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Rok 2005 pred nami.
Klub vojenských výsadkárov – oblastný výbor
Bratislava (ďalej len KVV) vstupuje do 11 roku
svojej existencie. 10. výročie sme oslávili dňa
27.8.2004 v posádke Žilinského pluku Jozefa
Gabčíka, kde sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie
pri príležitosti 60. výročia Slovenského národného
povstania
a 10. výročia
založenia
Klubu
vojenských výsadkárov SR. Splnenie klubových
akcií KVV za rok 2004 sa objavilo v Správe
o činnosti klubu za rok 2004, ktorú predniesol
odstupujúci predseda KVV – Ing. Ladislav Hreha.
Myslím si, že sa nemá za čo hanbiť, zostal za ním
viditeľný kus poctivej dvojročnej práce, na ktorej
sa dá dobre stavať a pokračovať v nej. Laco, ešte
raz: ďakujeme, želáme veľa úspechov v Tvojej
plk. v. v. Ing. Vladimír Gajdoš, nový predseda Obl. KVV Bratislava
ďalšej práci a zase Ťa radi uvidíme v KVV.
Čo nás čaká v roku 2005? Pokiaľ ste si všimli, „Plán hlavných akcií KVV na rok 2005“ ( prijatý
a schválený VČS dňa 21.1.2005 ) je rozdelený do dvoch blokov – vlastné akcie a iné akcie. Z vlastných akcií
by som zaradil na 1. miesto usporiadanie Michalského dňa 1.10.2005 na letisku vo Vajnoroch. Pokiaľ by
došlo do tej doby k odpredaju letiska, uvažujeme o Trnave. Ale i tak sa radi zúčastníme ( pokiaľ budeme včas
pozvaní inými klubmi ) Michalského dňa i na iných letiskách. Vkladom nášho KVV by bolo zapožičanie
a dovoz 9 ks padákov OVP 68. Nesmieme zabudnúť i na v minulosti rozbehnutú akciu – pomník Štefana
Baniča, ktorý by sme mali dokončiť. Pokiaľ chceme udržať členský príspevok v pôvodnej výške, vzrastá nám
úloha zabezpečiť sponzorov ale i prispievateľov čiastkou 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Pri termínoch expedície troch čísel Spravodaja Červené barety – pokiaľ bude dostatok príspevkov
a dopisovateľov, nemalo by byť dodržanie termínov problémom. Na druhej strane vychádzam z toho, že
KVV je dobrovoľná organizácia. V reči zrozumiteľnej, pokiaľ o čom a pre koho písať, budú tri čísla
v daných termínoch. V akciách „iné“, by som rád pokračoval v dobrých vzťahoch s ďalšími slovenskými ale
i českými KVV. Predpokladám, že 11 členný výbor KVV mi pomôže s organizovaním splniteľných akcií tak,
aby viac ako 100 členný kolektív ( s priemerným vekom 59 rokov a celkom s viac ako 46.000 zoskokmi )
chodil na plánované akcie a mesačné členské schôdze rád. Tu vzrastie úloha členov výboru v oblastiach za
ktoré zodpovedajú. I naďalej zostávame otvorenou organizáciou pre všetkých, tak ako to bolo doteraz, keď
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registrujeme v našom kolektíve členov od 22 do 83 rokov. Týmto sa vyhneme poklesu členskej základne a na
druhej strane si už dnes pripravujeme generáciu, ktorá nás raz nahradí.
Z mojich súkromných predsavzatí pre rok 2005 – vypátrať ešte dnes žijúcich parašutistov – Slovákov, z asi
125 člennej londýnskej „zvláštnej skupiny D“, do ktorej patril i Jozef Gabčík, a podľa možností i ďalších
členov moskovských a kyjevských skupín, napísať 1 – 2 príspevky do Červených baretov, uskutočniť 2 – 3
zoskoky.
Vážení členovia KVV, kolegyne, kolegovia, želám Vám všetkým zdravie, pohodu, spokojnosť a radosť zo
spoločných stretnutí v roku 2005.

Ing. Vladimír G a j d o š
predseda KVV Bratislava

Rokovali sme na VČS
Dňa 21.1.2005 sme sa zišli na Výročnej členskej schôdzi nášho Oblastného Klubu vojenských výsadkárov.
Na priečelí zasadacej sály, ktorú nám už po tretí rok za sebou zabezpečil náš člen Mgr. V. Schneider
v zariadení Odborového zväzu Chémie sa vynímal padák OVP 68 a naša bojová zástava. Z celkového počtu
111 členov /v priebehu schôdze boli do nášho klubu prijatí dvaja noví členovia pplk. v. v. Zděnek Sigmund
a pí. Hrnčiarová – manželka nášho umrelého člena V. Hrnčiara/ sa VČS zúčastnilo 55 členov a 13 hostí
z KVV ČR Prostějov, Praha, Zlín, KVV SR, KVV Prešova, Trenčína a zástupcovia Slovenského združenia
letcov Gen. M.R. Štefánika a mesta Smoleníc.

Za predsedníckym stolom (zľava) predseda KVV SR Ing. A.Múdry,
predseda OV KVV Bratislava Ing. Hreha a predsedajúci VČS
PhDr. V. Timura, CSc.

Hostia z KVV Zlín, Prostejov, Přerov, Prešov, Žilina na VČS

VČS viedol Plk. v. v. PhDr. V. Timura, CSc., ktorý schôdzu zahájil básňou Veterán parašutista. Po privítaní
hostí a uctení si pamiatky zomrelých kolegov minutou ticha Hrnčár, Hercegová, gen. Obuch a gen.Kuba
odovzdal slovo Ing. L. Hrehovi, predsedovi nášho klubu, ktorý zhodnotil činnosť za rok 2004. I keď nie
všetko čo sme si naplánovali sa podarilo splniť, bola to bohatá činnosť.
- Pravidelne mesačne sme sa stretávali na schôdzkach klubu, kde sa hodnotila činnosť, uskutočňovali sa
priateľské rozhovory, oslavovali jubileá, pripravovali ďalšie akcie a pod.
- Zúčastnili sme sa na schôdzach Slovenského zväzu letectva, Zväzu vyslužilých vojakov Gen. M. R.
Štefánika, para odboru SNA,KVV SR.
- Usporiadali sme pre našich členov MDŽ
4. apríla sme sa zúčastnili pietneho aktu a kladenia vencov pri mohyle Gen. M. R. Štefánika v Ivánke
pri Dunaji, k buste na letisku, ako i položenia základného kameňa pomníku Gen. M R. Štefánika pri
základoch nového bratislavského mostu.
- Zúčastnili sme sa zoskokov na stretnutí veteránov na letisku Boľkovce v Lučenci.
- Kolega Tuček zúčastnil sa memoriálu J. Gabčika v Žiline, ktorý aj vyhral závod vo svojej kategórii.
- Privítali sme na pôde klubu paraveteránov s manželkami z Anglického klubu The Cheshire Regiment.
Zoznámili sme ich s históriu klubu a navštívili sme počas dvoch dní Klub vyslúžilých vojakov Gen. M.
Štefánika v Rači, hrob a múzeum Š. Baniča v Smoleniciach, mohylu na Bradle, múzeum
v Košariskách, Slavín, bratislavský hrad, hrad Devín a mohylu v Ivánke pri Dunaji.
- Na pozvanie kolegov manželov Vajdových zúčastnili sme sa domácej Gril party v ich zahrade.
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Významnou udalosťou bola celoslovenská oslava 10. výročia založenia KVV SR pod klubovými
zástavami a seminár „Vojenskí výsadkári na Slovensku v rokoch 1942 – 2003.
- V spolupráci s AK Dubnica a SNA sme zorganizovali hromadný zoskok padákom veteránov našich
a českých klubov pri príležitosti leteckého dňa – 19 veteránov.
- Na pozvanie starostky obce Smolenice sme sa zúčastnili spomienkovej akcie pri príležitosti 60.výročia
SNP.
- Na pozvanie Klubu vyslúžilých vojakov sme sa v rámci Malokarpatského vinobrania zúčastnili
alegorického sprievodu a priateľského posedenia.
- Naši členovia sa zúčastnili na akcii KVV SR výstupu na Slemä.
- Na záver roka sme uskutočnili Michalský deň za účasti 56 našich členov, z Prahy, Zlína, Žiliny a hostí.
Žiaľ zoskoky sa neuskutočnili / pre celodenný hustý dážď/. Cez to, to bola výborná akcia.
- Žiaľ zúčastnili sme sa i tých smutných akcii – pohrebov.
V závere svojej správy poďakoval všetkým členom za spoluprácu a pomoc pri našej celoročnej činnosti
a poprial mnoho úspechov do roku 2005 a požiadal o abdikáciu na funkciu vo výbore, vzhľadom k tomu, že
sa chystá na určité obdobie na dlhodobejšiu cestu do zahraničia.
Nasledovala správa o hospodárení, ktorú predniesol hospodár klubu P. Franík a správa revíznej komisie,
ktorú predniesol jej predseda M. Georgievsky. Hospodárenie klubu bolo na dobrej úrovni, za čo bolo
hospodárovi klubu vyslovené plné absolutórium.

Pohľad do rokovacej sály VČS. Zľava generácia predsedov
Ing. J. Tuček, CSc., E. Smrek, čestný predseda, Ing. V Gajdoš,
novozvolený predseda.

Zástupca nadácie Š. Baniča, L. Platko pri odovzdávaní
Pamätnej plakety Š. Janáčkovi

Po ich hodnotení nasledovalo vystúpenie hostí. Ako prvý vystúpil prezident KVV ČR Plk. v. v. Ing. J.
Starý. Zhodnotil spoluprácu medzi KVV ČR a SR na vysokej úrovni a zameral sa na niektoré úlohy, ktoré
čakajú obidva republikové kluby v roku 2005 – je to najmä stretnutie výsadkárov veteránov, ktoré sa
uskutoční v Prostějove pri príležitosti založenia KVV ČSR. Vyslovil presvedčenie, že spolupráca medzi KVV
ČR a SR sa budú pri vzájomnej činnosti ešte viac rozvíjať. Zároveň poďakoval všetkým za spoluprácu
s prianím všetkého najlepšieho. Za KVV Praha poďakoval za vzájomnú spoluprácu s KVV Bratislava Ľ.
Dvořáček. Táto spolupráca sa rozvíja na veľmi dobrej úrovni, veď niektorí členovia z Prahy sa zúčastnili
viacerých akcií, ktorých organizátorom bola Bratislava, ako napr. zoskok na Leteckom dni v Slávnici,
Michalský deň vo Vajnoroch a pod., kde sa veľmi dobre cítili a hlavne kde si mohli i skočiť padákom. Pozval
členov nášho klubu na akcie, ktoré budú organizovať v roku 2005, čím by sa vzájomná družba ešte viac
utužila. Za KVV Zlín vystúpil kolega R. Branda, ktorý informoval o niektorých veľmi vydarených aktivitách
ich klubu. Poukázal na veľmi dobrú spoluprácu s klubmi SR, najmä Žilinou a Bratislavou. Pozvanie na akcie
v SR veľmi radi prijmú i v budúcnosti. Za dobrú spoluprácu odovzdal predsedovi nášho klubu, knihu J.
Šolca Červené barety. Za KVV Prešov vystúpil L. Platko, ktorý pozval našich členov na odhalenie pamätnej
dosky výsadkovému vojsku v Prešove a za KVV Trenčín, kolega Hlavaj. Obidvaja poďakovali tiež za účinnú
spoluprácu medzi klubmi. Za Združenie vyslužilých vojakov a Slovenský zväz letectva Gen. M. R. Štefánika
poďakoval Plk. v. v. Ing Švárny za veľmi dobrú spoluprácu v posledných dvoch rokoch, o čom svedčí i účasť
členov bratislavského KVV na akciách, ako boli napr. kladenie vencov pri pomníku Gen. M. R. Štefánika
v Ivánke pri Dunaji, na Bradle, k buste na letisku v Ivánke, položení základného kameňa na pomník pri
novom moste cez Dunaj, vinobraní v Rači, účasť anglických veteránov v ich klube a pod. Vyslovil
presvedčenie, že táto spolupráca sa bude naďalej rozvíjať. Pán Obúlaný zo Smoleníc ospravedlnil neúčasť
starostky pí. Horňáčkovej na našej VČS a poďakoval nášmu klubu za aktivity, ktoré vyvíjame smerom
k oboznamovaniu so životom ich rodáka a tvorcu padáka Štefana Baniča,ako i históriou mesta Smolenice.
I keď sa zatiaľ nepodarilo odhaliť bustu Š. Baničovi je presvedčený, že sa spoločným silami to predsa
podarí. Pozval všetkých veteránov na akcie, ktoré budú organizovať pri zviditeľňovaní histórie mesta
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Smolenice. Na záver vystúpení hostí sa ujal slova predseda KVV SR Plk. Ing. A. Múdry, ktorý poďakoval
KVV Bratislava za jeho aktívnu činnosť a oboznámil s akciami, ktoré plánuje KVV SR v roku 2005.
Po týchto príspevkoch nasledovala prestávka, počas ktorej naše členky zabezpečili na stoly večeru
a občerstvenie v podobe obložených mís, kávy, slaného pečiva, zákuskov, veľmi dobrého vína a pod., čo ešte
viac spríjemnilo pohodu na VČS.
Ďalším bodom programu bolo odovzdanie vyznamenaní a diplomov. Nášmu členovi Š. Janáčkovi odovzdal
vyznamenanie Nadácie Štefana Baniča – Pamätná medaila s diplomom jej zástupca pre Slovensko, predseda
KVV Prešov L. Platko. Diplom tejto nadácie bol odovzdaný aj nášmu členovi – reprezentantovi ČSR G.
Kišovi. Predseda KVV SR Ing. A. Múdry odovzdal pamätné medaile J. Gabčíka za dlhoročnú reprezentáciu
ČSR a rozvoj parašutizmu a prácu v KVV Ing. Ľ. Šúplatovej, J. Vrábelovi Ing. A. Georgievskému
a Ing. V. Gajdošovi. Odstupujúcemu predsedovi Ing. L. Hrehovi za jeho dobrú prácu počas dvoch rokov
odovzdal Pamätnú plaketu k 25. výročiu vzniku výsadkového vojska.
Ing. L. Hreha potom odovzdal Pamätné diplomy za spoluprácu KVV ČR z Prahy, Prostějova a Zlína, KVV
SR a Oblastným klubom na Slovensku, Zväzu vyslúžilých vojakov, Zväzu slovenských letcov a mestu
Smolenice. Ďalej odovzdal Pamätné diplomy členom Ing. L. Vajdovi pri príležitosti jeho 75-tich, L. Cíchovi
pri jeho 70-tich a J. Vrábelovi pri jeho 65-tich narodenín.
Nasledovala informácia volebnej komisie, ktorá oboznámila VČS s voľbami do nového výboru a RK.
Do výboru na dvojročné obdobie boli zvolení: Ing. J. Tuček, CSc., Ing. Ľ. Šúplatová, MuDr. J. Kupecký, Ing.
A.Georgijevský, Ing. V. Gajdoš, Ing. J. Poláček, P. Franík, O. Švrčková, M. Gašpar, I. Bučko, V. Timura a do
revíznej komisie: M. Georgievský, H. Feketeová a B. Mehešová.
V diskusii na VČS odznelo niekoľko námetov - ako napr.:
- Možnosť využitia 2 % dane z príjmu i pre rok 2005.
- Zabezpečenie ďalších finančných príspevkov a darov na bustu Štefana Baniča.
- Zakúpenie a používanie padákov typu „Krídlo“ pre zoskoky veteránov.
- Riešenie činnosti pre veteránov na letisku vo Vajnoroch
- A ďalšie námety, s ktorými sa budú výbory KVV SR i oblastí zaoberať v roku 2005
Po ukončení diskusie kolega V. Timura ešte raz poďakoval odstupujúcemu predsedovi za jeho dvojročnú
prácu, všetkým hosťom za ich účasť a zaželal novozvolenému výboru veľa úspechov a ukončil výročnú
členskú schôdzu. Po nej nasledovala spoločenská časť večera. Do príjemnej atmosféry prispela hudobná
skupina Rigo bande, ktorá svojim temperamentom priviedla do varu všetkých, ktorí na túto časť večera
zostali. V priebehu tejto časti večera naše dievčatá ponúkli chutnú kapustnicu a ďalšie fľašky dobrého vína.
Prebehla tiež bohatá tombola. A že sa cítili všetci dobre svedčí o tom i to, že zábava trvala ešte i nejaký čas po
polnoci. Dokázala akcieschopnosť kolektívu nášho klubu a teda môžeme sa právom tešiť na rok 2005, kedy
nás čaká nemálo úloh, ktoré sme si vytýčili.

Pavel F r a n í k
člen KVV Bratislava

Jubilejné Slemä
Dňa 13.10.2004 uplynulo šesťdesiat rokov od zostrelenia sovietskeho vojenského dopravného lietadla
Lisunov 2 zo strany nemeckého nočného stíhacieho lietadla. Po zostrelení sa zrútilo na vrch Slemä v Nízkych
Tatrách, neďaleko Liptovského Hrádku. Lietadlo Li - 2 patrilo do zostavy 340 bombardovacej leteckej
divízie pplk. Stefanova a letelo na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Na jeho palube sa nachádzali
príslušníci Druhej čs. samostatnej paradesantnej brigády v počte 13 členov veliteľskej batérie. Všetci
zahynuli aj so sovietskou posádkou lietadla. Dopravné lietadlo s parašutistami malo pristáť na letisku Tri
duby pri Banskej Bystrici. Trosky lietadla ležia na vrchu Slemä dodnes - 60 rokov od tejto tragickej udalosti.
Na mieste pádu lietadla bol postavený pomník.
Záštitu nad pietnou akciou, venovanej pamiatke príslušníkom Druhej čs. samostatnej paradesantnej
brigády a sovietskym letcom, prevzalo Ústredie Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky so
sídlom v Žiline. Na uctenie pamiatky padlým KVV SR každoročne organizuje výstup na tento pamätný
vrchol Nízkych Tatier -Slemä. Parašutisti - veteráni sa tu schádzajú, aby položili vence na miesto leteckého
nešťastia a prejavili tak úctu týmto obetiam Druhej svetovej vojny. Vysokohorského výstupu sa zúčastňujú
okrem členov KVV aj príslušníci našej armády a tiež naša turistická verejnosť. Členovia KVV Bratislava
s úctou prijali pozvanie na - jubilejný výstup na Slemä a do Žiliny pricestovalo päť členov nášho klubu:
bratia Georgievskí, manželia Mehešovi a M. Feješ, ktorý na dopravu poskytol svoje motorové vozidlo. Pietna
akcia sa konala v sobotu dňa 9.októbra 2004 pod vedením predsedu KVV SR plk. v. v. Antona Múdreho.
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Realizáciu akcie mal na starosti predseda Obl. KVV v Žiline František Glatter aj so svojim obetavým
kolektívom.
Počas príjemnej cesty autobusom z kasární 5. pluku špeciálneho určenia do Liptovského Hrádku
sprevádzal nás tichý, ale zato hustý a vytrvalý dážď. Nepriaznivé počasie započalo už po polnoci tohože dňa
a nesľubovalo nám ani tú najmenšiu nádej na možnosť výstupu k pamätníku vytúženého vrcholu Nízkych
Tatier -Slemä. Predtým každý z nás dúfal, že sa riadne vyprší a počasie bude také, aké sme si želali. Nestalo
sa tak. Vytrvalý dážď teda rozhodol o našom náhradnom programe.
Úvodom náhradného programu v jednej z podtatranských dolín -Svätojánskej doline pri Liptovskom Jáne
v bývalej zotavovni, v drevenej rotunde s ohnišťom predseda KVV SR pán Múdry ešte raz privítal všetkých
účastníkov stretnutia a ospravedlnil počasie. Medzi účastníkmi sa nachádzali aj vzácni hostia z Českej
republiky, na čele s Tondom Šulákom z KVV Zlín. Vo svojom príhovore venovanom padlým vojakom
a letcom na vrchu Slemä, vyzdvihol veľký význam účasti príslušníkov Druhej čs. paradesantnej brigády
v Slovenskom národnom povstaní, ktorej velil legendárny plk. Vladimír Přikryl. Zdôraznil, že by sme nemali
zabúdať ani na padákových strelcov Slovenskej armády, ktorým velil nadporučík J. Meško. Tiež nesmieme
zabudnúť ani na také osobnosti národného odboja, akými boli plk. Černák, plk. Gambica, plk. Mikuš /člen
nášho Obl. KVV Bratislava/, a pod.
Po ukončení prejavu predseda KVV SR
plk. v. v. A. Múdry odovzdal všetkým
účastníkom jubilejného10. ročníka výstupu na Slemä - pamätné Účastnícke listy.
Po príhovore ďalších účastníkov stretnutia
a vedúcich delegácií nasledoval voľný
program. Ten sa začal podpálením ohňa
v otvorenom ohništi rotundy a následným opekaním
slaninky a klobások
pripravených na ražňoch. Smäd si hasili
účastníci
dobre chladeným pivom.
O rázovité prostredie a príjemnú atmosféru sa
postarala harmonika Jožka
Jendrušáka - podporovaná spevom celého
účastníckeho kolektívu.
Účastníci výstupu na vrchol Slemä

Ukázalo sa, že aj napriek nepriaznivému počasiu a nesplneniu pôvodného zámeru vystúpiť k troskám
lietadla Li - 2 nálada účastníkov sa nezhoršila, ale naopak, sa zlepšila. Aj slniečko sa medzičasom predralo
cez tmavé oblaky a dážď začal pomalý ustupovať. Čas však pokročil a aj keď sa mnohým nechcelo, bolo
potrebné vrátiť sa do Žiliny.
Počas spiatočnej cesty, stredobodom pozornosti sa stal
predovšetkým vojenský cintorín Háj
v Liptovskom Mikuláši, nádhernej lokalite a výhľadom na vodnú nádrž Liptovská Mara. Na tomto mieste
položili sme veniec k ústrednému pomníku z Druhej svetovej vojny. Uctili sme si takto pamiatku padlým
účastníkom SNP, včítane 13 členov parabrigády zostreleného lietadla Li - 2, ktorí sú na tomto mieste
pochovaní. Pozostatky 6 letcov lietadla sú uložené na vojenskom cintoríne Bôrik v Žiline. Na záver nášho
zájazdu do Nízkych Tatier sa pán A. Múdry poďakoval všetkým za účasť na tomto podujatí a zachovávaní
tejto tradície výsadkárov. K tomuto sú vedení aj naši mladí výsadkári pri preberaní štafetového kolíka naši
nasledovníci. Svoj prejav ukončil prevolaním: „Česť a sláva hrdinom SNP ! Dovidenia pri budúcom ročníku
výstupu na Slemä„! My členovia KVV Bratislava, ktorí sme sa zúčastnili tohoto krásneho a nevšedného
stretnutia chceme touto cestou vysloviť organizátorom akcie svoje úprimné poďakovanie privítanie a skvelý
priebeh tohoto stretnutia! Želáme si, aby sme v roku 2005 sa opäť všetci zišli na týchto miestach a ešte
v hojnejšom počte, usmialo sa na nás slniečko z bezoblačnej oblohy a dovolilo nám vystúpiť na Slemä.
Takisto je našim úprimným želaním, aby sme sa stretli so všetkými našimi priateľmi tak z Českej ako aj
Slovenskej republiky.

Božena M e h e š o v á
členka KVV Bratislava
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
6. pokračovanie

Ján Major
Narodil sa 13.7.1933 v Sečiankach okr. Veľký Krtíš. V r.
1938 obsadilo Maďarsko slovenské pohraničie a tak do konca
vojny absolvoval 5 tried maďarskej školy. Po vojne sa tam
nevyučovalo a tak až do r. 1946 navštevoval slovenskú školu
v Žarnovici. V r.1947 bol s rodinou vysťahovaný do českého
pohraničia - Kunejovice /za Plzňou/, kde ukončil základnú
povinnú školskú dochádzku. V r. 1949 sa však vrátili naspäť
na Slovensko, do Šiah. Po krátkej dobe nastúpil na
jednomesačnú brigádu na Trati mládeže v úseku Hronská
Dúbrava - Banská Štiavnica. Za dobrú prácu bol
vyznamenaný diplomom a odznakom
„Úderník Trate
mládeže„. Účasť na tejto brigáde bola podmienkou prijatia za
učňa v Strojárňach Piesok. V nich sa v rokoch 1950 - 1952
vyučil sústružníkom. Základný parašutistický výcvik
absolvoval v Strojárňach Piesok pod vedením inštruktora
Jána Chlebovca. Na parašutistickú prekážkovú dráhu chodil
do Banskej Bystrice -Šalkovej, kde výcvik viedol Juraj
Kriváň. Prvý zoskok absolvoval na sústredení cvičencov kraja
Banská Bystrica v Prešove. Skákalo sa z lietadla Dakota, na
Ján Major pripravený na zoskok
padákoch VJ - 1 z výšky 600 m.
V roku 1952 dostalo Brezno kompletnú prekážkovú dráhu a tak sa veľkou mierou na kopci Diel podieľal
na jej výstavbe. Absolvoval inštruktorský kurz a stal sa okresným inštruktorom parašutizmu pre oblasť
Brezno. Urobil ďalšie zoskoky, niektoré boli propagačné pri rôznych príležitostiach. Na jeden spomína
takto:„V roku 1952 sme skákali na jednu lúku z Dakoty, z výšky 600 m, na padáku VJ - 1 bolo to vo
Svätom Kríži nad Hronom – Opatová, kde dnes stojí závod SNP - hlinikáreň /dnešný Žiar nad Hronom/. Po
dopade na zem, keď som balil padák po zoskoku, prišiel ku mne jeden starký, mohol mať tak asi 80 rokov
/možno i viac/. Podal mi ruku a privítal ma so slovami. Vítam ťa synku na tomto svete“! Bol to jeho tretí
zoskok.
Základnú vojenskú službu absolvoval v r.1953 - 1955 v brigádnej výsadkovej škole v Košiciach, ktorú
ukončil v hodnosti desiatnika. Počas nej sa v roku 1953 zúčastnil II. Majstrovstiev ČSR v Ostrave, v súťaži
hliadok. V skutočnosti sa tu súťažilo v dvoch kvalitatívne odlišných súťažiach. Súťaž jednotlivcov na
presnosť pristátia a v súťaži hliadok.
Aby to mal bližšie k letiskám v Očovej a na Sliači, prešiel pracovať po ukončení učňovskej školy do
Slovenských energetických závodov Tepláreň Zvolen, ako sústružník. V marci 1961, po tragickej smrti
Juraja Kriváňa prešiel na funkciu plateného krajského inštruktora v Krajskom aeroklube Zväzarmu
Banská
Bystrica. Po odchode Ľudovíta Jerguša sa stal starším inšpektorom parašutizmu
v Stredoslovenskom kraji. V tejto funkcii pracoval až do odchodu na dôchodok v roku 1991.
Ako inštruktor parašutizmu vykonal veľa pre rozvoj parašutizmu na Slovensku. Zakladal a viedol
krúžky mladých parašutistov, zabezpečoval výcvik brancov a záloh pre výsadkové vojsko, viedol školenia
a výcvik športových parašutistov, inštruktorov. Bol všade tam, kde bolo potrebné pomôcť. Sám často hovorí:
„Juro Kriváň nám všetkým, ktorí sme s ním prichádzali pri výcviku do styku dal veľmi veľa. Bol dobrým
učiteľom. Snažil som sa i ja v jeho metódach v príprave cvičencov, športovcov, inštruktorov pokračovať.
Napríklad zavedením tvrdej zimnej prípravy v telocvični, týždenných lyžiarskych výcvikoch v horách. Tu
sme sa utužovali nielen po fyzickej, ale i psychickej stránke„!
Počas jeho 30 ročnej činnosti
inšpektora parašutistického výcviku
/plateného zamestnanca
Stredoslovenského aeroklubu/ vybudoval silné parašutistické odbory v Očovej, Prievidzi, Martine, Žiline,
Dubnici a v Lučenci. Ako inšpektor bol veľmi prísny a zároveň aj obľúbený pre svoj taktný prístup, ľudskú
dobrotu a spravodlivosť. Podieľal sa na výchove celej rady úspešných parašutistov reprezentantov, ako boli
napr. P. Hriň, V. Farbák, T. Glesk, Vlast. Zámečník, D. Pápež, M.Štefančík, J.Oravec, D. Oravcová
a mnohých ďalších.
Jeho športová činnosť je veľmi bohatá. Už na I. Majstrovstvách Slovenska v roku 1957 v Partizánskom
bol prvý v presnosti pristátia a druhý v celkovom poradí. Na II. Majstrovstvách Slovenska v r.1959
v Poprade bol v jednej disciplíne prvý a v celkovom poradí jednotlivcov druhý. Prvé miesto obsadil
i v družstvách v zložení Jerguš, Major, Zachar a Franík. Kraj a Slovensko reprezentoval 7 krát. V roku 1959
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v Mladej Boleslavi získalo družstvo Slovenska 1.miesto v zložení - Jerguš, Major, Kiš, Hindický a Nagy.
V roku 1963 v Chrudimi získalo družstvo Slovenska 3.miesto v zložení Major, Zámečník, Grác, Zachar,
Kacara. Na Majstrovstvách ČSR v Ostrave v r.1957 si vybojoval miesto v širšom kádre reprezentantov pre
IV. Majstrovstvá sveta v Bratislave. Úspešne sa zúčastnil na viacerých medzinárodných súťažiach doma
i v zahraničí. V priebehu 40 ročnej činnosti v parašutistickom športe aktívne vystupoval na mnohých
leteckých dňoch, propagačných a atraktívnych zoskokoch doma aj v cudzine, napr. v Belehrade, Miškolci,
Budapešti a Viedni. Skákal na Lúčnu Búdu pri Snežke, Štrbské Pleso i na vrch Sitno. Posledný zoskok
vykonal v auguste 1989 v Prievidzi a bol to jeho 1706 zoskok Skákal na 11 typoch padákov a z rôznych
lietadiel. Podieľal sa na organizovaní mnohých úspešných športových akcií v kraji i na Slovensku.
S kolektívom aeroklubu Očová zorganizoval 25. ročníkov memoriálu ZMŠ J. Kriváňa a 3 ročníky
Majstrovstiev Slovenska v parašutizme - juniorov. Patril tiež medzi uznávaných rozhodcov. Počet súťaží,
ktoré „odpískal„ od národných až po medzinárodné je viac ako70 Ako rozhodca sa zúčastnil Majstrovstiev
sveta vo Francúzsku, Juhoslávii a Bulharsku. Na XVI. Majstrovstvách sveta v Lučenci zastával funkciu
zástupcu hlavného rozhodcu na presnosť pristátia.
Keď v roku 1984 vzniklo v Prievidzi družstvo TEAM - 84
v RW disciplínach, bol jeho aktívnym podporovateľom.
Družstvo sa mu odmenilo získaním titulu Majstra ČSFR
v Šumperku a nomináciou na Majstrovstvá sveta do
Juhoslávie. V roku 1989 bol vedúcim tohoto družstva na
Majstrovstvá sveta v Španielsku. V roku 1960 ukončil
pilotný výcvik a celkom nalietal 888 hodín na deviatich
typoch lietadiel, vrátane AN - 2, ako pilot vysadzovač. Táto
kvalifikácia mu umožňovala ako inšpektorovi para
operatívnejšie
a kvalitnejšie vykonávať svoju funkciu
Za dlhoročnú prácu vo Zväzarme i mimo neho obdržal
celú radu diplomov a vyznamenaní. Napr.: Za obetavú
prácu - strieborný a zlatý odznak, Za zásluhy o rozvoj
Zväzarmu, Tréner roka a pod .Vyskákal si Zlaté odznaky
FAI - s jedným, dvomi a tromi diamantami. V roku 1994
Majstrovstvá sveta 1984 Francúzko – Vichy.
obdržal od Medzinárodnej federácie /FAI/ diplom Paula
Sledovanie sily vetra na prístroji
Tiessandiera.
V súčasnosti sa aktívne zapája do činnosti v Klube vojenských výsadkárov v Banskej Bystrici.

Emil T e n c e r
člen KVV Banská Bystrica

Ľudovít Jerguš
Narodil sa 24.8.1932 v Lučenci. Umrel 19.3.1986. Vyučil sa za strojného zámočníka. Vojenskú základnú
službu vykonal v roku 1952-1954 u výsadkového vojska. Slúžil u vojenského útvaru 65 výsadkového práporu
v Prešove. Po vojenskej základnej službe v roku 19 57 nastúpil do zamestnania v Krajskom výbore Zväzarmu
v Banskej Bystrici. Nastúpil v aeroklube k Jurajovi Kriváňovi, ktorý vykonával funkciu krajského náčelníka.
Jeho funkcia bola vtedy pomenovaná – balič padákov. Organizoval a a riadil zoskoky padákom v kraji spolu
s Kriváňom, teda možno povedať, že pôsobil vo funkcii druhého inštruktora.
Pri jeho častom pobyte na letisku Očová soznámil sa s dievčaťom z miestnej dediny, s ktorou sa aj oženil.
Mali spolu dvoch synov. Bývanie si vyriešil prístavbou k malému rodinnému domu manželky, pri čom mu
pomáhali aj jeho kolegovia - športoví parašutisti.
Skákal mnohé propagačné zoskoky, ako napr. na plochú dráhu v Žarnovici, na niekoľkých leteckých
dňoch. Na výročie oslobodenia Československa skákal v Prahe na Strahov v 10 člennej skupine z vrtulníka
Mi- 4 z výšky800 m s výdržou 8 sec. na padákoch PTCH. Spolu s Kriváňom a Majorom začali skákať
stretnutia troch parašutistov po výskoku z lietadla počas voľného pádu, odhadzovanie padáka a ďalšie pre
diváka atraktívne zoskoky. Zúčastnil sa niekoľkých vystúpení v Maďarsku, ako napr. v Budapešti, Miškolci,
Gyóri, kde predvádzal s Kriváňom, Majorom, Zacharom dvojskoky, trojskoky, odhadzovanie padáka a pod.
Podieľal sa na výcviku mladých parašutistov. Napr. v Kremnici, v Škole dôstojníckeho dorastu letectva
vycvičil a k zoskokom priviedol 83 poslucháčov.
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Po smrti J. Kriváňa v roku 1960 prevzal funkciu vedúceho inšpektora parašutizmu v stredoslovenskom
kraji. Ďalšieho inšpektora vykonával J. Major. Túto funkciu vykonával však len do roku 1963, kedy bola
prevedená reorganizácia v Slovenskom národnom aeroklube a Ľ. Jerguš odišiel z aeroklubu. Tým skončila
i jeho parašutistická kariera, počas ktorej vykonal 1.174 zoskokov padákom.
Počas svojej 8 ročnej činnosti
ska Účasť na Majstrovstvá ČSR
zamestnanca Krajského aerosi vybojoval v roku 1956, ktoré sa
klubu Zväzarmu v Banskej
konali v septembri v Brne – MeBystrici mal veľký podiel pri
dlánkach, tie sa však skončili pre
začiatkoch rozvoja parašutizmu
neho bez jeho dobrého umiestna Slovensku. Podieľal sa napr.
nenia. Cez to však v rebríčku
s J. Majorom na organizovaní
najlepších parašutistov v tomto
parašutistického
memoriálu
roku v ČSR sa umiestnil na 10.
ZMŠ J. Kriváňa v Očovej, na
mieste a na Slovensku na 4 mieste.
ktorom i súťažil. Na I. ročníku
V roku 1955 mu bol udelený titul
memoriálu ZMŠ J. Kriváňa
Majster športu. Dňa 18. augusta
v konečnom poradí jednotlivcov
v tomto roku bol na letisku Očová
obsadil 1. miesto a 2. miesto
prekonaný základný čs. rekord
v družstvách. Na 1. ročníku
v skupinovom zoskoku padákom
získal v konečnom poradí 2.
s okamžitým otváraním z výšky
miesto v jednotlivcoch i v druž600 m na cieľ, výkonom 8,34 m
stvách
/Jerguš,
Zámečník,
/predtým 24,49 m/. Uskutočnila ho
Major/. V roku 1962 sa Jerguš
skupina Kriváň, Jerguš, Varga.
zúčastnil i na II. ročníku
Na I. Majstrovstvách Slovenska
memoriálu Š. Piska, kde obsadil
v roku 1957 v Partizánskom
v celkovom poradí jednotlivcov
obsadil v disciplíne č. 1 – zoskok
i družstiev/Jerguš,Kolár,Kacara/
na presnosť pristátia 3. miesto
2.miesto. Okrem klubových,
a v skupinovom zoskoku /preskrajských súťaží, memoriálov Š.
nosť pristátia s výdržou počas
Pisku, J.Kriváňa zúčastnil sa ako
voľného pádu/ 1. miesto a stal sa
pretekár i Majstrovstiev SlovenMajstrom Slovenska.
Ľudovít Jerguš pred zoskokom
V celkovom hodnotení obsadil 1. miesto v jednotlivcoch i družstvách /Jerguš, Major, Tarabus/. Na II.
Majstrovstvách Slovenska v roku 1959 v Poprade obsadil v disciplíne č.1 na presnosť pristátia z výšky
1000m 1. miesto, tak ako i v družstvách /Jerguš, Major, Zachar, Franík/. Po nich bol paraodborom SNA
schválený do širšieho kádra reprezentantov ČSR na Majstrovstvá sveta v Bulharsku pre rok 1960, spolu
s Kriváňom a Kišom.
Na Majstrovstvách ČSR mal nasledovné umiestnenia:
IV. Majstrovstvá ČSR v r. 1956 Brne - Medlánkach ako pretekár absolvoval spolu s J. Kubišom – bez
lepšieho umiestnenia.
V. Majstrovstvá ČSR 1957 Mladá Boleslav. 4. miesto v družstvách /Jerguš, Major, Zámečník, Valachovič,
Huňáček/
VI. Majstrovstvá ČSR 1959 Mladá Boleslav. V skupinovom zoskoku na presnosť pristátia družstiev
/Jerguš, Major, Kiš, Hindický, Zámečník/ obsadili 2. miesto a v celkovom poradí 1. miesto.
VII. Majstrovstvá ČSR 1961 v Liberci. 6. miesto v družstvách /Jerguš, Major, Zachar, Domský, Zámečník/.
Na týchto majstrovstvách pôsobil tiež vo funkcii trénera SSK.

Ján M a j o r
člen KVV Banská Bystrica

Vincent Draganovský
Narodil sa 5.9.1932 v Bardejove. Umrel 8.2.1998. Jeho pôsobenie po skončení školskej dochádzky nie sú
nám známe. Zato však poznáme ako sa dostal k parašutizmu na základe jeho spomienok, ktoré napísal pár
rokov pred svojou smrťou, keď som pripravoval Dejiny parašutizmu na Slovensku I. diel. Bol to jeho list zo
dňa 1.3.1994..
Bolo to v roku 1950, keď za mnou prišli dvaja muži v civilnom oblečení, že robia nábor k zvláštnym
jednotkám, s mimoriadnym výcvikom a poslaním. Dali mi niekoľko otázok z rôznych oblastí života. Napr.
o aké športy sa zaujímam a vykonávam a pod. V uvedenej dobe som pôsobil v Čechách ako učeň. Po nejakom
čase, asi dvoch mesiacov prišli znova, že majú záujem o mňa. Dali mi tlačivá, kde som sa podrobil akýmsi
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testom. V Prahe som vykonal zdravotnú prehliadku, v Ústave leteckého
zdravia. Po úspešných výsledkoch z telesnej prípravy a zdravotnej
prehliadky mi bolo písomne oznámené, že nastúpim k výsadkovému
vojsku, so zvláštnym zameraním. K vojenskému útvaru som nastúpil ako
18 ročný. K vojsku, o ktorom sa hovorilo ako o výkvete armády,
o nebojácnych chlapcov, ktorí nepoznajú hranice ľudských možností,
chlapcov ktorí hravo prekonávajú ťažkosti. O pravdivosti týchto
názorov ma presvedčili hneď prvé dni v útvare, kde som nastúpil
vojenskú základnú službu. Prvé dni, týždne a mesiace boli pre mňa
neznesiteľné. Sám seba som sa pýtal, k čomu som sa dal a vôbec načo je
to všetko dobré. Veľa návykov a praktík pri výcviku pochádzalo z
cudzineckej légie. Väčšina veliteľov a inštruktorov tohoto typu prešla
západnou školou výsadkového vojska. Výcvik bol založený na perfektnej
tvrdosti výcviku, so všetkými zvláštnosťami čo k tomu patria. Táto
Inštruktor parašutiymu Aeroklubu
drezúra výcviku nepoznala hranice. Každým dňom náročnosť stúpala.
Bratislava, V. Draganovský
Odmenou za celú tú námahu nám bol prvý zoskok padákom, ktorý som
absolvoval začiatkom roku 1951 v oblasti Mimoňa v Čechách. Mám úplne v pamäti, aj po odstupe
niekoľkých desaťročí na podrobnosti uvedeného zoskoku. Tento sa uskutočnil na padáku VJ-1, z lietadla D47 Dakota /bola to vojenská korisť z II. svetovej vojny/.Rýchlosť lietadla pri výskoku 180 km za hodinu.
Poveternostná situácia v tom čase bola výborná. V lietadle nás bolo celkom 17 skákajúcich. Aké som mal
pocity? Musím sa priznať, že v prvom rade som mal čiastočný strach a stiesnenosť. Len vďaka humoru
v lietadle, dobrej nálade, tvrdej príprave a kolektívu sme dokázali v sebe tú neistotu prekonať a opustiť na
signál /pokyn/ lietadlo. Na jeden nálet sme skákali traja až piati. Po opustení lietadla, som počul silný šum
vetra. Na povestné počítanie 121, 122, 123 som zabudol a len silné trhnutie ma upozornilo, že kopula padáka
je otvorená, po ktorom som previedol potrebné úkony a čiastočne sledoval tú krásnu panorámu z výšky 600
m. Po duševnom a telesnom vypätí nastalo maximálne uvolnenie a dobrý duševný pocit. Doba klesania sa mi
zdala veľmi krátka. Celkové pristátie na zemi? Už asi z výšky 100 až 50m som počul pokyny riadiaceho
zoskokov. Pripravte sa na pristátie, nohy spolu, ruky - lakte spolu, pozor pristávate na zem. Dodnes mi ostala
v živej pamäti tvrdosť zeme, na ktorú som pristál. Po odstupe času som mal možnosť preveriť si niekoľko
druhov padákov v praxi. Záver bol jednoznačne v neprospech padáka VJ – 1, ktorým som previedol prvé
praktické zoskoky. Ako hlavný nedostatok uvedeného padáka bola minimálna stabilita vo vzduchu, rýchle
klesanie 5 až 6 m za sec. a veľmi obmedzená manévrovacia a riadiaca schopnosť padáka na cieľ. Až po
prevedení zoskoku som si uvedomil oprávnenú náročnosť pri výcviku a príprave na zoskok. Po dopade na
zem som vstal zo zeme a keď som zistil, že nedošlo k zraneniu pokračoval som zbalením padáka po zoskoku.
Nasledovalo hlásenie o bezchybnom prevedení zoskoku Od kamarátov nasledoval povestný „hobeľ“ ako
spomienka na prvý zoskok. V náročnosti pozemného výcviku i vzdušnej prípravy ani po absolvovaní prvého
zoskoku nepoľavilo. Ba naopak ! Stále sa kládol veľký význam na predzoskokovú prípravu. Každý ďalší
zoskok z lietadla bol veľkým prínosom pre môj odborný rast v tejto činnosti. Ako zvlášť zaujímavé v tom
čase a nanajvýš atraktívne som pokladal zoskoky z balónu. Mal som možnosť previesť niekoľko desiatok
zoskokov z balónu, z výšky 600 m. Je to neopísateľný zážitok. Predstavte si mohutné motorové vozidlo, na
ktorom je naviják, a na lane je pripevnený balón. Ten je pozvoľna uvolnený a stúpate 4 – 6 m za sec. do výšky
určenej pre zoskoky. Do koša sme nastupovali dvaja skákajúci plus vysadzovač, ktorý zodpovedal za
správnosť výsadku a všetkého čo súvisí s bezpečnosťou posádky. Vzhľadom už na vyšší počet mojich
zoskokov, som začínal prežívať romantiku pri vzostupe balónu. Je pekelné ticho, počuť len slabý šum vetra.
To čo bolo pred chvíľou na zemi veľké naraz sa vám začína zmenšovať. Motorové vozidlo z výšky 600 m sa
vám zdá byť ako škatuľka od zápaliek, strom ako nejaká bodka, cesta nekonečná niť. V určenej výške balón
sa zastaví, nastane malé trhnutie, šum vetra zosilnie. Po dohovorenom nacvičenom signále, dostávate pokyn –
pripraviť sa k zoskoku. Zaujmete postoj na schodíku /pri pohľade dolu som zistil, že náš balón sa nachádza
od motorového vozidla, na ktorom je pripevnený asi vo vzdialenosti 300 m/ a na povel „vpred“ vykročíte do
prázdna a opúšťate kôš balóna. Po 3 sec. voľného pádu sa Vám automatický otvára padák a znova ten
uchvacujúci pohľad na krajinu. Je to rozkoš na, ktorú sa tak rýchlo nezabúda. Rozdiel zo zoskoku z lietadla
a balóna? Zdá sa mi značný. Aspoň ja mám taký pocit a praktické skúsenosti ma v tom usvedčili. Zvlášť pre
tých, ktorí začínajú prvé praktické zoskoky. Balón, kľud, naprosté ticho pri výstupe, potrebná väčšia odvaha
pri výskoku, to všetko vytvára väčší zážitok ako zoskok z lietadla.
Ako vojak som predvádzal praktické zoskoky z rôznych typov lietadiel: D-47 Dakota – rýchlosť pri
výskoku 180 km za hod., typ IL-14 Iljušin, rýchlosť pri výskoku 190 km za hod., Li-2 rýchlosť pri výskoku
180 km za hod., JU-52 Junkers, rýchlosť pri výskoku 140 km za hod.
Mal som to šťastie, že počas vojenského života, som niekoľko mesiacov pracoval vo výskume a homologácii
nových typov padákov. Každý nový typ padáka musel previesť jeden skušobný zoskok s figurínou, než bol
daný do praktického využívania. Najčastejšie tieto skušobné zoskoky sa prevádzali z lietadla typu JU-52. Pri
tejto náročnej a zodpovednej práci som denne strávil vo vzduchu 3 až 5 hodín. Môj život a práca v tejto /dalo
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by sa povedať/ športovej oblasti bol veľmi pestrý. Po niekoľko mesačnej práci nadobudol som značné
vedomosti v tomto obore. Mal som za sebou viacej než 80 zoskokov. Cítil som, že môj športový rast
v parašutizme za daných okolností a možností aké boli v tejto dobe poskytované sú na vrchole a že ďalší rast
mi môže zabezpečiť len športová organizácia. V tej dobe to bol Zväzarm. A tak som si dal písomnú žiadosť
na prijatie. Bol som prijatý za športového inštruktora pre aeroklub v Západoslovenskom kraji letisko
Bratislava – Vajnory. To bol aj hlavný dôvod môjho odchodu do civilného života. Toľko jeho spomienky.
Do aeroklubu Zväzarmu Západoslovenského kraja nastúpil k Ivanovi Nemčekovi v roku 1953 vo funkcii
inštruktora parašutizmu. Popri tejto funkcii absolvoval výcvik pilota – vysadzovača, ale pilotný preukaz
nemal. Bol veľmi obetavým inštruktorom a i za jeho pomoci sa v Západoslovenskom kraji parašutizmus
úspešne rozvíjal. Vyrástla tu celá rada známych športovcov, reprezentantov. Bola prekonaná celá rada
rekordov. V rámci reorganizácie v jednotlivých krajoch odchádza v roku 1963 z danej funkcie a tým i zo
západoslovenského kraja. Vracia sa domov do Bardejova, kde nastupuje do práce vo Východoslovenských
pekárňach. Žiaľ i jeho skolila zákerná choroba.

Emil T e n c e r
člen KVV Banská Bystrica

Gabriel Kiš
Narodil sa 28. 3. 1934 v Košiciach. Po ukončení základnej školy nastúpil do učenia. Vyučil sa hodinárom.
V roku 1952 začal s výcvikom parašutistu, ktorý ukončil na jeseň v tom istom roku voVajnoroch z Dakoty.
Jeho inštruktormi boli skúsení parašutisti, ako napr. Š. Uher, Juraj Hermann,Vlado Gogár, Milan Švrček.
Na vojenskú základnú službu nastúpil koncom roku 1954 k delostrelcom do Košíc. Absolvoval tu
poddôstojnícku školu. Po jej ukončení bol povýšený do hodnosti čatára a bol mu udelený odznak vzorného
delostrelca. Bol zaradený do družstva športovcov, ktoré cvičilo pre spartakiádu na „metacích stoloch“. Ako
jedno z najlepších družstiev /asi 12 ľudí/ bolo pozvaných do Prahy, aby tam pripravili celoarmádne
vystúpenie na Deň armády, prípadne iných mestách. Tu i ukončil vojenskú základnú službu v hodnosti
podporučíka.

Družstvo ČSSR na MS v Leutkirche,
druhź zľava Gabriel Kiš

Gabriel Kiš pred lietadlom C 11 na ktorom
lietal spolu s M. Eppenbergerom .

Ešte pred vojenskou základnou
službou v roku 1953 vo Vajnoroch
započal s výcvikom pilota. Základný
výcvik lietal na lietadlách C 104, C
105, Zlín
205 a po vojenskej
základnej službe sa preškolil v tom
čase na modernejšie lietadlo C 11.
Nalietal celkom 700 hodín a na C 11
celkom 60 hodín. Zúčastnil sa tiež I.
Majstrovstiev Slovenska v leteckej
akrobacii, ktoré sa konali v máji
1959 v Prešove. Z 18 štartujúcich sa
umiestnil na 9. mieste.
Stále však viac inklinoval k parašutizmu. Postupne ako rástol počet
zoskokov, rástla i jeho výkonnosť
Po prvý raz štartoval na medzinárodnej súťaži v roku 1957 v Budapešti, kde obsadil 5. miesto.

Na Majstrovstvách Slovenska v roku 1959 v Poprade obsadil jedno 2. miesto, tak ako i v družstvách
a v celkovom hodnotení skončil na 1. mieste, čím si vybojoval i účasť na sústredení vo Vajnoroch pred
Majstrovstvami ČSR. Cesta niekoľkých reprezentantov Slovenska na Majstrovstvá Československa bola však
kľukatá. Viedla cez medzinárodnú súťaž v bulharskom Plovdive. Družstvo v zložení Z. Kaplan, Fr.
Hrejsemnou, K. Plzák, G. Kiš a A. Nagy získalo jedno 1. miesto, jedno druhé miesto a v celkovom hodnotení
obsadili 2. miesto.
Na VI. Majstrovstvách ČSR v zoskoku padákom v roku 1959 v Mladej Boleslavi v družstve Slovenska
obsadil G. Kiš v jednotlivých disciplínach dvakrát 3. miesto a v družstvách tiež 2. miesto a v konečnom
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vyhodnotení jednotlivcov i družstiev 1. miesto. Takže Slovensko v nich obstálo veľmi čestne. V tomto roku
zaznamenala Bratislava i rekordy, na ktorých sa G. Kiš podieľal. Tak napr. 24. júla 1959 skupina v zložení
J. Hindický, G. Kiš a A. Nagy vytvorila rekord z výšky 1000 m na presnosť pristátia s oneskoreným
otváraním padáka výkonom 3,15 m, čím bol prekonaný platný čs. i medzinárodný rekord. Táto skupina
prekonala 1.10.1959 i nočný rekord z výšky 1000 m, keď pristála 3,96 m od stredu kruhu.
V tomto roku mu bol udelený i titul Majstra športu a na zasadnutí leteckej sekcie Slovenského národného
aeroklubu bol zvolený do para odboru za podpredsedu. /predsedom sa stal E. Tencer/. V Bratislave sa tak
objavila druhá generácia parašutistov, ktorá začínala skákať na začiatku päťdesiatich rokov – boli to J.
Meheš, J. Hindický, B. Mehešová, A. Nagy, J. Vančík, B. Havel, V. Trebatický, manželia Pipovci, G. Kiš
a ďalší.
V júni 1960 sa zúčastňuje s reprezentačným družstvom ČSR /Jehlička, Kaplán, Kiš, Kriváň, Klíma, Plzák/
medzinárodnej súťaže v Moskve. V prvej disciplíne – kombinovanom zoskoku jednotlivcov na presnosť
pristátia získal 1 miesto G. Kiš. Takisto v kombinovanom skupinovom zoskoku zvíťazilo družstvo ČSR,
pričom toto družstvo vytvorilo medzinárodný i čs. rekord výkonom 1,45 m od stredu kruhu. Absolutným
víťazom týchto pretekov sa stalo družstvo ČSR.
V roku 1960 zúčastňuje sa tiež V. Majstrovstiev sveta v zoskoku padákom v Bulharsku. Družstvo tvorili
J. Jehlička, V. Klíma, Z. Kaplan, J. Kriváň a G. Kiš. Na nich získalo družstvo ČSR dve zlaté, jednu
striebornú a jednu bronzovú medailu. G. Kiš v celkovom hodnotení skončil na 8. mieste.
V roku 1961 podieľa sa na vytvorení ďalšieho rekordu. Pri zoskoku 30. júna 1961 vo Vajnoroch skupina
v zložení J. Vrábel, G. Kiš, B. Havel J. Meheš, M. Georgijevský z výšky 2000 m s okamžitým otváraním
padáka vytvorila nový čs. rekord výkonom 3,16 m od stredu kruhu. Stal sa tiež víťazom dvoch ročníkov
memoriálu Fr. Zmatlíka. Na Majstrovstvách ČSR v Liberci v r. 1961 obsadil jedno 3. miesto a v konečnom
poradí 4. miesto. Družstvo v zložení Vrábel, Hindický, Kiš obsadilo v konečnom poradí 2. miesto.
Na VII. Majstrovstvách ČSSR v roku 1963 v Chrudimi obsadil G. Kiš jedno 2. miesto v disciplíne č. 2.
V roku 1964 zúčastňuje sa Medzinárodnej súťaže v zoskoku padákom v Karlovych Varoch. Na tejto súťaži
štartovali dve družstvá mužov ČSSR. V I. družstve bol Klíma, Kaplán, Kiš, Malý a Nemec a v družstve ČSSR
II. Kaplan, Jindra, Kramář, Urban, Vrábel. V konečnom poradí jednotlivcov bol na 1. mieste G. Kiš
a v družstvách ČSSR I. na 2. mieste /na 1. mieste sa umiestnila Dukla ČSSR/.
Na VII. Majstrovstvách sveta v Leutkirche – NSR v družstve ČSSR štartoval aj G. Kiš. V celkovom
hodnotení družstvo ČSSR /Jehlička, Maly,Jindra,Kiš/ obsadilo 1. miesto a G. Kiš v celkovom poradí skončil
na 8. mieste.
Na IX. Majstrovstvách ČSSR v zoskoku padákom v roku 1965 v Očovej, v disciplíne č. 3 – zoskok
jednotlivcov s komplexami z 2000 m obsadil 3. miesto a v celkovom poradí 4.miesto. Štartoval na niekoľkých
ročníkoch memoriálov Fr.Zmatlíka, Š. Pisku, J. Kriváňa, R. Lebedu, Š. Baniča, na ktorých získal popredné
umiestnenia. Skákal na mnohých propagačných vystúpeniach počas leteckých dní v Prahe, Žiline, na Sliači
a inde. Napríklad na leteckom dni vo Vajnoroch spolu s Hindickým vyskočili z dvoch lietadiel Brigadýr L-60,
aby počas voľného pádu sa chytili za ruky a opäť sa rozišli a otvorili padáky. Pri príležitosti 20 výročia
Karpatsko – Dukelskej operácie spolu s reprezentačným družstvom skákalo družstvo ČSR k pomníku na
Dukle.
V roku 1968 bol menovaný druhým trénerom družstva žien ČSSR. Túto funkciu však vykonával veľmi
krátko, pretože na jeseň v roku 1968 s niektorými ďalšími parašutistami z Bratislavy emigroval do
Švajciarska.
Parašutizmu zostal verný i počas emigrácie. Skákal ďalej. Zúčastnil sa tiež Majstrovstiev Švajciarska kde
obsadil dvakrát 3. miesto. Vyhral tiež 10 krát seniorsku súťaž, ktorá sa koná pravidelne vo Švajčiarsku.Bol
tiež trénerom švajčiarskeho národného družstva. Viesť ho však v zahraničí nemohol. Venoval sa i výchove
mladých športovcov. Vycvičil okolo 150 adeptov parašutizmu, medzi nimi i známeho švajčiarského
reprezentanta a toho času rozhodcu Felixa Mayera. V rokoch 1975 – 1986 stal sa expertom na padáky
a v roku 1982 i rozhodcom. Medzinárodným rozhodcom bol menovaný v roku 1984. Rozhodoval
v Juhoafrickej republike, Austrálii, Brazílii, Nemecku, Taliansku, Francúzsku a Rakúsku. Posledný zoskok
vykonal v roku 1985, bol to jeho 3852 zoskok.
Počas emigrácie sa rozviedol s manželkou, ktorá bola tiež parašutistkou. Teraz žije s ďalšou parašutistkou
Jankou Kováčovou /za slobodna Jenčíkovou/. V roku 1991 po návrate z emigrácie zapojil sa do práce v Klube
vojenských výsadkárov v Bratislave, kde je členom dodnes.
Za jeho dlhoročnú činnosť v reprezentačnom družstve ČSSR bol mu v roku 1964 udelený titul Zaslúžilý
majster športu. V práci Zväzarmu obdržal niekoľko čestných diplomov a vyznamenaní. Medzi inými i Zlatý
odznak Za obetavú prácu. V Klube vojenských výsadkárov mu bol udelený diplom Nadácie Štefana Baniča
a pamätná medaila KVV SR.
Pavel F r a n í k
člen KVV Bratislava
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Jozef Vrábel
Narodil sa 2.10.1939 v Piešťanoch. Vyučil sa za elektrotechnika v bratislavskej Tesle. Tu v základnej
organizácii Zväzarmu v roku 1956 absolvoval parašutistický krúžok a po jeho ukončení i prvý zoskok
padákom na letisku vo Vajnoroch. Na prvý zoskok si musel počkať pretože v roku 1956 mal len sedemnásť
rokov a na tento zoskok si teda musel pomôcť podpisom za rodičov.
V rokoch 1957 – 1958 absolvoval športový výcvik, aby po ňom v roku 1958 mohol nastúpiť do vojenskej
základnej služby v Holešove a potom v Prostejove v jednotke zvláštneho určenia. Počas vojenskej základnej
služby bol členom armádneho športového družstva.
Po ukončení vojenskej základnej služby pokračoval v športovom výcviku na letisku vo Vajnoroch Na
sústredenie reprezentantov ČSSR v Mladej Boleslavi v dňoch 15. – 20.mája 1961 bol komisiou para SNA
spolu s B.Mehešovou a M. Stančíkovou nominovaný i J.Vrábel. Po jeho ukončení bol nominovaný taktiež do
družstva ČSSR II., na Medzinárodnú súťaž, ktorá sa uskutočnila v Mladej Boleslavi. Tým sa začala jeho
športová kariera čs. reprezentanta. Na tejto súťaži v disciplíne č. 1 zoskok na cieľ s výdržou obsadil 1. miesto
/Plzák, Jindra, Kalous, Hindický, Vrábel/. V celkovom umiestnení družstvo získalo 2. miesto

Reprezentanti Československa, ktorí sa
v roku 1962 stali absolútnymi majstrami
sveta v zoskoku padákom.
Zľava: Z Kaplan, J. Jehlička, J. Vrábel,
D. Mally a J. Klíma.

Jozef Vrábel v popredí
pri propagačnom
zoskoku

Jaro Hybben s víťazným družstvom Bratislavy (zľava)
B. Havel, J. Hindický, G. Kiš a J. Vrábel.

Na Medzinárodnej súťaži v NDR, v Gere potom obsadil v disciplíne č.1 1. miesto, keď mal výsledok
2,44 m, 1,73 m a 1,76 m od stredu kruhu. V druhej disciplíne obsadil 2. miesto a v tretej disciplíne zoskok
družstiev obsadil 1. miesto /Jehlička, Jindra, Kalous, Urban, Vrábel. Aj v celkovom poradí si Vrábel udržal
1. miesto.
Pred Majstrovstvami sveta v roku 1962 absolvoval Majstrovstvá republiky v Liberci a medzinárodné
nominačné súťaže v Gere a v Moskve kde mal veľmi dobré výsledky /celkove 3. miesto/ a preto bol po dlhých
úvahách trénerskej rady v Chrudimi nominovaný do reprezentačného družstva ČSSR pre VI. MS v USA aj
Vrábel spolu s Jehličkom, Kaplánom, Klímom, Mallym/. VI. Majstrovstvá sveta sa uskutočnili v meste
Boston na letisku v Orange. Bola to veľmi úspešná účasť, veď ČSSR z týchto majstrovstiev sveta priviezla
v kategórii mužov dve zlaté a dve strieborné medaily. V jednotlivcoch obsadil jedno 6. a jedno 8. miesto
V celkovom hodnotení obsadil Vrábel 5. miesto. Po nich mu bol udelený titul Majstra športu.
V rokoch 1963-1965 sa zúčastnil niekoľkých medzinárodných súťaží.
- Jadranského pohára v Juhoslávii. Tu previedli zoskok vo formácii 5 cípej hviezdy. Družstvo v zložení
/Vrábel, Mally, Urban, Klíma, Jindra/. V družstvách získali jedno 1. miesto, jedno 2. miesto a jedno
3. miesto. V jednotlivcoch v disciplíne č.3 bol Mally na 1. mieste a Vrábel na 2. mieste. V celkovom
umiestnení skončilo družstvo na 1. mieste a Vrábel na 3. mieste.
- Medzinárodná súťaž Karlove Vary. Tu bol členom družstva ČSSR II. ktoré získalo v konečnom umiestnení
3. miesto /Kaplan, Jindra, Kramář, Urban, Vrábel/ a v jednotlivcoch bol tiež Vrábel v konečnom poradí na
3. mieste.
Na VIII. Majstrovstvách sveta v NSR sa Vrábel nezúčastnil.
- Medzinárodná súťaž o Jadranský pohár v Juhoslávii v r.1965. V družstvách jedno 1. miesto /Vrábel,
Kalous, Jehlička, Kramář/ a dve druhé miesta. Pri druhom zoskoku 4 členných družstiev z výšky 1500 m
vytvorilo družstvo svetový rekord na presnosť s pristátia priemerom 0,337 m od stredu kruhu.
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VIII. Majstrovstvá sveta 1966 v NDR – Lipsko.Družstvo v zložení /Kalous, Vrábel, Kíima, Kumbár
a Jehlička / získalo 2. miesto. V celkovom poradí obsadil Vrábel 11. miesto.
O Pohár Zlatých pieskov Bulharsko v roku 1966. 1.miesto družstvo ČSSR /Kalous,Klíma, Vrábel,
Medzinárodná súťaž o Jadranský pohár – Juhoslávia 1967. V disciplíne č.1 získalo družstvo
1. miesto /Kramář, Buček, Kalous, Vrábel/, v disciplíne č.2 získalo družstvo 3. miesto a v celkovom poradí
1. miesto. Celkom bol 8 rokov v reprezentačnom družstve ČSSR.
Počas svojej športovej kariery podieľal sa na vytvorení 6-tich svetových rekordov napr.:
- 1960 zoskok z 1000 m s oneskoreným otvorením padáka 0,66 m /1,32 a 0,0 m/. - Vajnory.
- 1961 zoskok z 2000 m s okamžitým otváraním padáka
Úspechy športovcov ČSSR v 6–tich rokoch boli špičkové aj napriek tomu, že v zahraničí sa v tom čase
používali kvalitnejšie padáky. Pri tejto príležitosti spomína: „Bol som jediným reprezentantom, ktorý sa
dňa 7.7.1967 v novinách Pravda v článku Hazardujeme so životom?, ozval proti bezpečnosti padáka
PTCH-6. V ňom píšem. Vrátili sme sa zo sústredenia v Hořiciach. Celé družstvo sa neoholilo na protest,
kým sa nebudú padáky riadne otvárať. Pri väčších výdržiach sa dobre neotvárali, museli sme ich
odhadzovať a pristávať na záložných padákoch. Nikto preto v príprave pred Majstrovstvami sveta
nenaskál toľko, koľko potreboval. Každý mal obavy. Sám som mal takúto veľkú závadu v Partizánskom.
Letel som dolu ako kameň a padal som do priestoru, kde stálo jedno dievča. Tak hrôzostrašne začala
kričať, že dodnes počujem ten hlas. Nič sa však nestalo, záložný padák ma zachránil. Keď sa mi padák
neotvoril ani druhý krát volal som do továrne Kras Chornica a upozorňoval som na nesvedomitosť pri
výrobe padákov. Prestal som dôverovať padáku, cítil som krivdu, chcel som varovať pred ďalšími
dôsledkami. Veď išlo o život. Veď len za jedno sústredenie sme mali na tomto type padáku osemnásť /!/
hrubých závad. Žiaľ továreň sa neozvala, ale vyvinuli nový padák PTCH 7, no ani ten nebol úplne
spoľahlivý.
Popri reprezentácii ČSSR skákal i na domácich súťažiach za kraj Bratislava. Napríklad v roku 1965
zvíťazil na Majstrovstvách Slovenska v dvoch disciplínach – na presnosť pristátia z 1000 m a z 2000 m
s komplexami, čím sa stal absolutným Majstrom Slovenska. Často skákal propagačné zoskoky doma
i v zahraničí. Napr. s J. Majorom vo Viedni previedli zoskok s odhadzovaním padákov. Po výskoku
z lietadla padali spolu voľným pádom – rozišli sa a otvorili padáky. Po chvíľke klesania ich odhodili
a znovu leteli voľným pádom. Po niekoľkých sekundách voľného pádu znovu otvorili padáky, ktoré ich
zniesli na plochu letiska. Podieľal sa v aeroklube na príprave športovcov, brancov a záloh pre výsadkové
vojsko. Naskákal 1934 zoskokov.Športovú činnosť J. Vrábel zanechal v roku 1969 zo zdravotných
dôvodov.
Za svoje úspechyv športovom parašutistickom živote bol 3 krát vyhlásený za najlepšieho športovca
Bratislavy, /jedenkrát sa stal členom kolektívu „Laureáti mesta Bratislavy/, jedenkrát najlepší športovec
ČSSR. V rámci 30. výročia vzniku parašutizmu na Slovensku obdržal „Čestné uznanie za rozvoj
parašutizmu.
Jeho manželka s ktorou sa rozviedol bola tiež parašutistka. Pôvodom rozvodu bolo vykonštruované
obvinenie z údajného pokusu o „ilegálne opustenie republiky“. V skutočnosti sa jednalo o prípravu na
pokračovanie expertného pôsobenia v Iraku. V Iraku-Basre pôsobil v roku 1971-1974 ako expert výuky
jadrovej fyziky. Pracoval tiež skoro 10 rokov v Ústave jadrovej fyziky v Dubne pri Moskve v roku 19821992.
Tohoto času sa aktívne zúčastňuje na práci Klubu vojenských výsadkárov Oblastného výboru
v Bratislave. Urobil tiež ďalšie zoskoky veteránov.
Pavel F r a n í k
člen KVV Bratislava

Spomienky na parašutistický život
Letectvo a hlavne parašutizmus mi veľmi obohatili život. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí mi boli
vzorom v živote. Mal som to šťastie, že som bol u zrodu športového parašutizmu u nás. Spolu
s Valachovičom sme uskutočnili prvý spojený zoskok voľným pádom na letisku v Nitre. Až neskoršie
ho urobili Jehlička s Koubkom. Na deň baníkov som v roku 1955 v Handlovej robil odpútanie dvoch
padákov, pričom druhý bol na trhačkách a po otvorení a naplnení sa plánovito odtrhol na veľké
zľaknutie sa divákov. Skákal som aj do vody, ba aj na strom priamo pred kameru pre potreby
filmu Dvaja muži a balón. Na leteckom dni pri príležitosti 20. výročia SNP sme spolu s Majorom
a Domským vykonali z výšky 2400 m štafetový zoskok.Zažil som i humorné príbehy. V kurze inštruktorov sme išli s Valachovičom ukázať novým inštruktorom ako sa pristáva na presnosť. Po vzlete
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sa zmenil smer vetra a zosilnel, čo nám nemali
možnosť oznámiť a kríž nám nevyložili. Ja som
dopadol na múrik a potom do žumpy
a Valachovič na strechu, kde sa musel držať
komína, aby ho vietor nesfúkol. Boli sme nútení
si vypočuť mnoho poznámok o tom, ako sa
skáče
na
presnosť. Na konci
sústredenia
reprezentantov v roku 1981 v Prievidzi sme
posledný zoskok robili na prelet. Vyskočili sme
vo výške 3600 m nad Kľakom s okamžitým
otváraním a pri rýchlosti vetra pri zemi
12m/sec. sme chceli doletieť na letisko. Nedoleteli
sme asi o 1 km. Ja som aj s Láďom Janekom
z Ostravy pristál v šľachtiteľskej stanici, kde
pracovala moja manželka. Keď som odchádzal
z domu tvrdil som manželke, že nebudem skákať,
lebo som mal ťažkosti s chrbticou. Po pristáti
Pred trojskokom. Zľava: J. Jerguš, V. Zámečník, J. Major.
hovorím Janekovi. Láďo tá pani vypadá ako
moja manželka a on na to, vždyť to také je vaše
pani. Čo nasledovalo si každý domyslí.
Rád spomínam na môj zoskok v Austrálii v roku 1998, asi 100 km od Brisbane, kde sme štartovali priamo nad Tichý oceán, nad ktorým prebiehalo i celé stúpanie. Vyskočili sme z výšky 3800 m
a vytvorili 5 člennú zostavu. Za zmienku stojí, že v zostave boli štyria Slováci a jeden Čech. Boli to
Tibor Glesk, Dušan Pápež, môj syn Vlasto, ktorí žijú v Austrálii, český reprezentant Jirko Hovorka
a ja. Filmoval nás Američan z Oregonu. Kameramanovi som musel dať basu piva. Urobil som to
veľmi rád. Bola to moja oneskorená oslava 60. narodenín. Za rozhodovanie na Majstrovstvách
Austrálie mi umožnili pilotovať po vzlete lietadlo Turbo Porter Pilatus, ktoré viezlo 10 parašutistov
až do výšky 12500 ft. Po vysadení, ma udivil pilot, ktorý uviedol lietadlo do strmhlavého letu až
temer do 4. zatáčky.
Boli však i chvíle veľmi smutné, ktoré ma na dlho poznačili. Keď som trénoval reprezentačné
družstvo žien, tak sa mi pri zoskoku z výšky 2000 m zabila nádejná reprezentantka Koleňáková
z Brna. Bola to dcéra kpt. ČSA Koleňáka, ktorý otváral let do Jakarty s TU – 104 a rok predtým
tragický zahynul pod kolesami auta. V Prievidzi mi pri zoskoku zahynul nádejný športovec Haviar,
ktorému som bol vedúcim aj v zamestnaní. Mal 22 rokov a jeho žena v deň pohrebu porodila druhého syna. Tento keď dospel stal sa tiež parašutistom. Pod Kľakom zahynul môj dobrý priateľ Lacika, na ktorého lietadle som sa naučil lietať. Jeho syn Peter stále lieta a manželka nám pomáha
ako športová komisárka. Letectvo a parašutizmus sú rizikové športy. Za tú krásu čo prinášajú a za tie
neopakovateľné zážitky, budeme asi stále dávať i tie najväčšie obete. Je škoda, že ľudstvo zneuži- lo
letectvo a parašutizmus na vojenské ciele. Toto som si zvlášť uvedomil, keď som stál na nemec- kom
vojenskom cintoríne v Maleme na Kréte. Za nezmyselné vojenské ťaženie nacistického Nemecka, tu
položilo mladé životy za 11 dní bojov 4465 parašutistov, ktorí sú tu pochovaní.
Na záver chcem ešte odpovedať na otázku, čo je lepšie – zoskoky, alebo lietanie ? Odpoveď nie je
vôbec ťažká. Pekné a vzrušujúce je lietanie a aj zoskoky. Je tu podľa mňa však rozdiel v intenzite
a v dĺžke zážitku. Pri zoskokoch je zážitok intenzívnejší, ale trvá len krátky čas. Pri lietaní je to
naopak.
Ing. Vladimír Z á m e č n í k
člen KVV Banská Bystrica

Stalo se před 60 – ti lety - Partyzánsky desant na Prahu
V březnu 1945 začala druhá vlna vysílání partyzánských výsadků z východu do Českých zemí. Řídil je
partyzánský štáb při válečné radě 4. ukrajinského frontu. První tři patnáctičlenné oddíly odlétaly z polního
letiště u polského Krosna v neděli večer 25. března 1945. Ve třech letounech Douglas C-47 Dakota byla
organizátorská jadra oddílů Za Prahu /určení Kamenice nad Lipou/, Národní mstitel /určení Mělník/ a Kirov
/určení Chlumec nad Cidlinou/. Velitelem oddílu Za Prahu byl kpt. Rudé armády Ivan Ivanovič Ivanov,
politickým komisařem por. 1. čs. armádního sboru v SSSR ing. Jiří Nezval, náčelníkem Josif Fomič Gil
a zpravodajským důstojníkem Nikolaj Dmitrijevič Maslennikov. V sestavě byli dále radisté Ivan Semjonovič
Kucharenko, Alichan Kosajevič Košikov a Alexandra Kapitonovna Poljakovová, zdravotník Ivan Pavlovič

14

Kirejev, rozvědčice Ksenija Nikolajevna Abalovová, míneři Jurij Pavlovič Basov,Boris Ivanovič Kristjuk,
kulometčíci Alexej Leonťjevič Uzkij, Ivan Leonťjevič Kovalčuk, Gabit Bojazitovič Ždanov a Alexander
Michajlovič Koreckij.

Velitel a komisař desantu za Prahu kpt. RA
I. I. Ivanov a npor. Jiří Nezval, Černovnice
u Tábora, květen 1945.
Členové výsadku zleva: Uzkij, Ždanov, Nezval, Kucharenko, Ivanov, Gil,
Kristjuk, Kovalčuk, Košikov, Koreckij,, květen 1945, Černovnice u Tábora.

Pro přistání byl vybrán lesní masív vrchu Sběhovka /kóta 696, dříve uváděna jako Zbihovka/ poblíž osady
Knížata, severovýchodně od Kamenice nad Lipou. Pilot omylem vysadil skupinu v prostoru podobně
zalesněného vrchu Melechov /kóta 709/ u osady Kouty poblíž Ledče nad Sázavou. Občané z Kout vyprávějí:
„V noci 25. března 1945, bylo asi půl desáté večer, přeletělo nad naší vesnicí velmi nízko několikrát letadlo.
Byla neděle, lidé vybíhali ze stavení. Byla jasná měsíčná noc, takže jsme dobře pozorovali padáky, které se
vysypaly z letadla přímo na polích dolního okraje vesnice“. Radista I. S. Kucharenko vzpomíná: „Povel,
připravit k seskoku nás vytrhl ze spánku, drobné mrazení proběhlo každým z nás, znovu jsme byli trochu
rozechvění, netrpěliví. Skupina se rozdělila na pravou a levou stranu, Připjali jsme si karabiny. Pak se
otevřely dveře, kterými vpadl dovnitř noční chlad. Pod letadlem se začernal les připomínající strašnou
propast, zřídka kde probleskovala ukazující na přítomnost lidí. A tak jsme začali vyskakovat, byly vidět bílé
obláčky padáků, které ukazovaly, že tam někde jsou lidé. Když se přiblížily k zemi, jakoby poskakovaly. Já
s Jiřím Nezvalem jsme seskočili na prostranství poblíž nějakých domků. Jak jsme pak poznali, Jurka Basov
a Uzkij přímo do vesnice, Gil na louku u lesa. Padáky jsme rychle ukryli. Basov zjistil, že ve vsi Němci nejsou,
kam spadli ostatní“.
Vzpomínkou pokračuje rozvédčice K. N. Abalovová: „Byla to neobyčejně krásna noc. Ticho a jasno, nebe
plné hvězd a k této kráse se přidaly bílé kopule padáků. Tento nádherný obraz se mi vryl navždy do paměti.
Mé přistání bylo velmi zdařilé, kopule padáku se zachytila na mladých rozložitých borovicích. Když jsem
strhávala se stromu padák, uslyšela jsem smluvené znamení. V houštině jsem našla ležícího zdravotníka,
který si při přistání pohmoždil nohu. Přetáhla jsem zdravotníka a jeho náklad, zakopala jeho padák a podle
jeho návodu jsem ho ošetřila. V tom jsem uslyšela smluvený signál – klepání na strom – a vyrazila hned v tú
stranu. Ke mně se ztěžka vlekla Šura Poljakovová, která se při dopadu poranila taky na noze. Po velké
námaze jsme stáhly můj padák a zakopaly jej“.
Ze vzpomínky velitele I. I. Ivanova: „Dopadl jsem poblíže rozhledny na vrcholek stromu. Radista Alichan
Košikov, který dopadl vedle mne, přiskočil ke mně , a společně jsme semnuli padák se smrku Pak jsme se
shledali s ostatními. Tma, les, nevěděli jsme zda kolem nejsou Němci. Našli jsme Ždanova, přišel i Kristjuk,
Kovalčuk, Koreckij a Maslennikov. Zakopali jsme padáky a skryli se v nejbližší houštině, kde jsme vyčkali
rána. Neměli jsme potuchy, kde jsme, ve tmě jsme se nemohli orientovat, speciální mapy nepomohly. Po
ranním rozbřesku, kdy jsme márně hledali ostatní partyzány, jsme se vydali na cestu“.
Po namáhavém šestidenním pochodu neznámym terénem dorazila s pomocí českých vlastenců pětičlenná
Nezvalova skupina 1. dubna 1945 k cíli své cesty u osady Knížata. O dva dny pozdějí přišel také sedmičlenný
Ivanovů oddíl. Ve druhé polovině dubna se na základně skupiny Za Prahu v lesích u Starého Bezděchova
setkaly s oddílem také obě sovětské parašutistky, které byly vedeny rádiovým spojením přes partyzánsky štáb
4. ukrajinského frontu. Jen zdravotník Kirejev zůstal pro zranění na Ledečsku, kde se zapojil do Kvétnového
povstání českého lidu.
Organizátorská skupina Za Prahu získala v krátké době spojení s odbojovými organizacemi v oblasti
Kamenicka, Jinřichohradecka, Táborska a Pelhřimovska. Do odbojové činnosti zapojila řadu českých
partyzánů i spolupracovníků. V okolí Nové Včelnice působil oddíl Klement Gottwald, vedený mladým
komunistou Edou Emrem, na Jindřichohradecku oddíl Žižka /velitel škpt. František Exnár/, na Táborsku
oddíl Táborité /velitel Josef Hojdar/, v Kamenici nad Lipou oddíl Lesu zdar na čele s Miloslavem Melounem
a v Černovicích u Tábora oddíl Kovpak s velitelem plk. Hobzou a komisařem Záhorou. Vznikl tak postupně
Svaz partyzánských oddílů Za Prahu.
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V prostoru jeho působení byla v dubnu 1945 široce rozvinuta politická, zpravodajská i bojová činnost,
jejímž vyvrcholením bylo ozbrojené vystoupení proti nacistickým jednotkám v Květnovém povstání českého
lidu. Večer 30. dubna 1945 byl proveden mezi osadami Vlásenice – Pelec – Antonka u Kamenice nad Lipou,
tolik potřebný shoz zbraní a materiálu. V povstaleckých bojích v noci z 5. na 6. května v obci Mnichu
parašutista Jurij Basov, bývalý zajatec Ivan Krilatov a deset českých partyzánů. Nad společným hrobem byl
v roce 1946 položen základní kámen památníku, jehož autorem je akademický sochař Ján Přerovský
z Tábora. Památník symbolizující slovanské bratrství byl odhalen při celonárodní manifestaci v partyzánské
obci Mnichu v roce 1947. Památník Slovanského bratrství se stal dějištěm každoročních májových slavností.
Je tak naplňována stěžejní myšlenka, vepsána pod sousoším bojovníků: „Svou krví psali jsme bratrství
Slovanů, vy živí, čiňte tak skutky“.
Václav K a m e n í k
člen KVV Prostějov

Drobné správy
● V minulých dňoch sa dožil okrúhleho jubilea 80 rokov náš dobrý priateľ – kolega z KVV Zlín Alfons
KOLÁŘ. Vážený kolega, želáme Ti do ďalších rokov života, pevné zdravie a pohodu v rodinnom kruhu
i v kolektíve výsadkárov. Pripíjame si na Tvoje ďalšie pôsobenie medzi nami.
● V týchto dňoch sa dožil tiež okrúhleho jubilea náš kolega MUDr. Vojtech Nagy. Vojto, želáme Ti veľa
zdravia a elánu do ďalšieho života a spokojnosti v našom kruhu výsadkárov.
● Na prvej januárovej schôdzi sme si zvolili za predsedu nášho KVV Plk. v. v. Ing. Vladimíra Gajdoša.
Vladko, želáme Ti do Tvojej neľahkej práce veľa zdravia, optimizmu a úspechov. Veríme, že za pomoci
všetkých našich členov sa Ti podarí viesť náš kolektív tak, aby sme splnili všetky predsavzatia, ktoré
sme si na tento rok dali.
● Touto cestou chceme poďakovať za dvojročnú prácu nášmu doterajšiemu predsedovi Ing. Ladislavovi
Hrehovi a popriať mu veľa dobrého zdravia a úspechov na ceste na ktorú sa chystá. Veríme, že sa
skoro vráti a bude pokračovať v aktívnej práci nášho klubu. Pri zabezpečovaní vydávania nášho
Spravodaja si veľmi pomohol i za to ti patrí veľká vďaka.
● Prosíme KVV, aby poštu zasielali na adresu Ing. Vladimír Gajdoš, 841 01 Bratislava, Ukrajinská 6.
● Dostali sme od našich priateľov z Klubu leteckého zväzu Gen. Dr. M. R. Štefánika Zákon o vojnových
veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zákone ustanovené
podmienky o priznaní postavenia vojnového veterána, kto spĺňa podmienky k priznaniu postavenia
vojnového veterána a čo všetko je k tomu potrebné. Zákon nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2004.
V prípade záujmu je k dispozícii tento zákon v našej redakcii.
● V mesiaci december zúčastnili sa naši členovia Tuček, Hreha, Franík, Janáček, Timura, Feketeová,
Šúplatová, Poláček členských schôdzí KVV v Prostejove, Zlíne a Prahe a v januári výročnej schôdze
Klubu leteckého zväzu Gen. Dr. M. R. Štefánika.
● Upozorňujeme všetkých našich, členov, ktorí ešte nereagovali na výzvu kolegov Vančíka a Pribulu,
že môžu prispieť na bustu Štefana Baniča, Na túto výzvu reagovalo už 32 našich členov, čo je zatiaľ
len 28 % našich členov. Príspevok je možné doručiť hospodárovi klubu alebo na náš bankový účet.
● Žiaľ dostali sme opäť i smutnú správu o smrti Gen. Kubu, člena KVV Praha. Venujme mu tichú
spomienku.

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
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