučenčana, ktorého šnúry boli
napnuté ako tetivy lukostrelca. Situácia sa upokojuje a jeden za druhým pristávajú veteráni bezpečne na
doskokovej ploche letiska. Diváci sa neudržali a tlieskajú. Ich potlesk bol pre týchto účastníkov leteckého
dňa plne zaslúžený. Zoskok veteránov, ktorí sa zúčastnili tohoto zoskoku a prišli z do Bratislavy z celého
Slovenska, bol aj pokusom o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Doteraz ešte nikto na svete v takom
vysokom priemernom veku a v takom počte nepodal takýto športový výkon. V kútiku duše sme verili, že
zoskok veteránov sa stane aj oficiálnym rekordom.

Rekordný zoskok slovenských veteránov na leteckom dni v Bratislave dňa 9.júna 2002
V týchto dňoch Oblastný klub vojenských výsadkárov SR so sídlom v Bratislave obdržal mimoriadne
priaznivú a radostnú správu. Hromadný zoskok padákom, ktorý uskutočnili slovenskí paraveteráni na
Medzinárodnom leteckom dni SIAD 2002 nad letiskom v Ivánke, bol potvrdený ako rekordný zoskok.
Komisia parašutizmu Slovenského národného aeroklubu zvážila všetky okolnosti tohoto ojedinelého
športového výkonu. Vzhľadom na historický význam a vekový priemer zúčastnených parašutistov, definitívne
potvrdila a uznala uvedený parašutistický zoskok ako oficiálny slovenský rekord. Je potrebné zdôrazniť, že
takéto rozhodnutie komisie parašutizmu SNA
Bol krok tým správnym smerom. Aj na stránkach nášho Spravodaja Červené barety musíme vyzdvihnúť
pozitívny prístup funkcionárov SNA k práci veteránov na Slovensku. Veľká pomoc zo strany SNA bola
preukázaná klubom KVV aj pri nedávnych Prvých majstrovstvách veteránov parašutizmu SR a ČR na
letisku Slávnica pri Dubnici nad Váhom. Ukazuje sa, že veteráni majú pred sebou perspektívnu budúcnosť.
Vízia ich práce do blízkej i vzdialenej budúcnosti je veľmi sľubná, ale aj veľmi prekvapivá. Čím ďalej, tým
viac budú sa oprašovať staré veteránske vojenské ale aj civilné uniformy. Leštiť zabudnuté odznaky, hľadať
diplomy, letecké fotografie, alebo časti parašutistickej výstroje, i staré padáky. Na leteckých dňoch budeme
svedkami, že nad hlavami divákov začnú poletovať dávno zabudnuté lietadlá Prvej svetovej vojny, ktoré
časom upadli do zabudnutia. V našich textilných fabrikách začnú sa šiť historické padáky RZ – 20,

nemeckého pôvodu, ruské PD – 47, alebo britské V – 1. Atrakciou sa stanú obnovené lietadlá Junkers – 52,
Dakota DC – 3, alebo ruské Líčka – 2. Dá sa predpokladať, že do vzduch sa opäť vznesie legendárne
bombardovacie lietadlo Caproni CA – 3. A bude práve úlohou
veteránov, aby túto dávnu techniku predviedli širokej
verejnosti.
Poprajme teda našim veteránom veľa zdaru a chuti do
ich neľahkej práce, aby sme sa ešte dlho stretávali s nimi na
našich letiskách. Poprajme im aj to, aby dosiahli najvyšší cieľ
– zápis ich výkonu do Guinnessovej knihy rekordov. Potrebné
doklady, dokumenty aj videokazetu skúmajú už na Britských
ostrovoch, v Londýne zodpovední pracovníci. Treba veriť, že
aj hustá londýnska hmla sa raz rozplynie, a na rekord
slovenských paraveteránov zasvieti jasné, žiarivé slniečko !!!
Ing . Alexander GEORGIEVSKÝ
člen KVV Bratislava

Ladislav Denkoczy, jeden z najstarších parašutistov na
Slovensku a účastník rekordného zoskou. Jeho padák sa
otvoril ako prvý vo výške 800m.

Drobné správy
● Dňa 23. 1. 2004 sa uskutočnila výročná členská schôdza nášho klubu. Zúčastnilo sa jej celkom 62
členov a 8 hostí. Boli to hostia z Klubov vojenských veteránov Čiech, z Prostejova
M. Řepka a zo Zlína
A.Kolář, Ing. A. Šulák a J. Branda, zástupcovia KVV SR zo Žiliny – Ing.
J. Kopecký a J. Jendrušák,
Klubu vojenských vyslúžilcov- Moravanský a Slovenského leteckého zväzu gen. M R. Štefánika – Ing Švárny a
Šufliarsky. Nechýbal ani náš priateľ Ferko Lengyel – pilot, ktorý s nami často lieta pri zoskokoch vo
Vajnoroch. V úvode členskej schôdze sa uskutočnilo odhalenie našej klubovej zástavy. Ďakujeme za jej
návrh a výrobu našim členom Ing. Ľ. Šuplatovej a Ing. L. Hrehovi. Klubová zástava bude patriť medzi
základné symboly nášho klubu. Pri príležitosti VČS boli predsedníctvom KVV SR udelené Pamätné
medaile našim členom PhDr. V. Timurovi, B. Havlovi, J. Mehešovi a M. Georgievskému. Plk. v v. Mirek
Řepka, odovzdal nášmu členovi P. Franíkovi Pamätnú medailu KVV ČR za dlhoročnú spoluprácu. Náš
predseda Ing. L. Hreha odovzdal Pamätný diplom nášho klubu za dlhoročnú spoluprácu bývalému
predsedovi KVV ČR plk. v. v. Mirkovi Řepkovi a KVV Zlín. Blahoželáme !!!
● Pri príležitosti VČS uskutočnili sa voľby do výboru Oblastného KVV v Bratislave, zvolení boli
kolegovia : Ing. L. Hreha, Ing. J. Tuček, CSc, Š. Janáček, Ing. A. Georgievsky, P. Franík, MuDr. J. Kupecký, J.
Gašpar, PhDr. V. Timura, PAd., Ing. V. Gajdoš, Ing, Ľ. Šúplatová, T. Šidlová, do revíznej komisie boli zvolení
B. Mehešová, M. Georgievský a D. Poláček. Blahoželáme !!!
● Pri príležitosti VČS obdržali sme blahoželanie od KVV Praha a list od kolegu J.Vondru, ktorý bol
prečítaný. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
● Pred otvorením tomboly na VČS, odovzdal náš kolega J. Poláček poukazy na týždenný pobyt v jeho
penzióne vo Veľkom Mederi, ktoré venoval dvom našim vylosovaným členom. Ďakujeme.
● Výbor klubu ďakuje všetkým, ktorí prispeli do bohatej tomboly na VČS ako i všetkým, ktorí si zakúpili
lósy a prispeli tak k zníženiu nákladov na konanie VČS.

● Na októbrovej schôdzi naši členovia vyzbierali medzi sebou 580.- Sk. Prispel aj predseda KVV Prešov p.
I. Hořejší, ktorý sa zúčastnil našej schôdze. Táto suma vložila na účet poručníka ťažko zdravotne postihnutej
Aničky Demčákovej. Za tento humanitný, ľudský čin všetkým vrele ďakujeme !!!
● V mesiacoch november, december a január sa dožili niektorí naši členovia okrúhlych životných jubileí.
Pri tejto príležitosti im boli odovzdané Pamätné diplomy Oblastného Klubu vojenských výsadkárov a to :
Katarína Hubinská a JuDr. Jozef Zrnek - 70 rokov,
A. Vostrovský, JuDr. J. Čarnogurský st. a Ing. Jozef Tuček, CSc, - 60 rokov. Blahoželáme !!!
● Zúčastnili sme sa VČS v Kluboch vojenských veteránov v ČR. V Prostejove kolegovia Tuček a Franík.
V Zlíne kolegovia Hreha, Timura a Georgievský. V Žiline kolega A. Georgievský.

Prispejete Vašimi článkami do ďalších čísel nášho SPRAVODAJA !
Veľmi by nám uľahčilo prácu, keby ste nám zasielali - ak je to možné príspevky napísané na
PC v programe Microsoft Word na diskete, alebo internetom. Aj rukopisy a fotografie sú však vítané!
Kontaktná adresa: Pavel Franík
Kudláková 1
841 01 Bratislava

Tel. /Fax: 02/ 6436 2349
E-mail: franik.pavel@post.sk

