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Milí priatelia
Zdá sa, že naše Červené barety sa dobre
čítajú. Svedčí o tom množstvo ohlasov, ktoré
dostávam na mejlovú adresu. Pred vyše piatimi rokmi,
kedy vyšli prvé Barety, bol zámer informovať o našej
činnosti iba okruh členov KKV Bratislava. Dnes sa
čítajú Barety aj v ďalekej Kanade. Neustále
dotlačovanie čísel Baretov nám síce dáva zabrať, ale
na druhej strane je to aj odmena za našu prácu.
Ukazuje sa, že to bol správny krok, dať Barety na
web. Takto sa k ním dostávajú ľudia, ktorí by inak
nemali ani šancu, kvôli nízkemu nákladu a takmer
žiadnej distribúcií. Nemáme žiadne skúsenosti
s publikovaním, zato elán a nápady nám nechýbajú.
Svedčí o tom fakt, že je začiatok júna a vychádza už
tretie tohtoročné číslo. A to sme ich chceli vydať štyri
ročne.
Ako redakcia Červených baretov, (ak si tak
nadnesene môže hovoriť pár ľudí), by sme vás chceli
poprosiť o nejaký materiál k dvom témam, ktoré
máme v pláne rozbehnúť. Galéria osobností
parašutistického športu pod vedením Paľa Franíka
úspešne pokračuje 13. dielom. A zdá sa, že tak skoro
neskončí, pretože dostávame materiál od našich
priateľov z celého Slovenska a osobností, ktoré by si
zaslúžili svoje miesto na niektorej zo strán Č. Baretov,
Červené barety slovenské, české aj československé
je tiež dosť. Chceme rozbehnúť ešte dve galérie, ktoré
sú úzko späté s nami. Galériu padákov, na ktorých sme skákali a galériu lietadiel, z ktorých sme skákali. Je jasné, že
nie sme prví, kto prichádza s niečím takým, ale chceli by sme o tom napísať trošku viacej, poprípade doplniť
o nejaké vaše zážitky, kde sa tieto naše paraprostriedky použili, za akých významných, alebo výnimočných situácií
ste sa s nimi zoznámili. Zvlášť prosíme našich priateľov v Česku, tam bol hlavne v začiatkoch parašutizmus
rozvinutejší, ako na Slovensku, podeľte sa s nami o svoje poznatky a skúsenosti. Uvítame každý zaujímavý obrázok,
alebo text, týkajúci sa padákov a výsadkových lietadiel. Viem, že bohatú galériu majú Cyril Grebeči a Cájo Takáč.
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Cyril nie je našim členom, ale uvidíme, či sa mi podarí niečo od nich vypáčiť. Je to však doba 70. roky a mladšia,
ktorá je pomerne slušne zdokumentovaná. Na dobu opačným smerom, sme však odkázaní na pamätníkov.
V piatok 9.6.2006 o 14.oo hod v Smoleniciach, bude slávnostné odhalenie busty vynálezcovi padáka
Slovákovi Štefanovi Baničovi. Predtým, o 10.oo hod chceli usporiadať naši členovia Šaňo Georgievský a Dáška
Meyerová v Moste pri Bratislave avízovanu PRVÚ VÝSTAVU PADÁKOV NA SLOVENSKU. Veľkú pomoc pri
organizovaní výstavy poskytnutím priestorov kultúrneho domu im prisľúbil starosta a predstavenstvo obce Most pri
Bratislave. Mala potrvať do nedele 11.6.06. Nakoľko by časovo kolidovala s akciou „Banič“, rozhodli sme sa
zorganizovať výstavu v inom termíne. Termín vám včas oznámime. Verím, že si budeme môcť siahnuť na ozajstné
rarity a zaspomínať pri nich. Nakoľko tieto Barety vychádzajú práve 9.6.06, reportáž z odhalenia busty Štefanovi
Baničovi v Smoleniciach si prečítate až v nasledujúcom čísle Baretov.

Juro Poláček
KVVBratislava

Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
13. pokračovanie
V Žiline športový parašutizmus zapustil hlboké korene v roku 1949. Parašutistický výcvik viedol prvý
inštruktor a zároveň aj zakladateľ parašutizmu v tejto oblasti Imrich Matúšek. Žilinská mládež si ho veľmi rýchlo
obľúbila. Počas 60 ročnej histórie viac ako 5000 nadšencov okúsilo tento nádherný pocit vznášať sa na padáku
z vtáčej perspektívy a pozorovať krásu zeme. Hromadný zoskok parašutistov SR sa však uskutočnil už o niečo skôr.
30. októbra 1943 zoskočilo v Žiline na Hájiku z dvoch lietadiel Heinkel He-111 19 padákových strelcov pri
vojenskom cvičení, pod velením nadpor. letectva Juraja Meška. Záujem o športový parašutizmus bol medzi
žilinskou mládežou obrovský. Veď do prvej skupiny sa prihlásilo cca 80 chlapcov a 18 dievčat. Bolo preto potrebné
vycvičiť dostatočný počet kvalifikovaných inštruktorov. Prvého inštruktorského kurzu pre športový parašutizmus
v Prahe sa zúčastnili zo Žiliny H. Hutyová, E. Kadora, V. Kysela, J. Rizman, N. Vajkuny a M. Pecko. Veľkým
prínosom pre parašutizmus v Žiline bolo i presťahovanie 65. výsadkového práporu do Žiliny, s ktorým bola
nadviazaná účinná spolupráca, najmä pri výstavbe parašutistickej prekážkovej dráhy a výcvikových aparátov. Prvé
zoskoky pred žilinskou verejnosťou boli uskutočnené 30. júla 1950. V žilinskom kraji prvým plateným veliteľom
bol Emil Julényi, po ňom preberá jeho funkciu Alena Valachová a v roku 1953 na jej miesto nastupuje Miroslav
Pecko, jeho zástupcom sa stáva Michal Senko.V roku 1960 funkciu inštruktora preberá Artur Grác. V tomto roku
zaniká i krajský aeroklub Žilina.

Michal S E N K O
Narodil sa 2.10.1928 v Bytčici, zomrel 29.10.1998 v Žiline. Nad jeho rodnou obcou
sa začali písať dejiny žilinského letectva. Ako chlapec pozoroval ako z kopca Dúbrava
na klzáku ZlínV poletuje skupinka mladých pilotných žiakov. O rok neskôr do
blízkosti ich obce, na rozľahlé pasienky Pažite priletela letka vojenských letcov
z Piešťan, ktoré použili ako vojenské poľné letisko na svoj výcvik. Michal teda
pozoroval činnosť mladých plachtárov i vojenských letcov, čo u neho vzbudilo lásku
k letectvu.
Vyštudoval Strednú stavebnú školu a po jej ukončení pri odvode na vojenskú
základnú službu sa prihlásil k výsadkovému vojsku. Túto absolvoval v Stráži pod
Ralskom v roku 1948 – 1950. Po ukončení vojenskej základnej služby sa začal
venovať športovému parašutizmu v brannom oddiele Sokol v Žiline. Keďže z vojenskej služby mal dostatok
skúseností, cvičil ako inštruktor nováčikov – parašutistov, v tom čase najväčšom para stredisku, v Odbornom
stavebnom učilišti pracovných záloh Pozemné stavby Žilina – Bytčica. Po vzniku celoštátnej brannej organizácie
Zväzarm / 1.1.1953 / bol zamestnaný na OV Zväzarm v Žiline. Výcvik nováčikov viedol do 31.3.1954. Od 1. mája
nastúpil do zamestnania ako zástupca inštruktora Miroslava Pecku / o ňom sme písali v Galérii osobností 4.
pokračovanie / v KA Zväzarmu Žilina. Túto funkciu vykonával veľmi svedomito, až do konca septembra 1956.
V tom čase nastúpil do funkcie náčelníka KV Zväzarmu kpt. A. Mutňanský a ten funkciu druhého krajského para
inštruktora zrušil. Žilinský KA bol tak jediný v ČSR, ktorý druhého krajského para inštruktora nemal. Michal Senko
mal však rád parašutizmus a tak i naďalej pracoval ako aktivista, najmä ako vysadzovač.
Športový výcvik začal v Žiline v roku 1953 pod vedením M. Pecka a J. Kriváňa. Od 4. – 18. januára 1953 sa
zúčastňuje kurzu zoskokov voľným pádom vo Vajnoroch. Na krajských pretekoch v Žiline v zoskokoch zo 600 m
na presnosť pristátia obsadil 2. miesto. I na základe tohto výsledku sa začal intenzívne pripravovať na II. M- ČSR
parašutistov v Ostrave, kde spolu s M. Peckom v hliadkach obsadili celkovo 7. miesto. Veľkú pomoc v tom čase
žilinským parašutistom veľmi poskytoval Vlado Hlôška, ktorý v tom období pôsobil ako chatár na Grúni v Malej
Fatre. Pod jeho vedením sa trojica M. Pecko, M. Senko a V. Hlôška pripravovali na III. M- ČSR, ktoré sa
uskutočnili od 4.-11.7.1954 v Bratislave. V disciplíne v zoskoku padákom z výšky 600 m na presnosť pristátia, tak
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ako i z výšky 1000 m toto družstvo obsadilo 1. miesto. Športový výcvik vyžadoval aj zoskoky do vody. Tie
absolvoval Senko na Kniničskej priehrade pri Svratke – Brno 19.9.1954 a potom ešte pri príležitosti otvárania
Priehrady mládeže v Nosiciach 7.9.1957. Michal Senko uskutočnil 652 zoskokov na rôznych typoch padákov
a z rôznych typov lietadiel, ako i balóna. Uskutočnil mnoho propagačných zoskokov pri rôznych príležitostiach ,
najmä leteckých dňoch. Spolu s M. Peckom skákali dvojskok.
V roku 1952 absolvoval školenie športových komisárov a rozhodcov I.tr. Pre súťaže leteckých modelárov,
plachtárov, motorových pilotov a parašutizmus. V januári 1953 zúčastnil sa preškoľovacieho kurzu na nové typy
výsadkových lietadiel a balenia rôznych typov padákov a v januári 1955 zimného lyžiarskeho sústredenia vo
Vrchlabí spojeného so zoskokmi. V auguste 1954 absolvoval v Mladej Boleslavi tiež kurz inštruktorov pre nácvik
para skladby pre I. ČS. Viedol potom obvodové spartakiády v Lokci, Rajci, Pov. Bystrici a Bytčici. Na samotnej I.
ČS 55 v Prahe bol zástupcom vedúceho krajského štábu. Za výborný nácvik cvičencov žilinského aeroklubu mu bol
udelený Zlatý odznak I. ČS a odznak Vzorný cvičiteľ. KV Zväzarmu mu udelil Zlatý odznak Za obetavú prácu.
Okrem parašutizmu sa venoval aj motorovému lietaniu. Výcvik motorového pilota absolvoval v Žiline v roku
1956. Ako pilot sa zúčastnil 56 denného vojenského cvičenia na letisku v Klecanoch u Prahy. Bol preškolený za
pilota vojenského spojovacieho letectva. Po tomto úspešnom preškolení bol povýšený do hodnosti nadporučíka
v zálohe.
Členom Klubu vojenských výsadkárov
v Žiline bol od jeho založenia, 29.8.1994.
O tom, že Miško bol veselej povahy
a veľký figliar svedčia i tieto dva veselé
príbehy.
Po
zrušení
plachtárskeho
výcvikového strediska na Straníku sa
štartovacie gumené laná na letisku nedali
použiť. Ján Višňovec , učiteľ lietania
z týchto lán zhotovil pre parašutistov
výcvikový aparát. Bol to praktický
obrovský „ šnajder „ / gumipuška /. Na
letisku pri hangári, rástlo niekoľko
vysokých smrekov. Na dva najvyššie, od
seba vzdialené asi 10 m, vo výške 15 m
upevnil vodorovne dve gumené laná.
V strede týchto lán upevnil dve zvislé
laná. Na ich konci, asi 1 m nad zemou
upevnil 1 m dlhú dosku, ktorá slúžila ako
sedačka. Neskôr ju nahradili padákovou
Po zoskoku na krajskej súťaži PO v Pov.Bystrici
vestou, kvôli bezpečnosti. Odvážlivca,
Michal Senko, Milka Vašíčková, Miroslav Pecko
ktorého zapli do padákovej vesty, roztiahlo
10-15 parašutistov a na povel ho pustili. Vyletel k oblohe ako raketa. Letel 25-30 m do výšky pod uhlom 45
stupňov. Zvukový sprievod pripomínal zavíjanie silnej víchrice. Pri spiatočnom zhupe letel chrbtom dopredu.
Musel dať nohy do prednosu, aby nimi nezavadil o zem. Takto lietal sem a tam niekoľkokrát. Bol to nevšedný
zážitok a ozajstná skúška odvahy. Takto sa katapultovali všetci parašutisti KA. Miško Senko navrhol, aby túto
katapultáž absolvovali aj piloti. Šnajder sa tak stal postrachom pre mnohých pilotov z celej republiky. Každý to však
bral s humorom. Pri katapultovaní bolo vždy veselo, najmä keď strážnikovi letiska Štefanovi Tvrdému odletela
čižma z nohy. Zaletela takmer 60 m od šnajdra, až do mestského hája. Museli ju hľadať všetci prítomní aktéri.
Bolo to v lete 1957, keď sa na letisku stala táto nezvyčajná udalosť. Istá švárna pastierka z Rosiniek, / obec pod
letiskom / mala zlozvyk, na ktorý sa hnevali všetci piloti a parašutisti. Každý deň vyhnala dve kravičky a kozu za
hangár letiska a odišla domov. Keďže zvieratá neboli hlúpe, hneď po jej odchode sa začali pásť na letisku, čím
ohrozovali prevádzku na letisku. Istého dňa sa miera trpezlivosti pilotov a parašutistov dovŕšila. Stalo sa, že počas
zoskokov pristál parašutista tesne vedľa kravy. Tá sa splašila a rozbehla sa rovno cez padák, ktorý pošliapala
a zničila.
Michal Senko s niekoľkými parašutistami pochytali kravy a kozu a zaviedli ich pred letecké dielne k hangáru.
Najprv kravy podojili, potom si leteckí mechanici vyskúšali svoje umelecké holičské vlohy. Kravy potom nastriekali
na červeno – žlto – zelené. Aké mali farby, také použili. Kravy sa na pašu vrátili v pestrofarebnom odeve. Ani koza
neobišla lepšie. Natreli ju na červeno – žlto, bradu mala zelenú a rohy biele ako sneh. Na hlavu jej priviazali veľký,
starý, slamený klobúk, ozdobený farebnými stuhami.
Podvečer ako obyčajne prišla švárna pastierka po kravičky a kozu. Bola však veľmi prekvapená, keď videla akési
čudá, ktoré sa neveľmi podobali na jej stádočko. Táto procedúra s jej stádom bola však veľmi účinná. Odvtedy sa za
hangárom kravičky a koza pásli už len pod jej dozorom.

Miroslav P E C K O
KVV Žilina
Červené barety
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Peter A CH E J O V
Narodil sa 24.6.1937 v Zborove okr. Bardejov. Po absolvovaní
základnej školy nastúpil v roku 1952 do Odborného učilišťa
v Považskej Bystrici. Tu pracovala silná skupina nadšencov
parašutistického športu a tak neváhal a prihlásil sa i on. Ich výcvik
začal v zimných mesiacoch v telocvični a pokračoval v jarných
mesiacoch na letisku v Považskej Bystrici. Na prekážkovej dráhe
získavali telesnú zdatnosť. Na mostíkoch nacvičovali pristávacie
kotúle a dopady po zoskoku, ako i výskoky z makety lietadla.
Samozrejmé, že nezanedbávali ani teoretickú prípravu, vrátane histórie
parašutizmu. Jeho inštruktormi v týchto začiatkoch boli Jozef Lecok,
ktorý sa vrátil z vojenskej základnej služby od výsadkového vojska
a Jaroslav Baláži. Ich výcvik v týchto začiatkoch mal značne vojenský
charakter. Chodili do terénu, kde dostávali základy orientácie podľa
mapy a buzoly, nielen cez deň, ale i v noci. Pre nich to bolo dosť
príťažlivé a zábavné. Samozrejmé, že nezanedbávali ani ostatné
dôležité činnosti pre zoskok padákom, ako balenie padákov, ovládanie
padáka počas zostupu, ktoré sa vykonávalo na trenažéri, nácvik
výskoku z lietadla a pod. V roku 1953 boli už pripravení na prvý
Niekedy sa vzácne fotografie nezachovajú
zoskok. Žiaľ nie všetkým sa podaril, pretože v tom období bolo málo
celé. Peter stojí pred Fairchildom K-74
výsadkových
lietadiel. Jemu sa to podarilo až v roku 1954 na letisku
a o chvíľu sa znesie na padáku pred divákmi
v
Žiline.
Skákal
z lietadla Fairchild K-74, na padáku PD-47. V tomto
na leteckom dni v r.1956 v P.Bystrici.
období prevládala pozemná príprava a zoskokov bolo menej.
V roku 1954 absolvoval inštruktorský kurz, po ktorom začal pripravovať nových záujemcov o parašutistický
šport, ako i brancov pre výsadkové vojsko. Cvičil takto 15 – 18 členné skupiny brancov pre Okresnú vojenskú
správu v Považskej Bystrici. Výcvik bol vždy ukončený zoskokmi na letisku v Žiline, alebo Martine.
V roku 1955 absolvoval športový výcvik na ručné otváranie padáka a ovládanie tela počas voľného pádu..
Trénerom mu bol Miroslav Pecko. Skákalo sa na padákoch PD-47, neskôr na PTCH z lietadiel Para Sokol M 1 D,
Fairchild K-74, neskôr zo Siebla C-3 a AN – 2. Takže pre neho nastali už lepšie časy v skákaní. Pribúdali mu
zoskoky, ale aj osobnej húževnatosti. Bol vyberaný na zoskoky na leteckých dňoch, kde absolvoval zoskoky s – 30
sek. výdržou . Napr. v Žiline, Považskej Bystrici, Martine, Prešove, Košiciach, Ružomberku, Bratislave, Trenčíne.
Skákal aj propagačné zoskoky do terénu v Púchove, Rajci, Liptovskom Jáne. V októbri 1957 pri otvorení Nosickej
priehrady do vody.
V roku 1957 sa zúčastňuje Krajských pretekov v zoskoku padákom v Martine, kde získava 1.m. Na základe tohto
výsledku bol nominovaný na Majstrovstvá Slovenska v Partizánskom, odkiaľ postúpil i na celoštátnu súťaž do Brna.
Za svojej parašutistickej existencie absolvoval 250 zoskokov a získal I. výkonnostnú triedu a neskôr splnil
i podmienky pre udelenie titulu Majstra športu.

Po hromadnom zoskoku v r.1955 v Žiline. M.Janošík,
M.Rojko, R.Porkert, O.Blaško, M.Masarovič, J.Santus,
M.Zajac, J.Konrád, J.Lecok, B.Ondruš, M.Masarovič,
P.Achejov, A.Malovec, J.Roučka, J.Strbák, F.Kmecík,
J.Baláž, H.Sedláková, M.Kerepecký, J.Rybár, J.Ďurkech,
L.Zábojníková, J.Pavlík, F.Fapšo, H.Rosolová, J.Antal

Výcvik mal aj charakter vojenskej prípravy. Rok
1953. J.Santus, M.Zajac, J.Konrád, J.Lucok,
B.Ondruš, J.Lisický, M.Šuňa, M.Janošík, J.Fapšo,
j.Taraba, P.Achejov, J.Rybár, M.Kovačik

Pri výcviku a zoskokoch sa zažili rôzne príhody.
Spomína na dve z nich. Na jednu spomína v kurze
športového výcviku v Žiline. Keď chceli absolvovať viac zoskokov za deň , tak museli začať skákať skoro ráno, to
však bolo dosť zima. Obliekali sa teda do leteckých kožušinových búnd, ktoré mali veľké límce. Jeden z účastníkov
kurzu neotváral v stanovenej výške padák. S napätím čakali čo sa bude diať. Asi v 300 m výške mu otvoril padák
prístroj KAP 3. Až vtedy dotyčný parašutista zbadal, že neťahal za uvolňovač otvorenia padáka, ale za límec
kožušinovej bundy. Všetci si vydýchli a boli radi, že to takto šťastne dopadlo. Druhú humornú situáciu zažili pri
príprave na zoskoky do vody. Všetci účastníci zoskokov museli preukázať plavecké schopnosti. Boli odvezení
z letiska v Martine sanitkou, ktorá bola na každom letisku k dispozícii, k nábrežiu rieky Turiec. Tam im vytýčili
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vzdialenosť akú musia preplávať. Bolo to začiatkom októbra, keď už voda a vzduch boli poriadne chladné. Obliekli
sa tak, ako na plánovaný zoskok, poskákali do vody a preplávali určený úsek. Potom rýchlo do sanitky a na letisko,
kde sa mohli prezliecť. Celú akciu sledovali aj náhodní občania, ktorí ich správanie nevedeli pochopiť Keď
prechádzali okolo nich, tak počuli ako si rozprávali, že to musia byť osoby asi z nejakého ústavu. Samozrejmé, že sa
parašutisti z Aeroklubu Žilina na tom ešte dlho zabávali.

Pavel F r a n í k
KVV Bratislava

František G L A T T E R
Od svojej mladosti mal túžbu skákať padákom. Pretože vyrástol v
Žiline neďaleko letiska a videl zoskoky, ktoré mu učarovali, v roku 1954 sa
vo Vrútkach na Želežničnom učilišti prihlásil do parašutistického krúžku. Na
1. celoštátnej spartakiáde 1955, už vystupoval vo zväzarmovskej skladbe a v
tom istom roku ako 15-násť ročný 20. a 21. augusta realizoval svoj sen a
previedol prvé zoskoky padákom. Od tejto doby sa aktívne podieľal na
parašutistickom výcviku. K výkonu vojenskej základnej služby už nastupoval
ako inštruktor 2. triedy s počtom 108 zoskokov.
Vojenskú službu vykonal u 22. výsadkovej brigády jej 71.
výsadkového práporu ako ostreľovač-pozorovateľ. Po ukončení vojenčiny sa
opäť zapojil do športového skákania. V roku 1964 sa stal víťazom Memoriálu
M. Š. Štefana Pisku v Košiciach. Na leteckom dni 1964 pri 20. výročí SNP
spolu M. Š. Milanom Zacharom a Arturom Grácom uskutočnili trojskok s
odhadzovaním padáku.
Počas
svojej
športovej činnosti do
roku 1976 uskutočnil
okrem tréningových a
súťažných zoskokov i množstvo propagačných. Boli to
zoskoky na futbalové štadióny, zoskoky do vody v Nimnici,
Oravskej priehrady, Liptovskej Mary ako i mnohé ďalšie. Ako
inštruktor 1. triedy vychoval množstvo športových parašutistov
a základného výcviku i brancov pre potreby armády. Za to mu
bol udelený titul Vzorný a zaslúžilý cvičiteľ Zväzarmu. V roku
1967 mu bol za jeho športovú, organizačnú a výchovnú
Fero Glatter dáva taktické pokyny pred zoskokom.
činnosť udelený titul Majster športu. Doposiaľ vykonal 1806
zoskokov padákom. Nie náhodou sa stal v 1975 predsedom
okresnej organizácie Zväzarmu v Žiline, ktorú úspešne viedol až do roku 1988.
V roku 1994 bol jedným zo zakladajúcich členov Klubu vojenských výsadkárov SR V súčasnosti od roku
1999 je predsedom KVV Žilina a pod jeho vedením organizácia dosiahla celý rad významných úspechov doma i v
zahraničí. Prajeme mu veľa síl v jeho ďalšej činnosti i v živote na prospech nášho Klubu vojenských výsadkárov
SR.

Jozef Dubkala
KVV Žilina

Jozef G A R G U L Á K
Narodil sa 3. marca 1928 v obci Beňušovce, okres Liptovský Mikuláš. Ukončil
jedenásťročnú strednú školu v Žiline. Pri odvode sa prihlásil k výsadkovému vojsku.
Základnú vojenskú službu odslúžil v Zákupoch v roku 1949-1951. Prvé zoskoky
absolvoval na letisku v Hradčanoch na padáku V-1 z lietadla Dakota DC-3.Stal sa
Vzorným vojakom a dosiahol hodnosť čatára. V druhom roku vojenskej základnej
služby bol inštruktorom pozemnej a vzdušnej prípravy a pripravoval na zoskoky
dôstojníkov. Ako vzorný výsadkár bol vybraný do špeciálneho kurzu Horskej
záchrannej služby – špecializácia. Záchrana pilotov, ktorí havarovali v horách. Kurz sa
konal v Trenčíne a viedol ho pplk. Hampl. Skúsenosti, ktoré získal v tomto kurze
neskoršie využil v civilnom živote ako člen Horskej služby v Malej Fatre.
Po ukončení vojenskej základnej služby, na podnet Okresnej vojenskej správy
v Žiline sa prihlásil k práci v brannom oddieli Sokola v Žiline. V tom čase pracoval
Červené barety
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v podniku Stavomontáže, ako vedúci vychovávateľ učňovského strediska. Tu založil 38 členný parašutistický
krúžok. Všetci jeho členovia krúžku cvičili na I. CS 1955 para skladbu v Prahe. Od roku 1953 až do roku 1958 bol
členom trénersko- metodickej krajskej rady a ako skúsený inštruktor stal sa i skúšobným komisárom pre výcvik
brancov. Na krajskom inštruktorskom kurze v septembri 1952 a v auguste 1953 v Žiline bol inštruktorom pozemnej
a vzdušnej prípravy. 17.-18.januára 1953 vo Vajnoroch zúčastnil sa preškolovacieho kurzu balenia nových
štvorcových padákov PD-47 a PZ-47 ako i zoskokov z lietadiel Nordsman a Fairchild UC-61. Športový výcvik
s ručným otváraním padáka započal v septembri 1954 pod vedením inštruktora M. Pecku. Absolvoval 164 zoskokov
a získal I. výkonnostnú triedu. V dňoch 22.-24..8.1952 sa zúčastňuje I. M-ČSR na Sliači / hliadka J.Gargulák, M.
Senko, V. Bágel /, kde obsadzujú celkové 8. miesto, ale stávajú sa Majstrami Slovenska.
J. Gargulák už ako vojenský výsadkár skákal na mnohých leteckých dňoch / Praha,, Hradec Králové, Plzeň,
České Budejovice a pod./. Ako športový parašutista, na leteckých dňoch vo Vajnoroch, Košiciach, Prešove,, Sliači,
Žiline a ďalších letiskách. Zúčastnil sa aj mnohých ďalších propagačných akcií, ako napr. pri otváraní Oravskej
priehrady, na dožinkových slávnostiach v Rajci, na deň čsl. Kúpeľníctva v Lipt. Jáne, otváraní Priehrady mládeže
v Nosiciach, kde uskutočnil zoskok priamo do priehrady. Skákal z niekoľkých typov lietadiel ako napr. Dakota DC3, Nordsman, Fairchild UC-61, Siebel C-3, Brgadýr L-60 a An-2, na padákoch VJ-1, PD-47, PZS-1.
V roku 1958 nastúpil do zamestnania , ako člen Horskej služby v Malej Fatre. Tu sa stretával s niekdajším
ústredným veliteľom sokolských parašutistov Vladom Hlôškom, ktorý v Malej Fatre, na Grúni / po odchode so
Sokola / pôsobil ako chatár. Občas obidvaja prišli na zoskok do Žiliny. Po roku 1960 preberá funkciu náčelníka
Horskej služby Malá Fatra, čím jeho aktívna činnosť v parašutizme končí.
29.augusta 1994 na ustanovujúcej schôdzi Klubu vojenských výsadkárov SR stáva sa jeho členom a je mu
udelený odznak výsadkára SR. Za jeho dlhoročnú prácu mu KV Zväzarmu v Žiline udeľuje odznak Vzorný cvičiteľ
a Zlatý odznak Za obetavú prácu.
Že je priateľskej a veselej povahy, svedčia aj dva veselé príbehy, ktoré zažil na vojne ako čatár.
WC: Pripravovali sme sa na vojenskú prehliadku 9. mája 1951 v Prahe,v rámci Dňa víťazstva a Oslobodenia
ČSR. Dostali sme úplne nové maskáče, na ktorých nebolo označenie hodnosti. Boli sme ubytovaní vo veľkej
telocvični v Prahe. Záchody boli na prízemí, ktoré používali výsadkári a na poschodí, ktoré používali vojaci
Žižkovej školy. Používanie WC bolo prísne rozdelené, ale ráno bola pred nimi vždy dlhá fronta, a tak sa toto
nariadenie porušovalo. Môj vojak Bernát mal naponáhlo a chcel vojsť do WC pridelené Žižkovej škole. Jej
absolventi sa vzbúrili a požiadali vojaka Bernáta, aby ich priviedol k svojmu veliteľovi. Bolo ešte skoro ráno. Ležal
som na zemi na matraci. V tom prišiel vojak Bernát v doprovode niekoľkých žižkovákov a zahlásil mi: „ Súdruh
kapitán porušil som nariadenie a použil som WC, ktoré je určené pre žiakov Žižkovej školy „. Bol som rozospatý,
ale keď som videl usmiateho Bernáta, ktorý na mňa ešte huncútsky žmurkol , pochopil som, že je potrebné okamžite
zaujať seriózne stanovisko k porušeniu dôležitého nariadenia. S vážnou tvárou som hneď nariadil: „ Vojak Bernát,
večer sa hlásite u raportu! Odchod! „ Žižkováci sa mi poďakovali, pozdravili a spokojní odišli. Celé naše družstvo
sa zasmialo a všetci vedeli, že večer žiadny raport nebude.
Vaječné škrupiny: Na tom istom sústredení sa odohrala i ďalšia veselá príhoda. Na zoradišti sme čakali na nástup
slávnostného defilé. Medzitým bolo raňajšie občerstvenie. Istý neznámy poručík od iného útvaru si lúpal vajíčka
a škrupiny rozhadzoval po zemi. Chlapci ma viackrát oslovili, aby som ho upozornil a aby škrupiny pozbieral. Bola
obava, aby si pražáci nemysleli že to rozhádzali výsadkári. Napokon som išiel k nemu a predstavil som sa ako kpt.
Koreň. Taktne som ho upozornil, že prečo na nástupišti rozhadzuje vaječné škrupiny a dal som príkaz, aby ich
pozbieral. Súdruh poručík si ma od hlavy až po päty prehliadol. Hodnosť nevidel, lebo sme mali nové maskáče, bez
označenia hodnosti. Úctivo sa ospravedlnil a škrupiny pozbieral.
Z týchto dvoch prípadov vidieť, aký rešpekt mali červené barety u ostatných druhov vojska čsl. armády.

Miroslav Pecko
Člen KVV Žilina

Ernest K A D O R A
Narodil sa 25.3.1930 v Kolároviciach, okr. Bytča. Tam vychodil i základnú školu. V roku 1940 – 1944 odišiel za
otcom do Viedne, ktorý tam pracoval asi 50 rokov, pretože na Slovensku nebolo pracovných príležitostí. Tam chodil
i do školy – českej. Ukončil tam i meštiansku školu. Viedeň cez vojnu bola často bombardovaná, preto sa vrátili na
Slovensko.
Po návrate na Slovensko rodičia nemali dosť finančných prostriedkov na štúdia a tak sa išiel učiť za lakovníka.
Ukončil dvojročnú učňovskú školu. Okolo letectva sa začal motať v roku 1949. Chodil na vrch Straník, kde pomáhal
ťahať klzáky. Nakoľko tam nechodil žiaden dopravný prostriedok museli chodiť pešo asi 10 km tam a 10 naspäť. No
Miro Pecko to mal o nejaké 3 km ďalej. Mali však výdrž pretože chceli byť pilotmi. V roku 1949 prišiel do Žiliny
Imro Matušek ako inštruktor sokolského parašutizmu. Započali výcvik na cvičnom ihrisku „Hungária „ v Žiline.
Vlado Kysela zorganizoval raz v sobotu výlet na Straník, kde si postavili kolibu a pokryli čečinou. Prespali tam celú
noc – začali sa hrať na parašutistov. Bolo mu cťou, keď ho vybrali na medzinárodný kurz parašutistov v Prahe.
Výcvik to bol veľmi tvrdý, ale urobil z nich dobrých inštruktorov. Na záver kurzu absolvovali jeden zoskok
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padákom. Chodili sme každý deň električkou
z Tyršovho domu na Trójsky ostrov, kde
bolo hlavné cvičisko Sokola. Keď sme raz
nastúpili do električky, jedna stará pani nám
začala nadávať, že máme na svedomí jej
vnuka, že jej vyskočil z okna na dáždniku
a zabil sa. Asi jej to pripomenuli naše
červené barety. Pri záverečných zoskokoch,
na letisku v Klecanoch vysadili bulharskú
päťku, zmenil sa vietor a ich roznieslo. Dvaja
boli na topoľoch, jeden prerazil drevený plot,
jedno bulharské dievča malo smolu pretože
pristála na hangári. Z vrchlíka sa vylial
vzduch, ale fúkol ďalší vietor a padák ju
strhol na betón pred hangár. Zlomila si pri
páde chrbticu. Dali ju do sádrového korýtka
a na druhý deň ju odviezli do Bulharska. Len
jeden pristál normálne.
Po návrate do Žiliny ich čakal krajský
Stretnutie parašutistov SS kraja v r. 1977 v Prievidzi.
veliteľ Emil Julény, ktorý im dal nové úlohy.
Ernest Kadora v strede
Kadora dostal funkciu hospodára. Rozdelil
ich do dvojíc, ktoré mali za úlohu chodiť po žilinskom kraji získavať členov na vstup do parašutistických krúžkov.
On a Miro Pecko mali na starosti Považskú Bystricu, Dubnicu, učňovské stredisko Pozemných stavieb a Sloveny
Žilina. Po ukončení takejto náborovej akcie, započali so základným parašutistickým výcvikom. V zimnom období
najmä v telocvičniach. Ako hospodár dostal v meste jednu miestnosť, ktorú si upravil na sklad. Mal tam najmä
„battldrésy„ , ktoré dostali z ÚV Sokola v Bratislave, červené barety a obuv, čím sa stali uniformovanými a to veľmi
pôsobilo na žilinskú mládež, ľahšie získavali mládež na parašutistický výcvik.
V roku 1950 po ukončení základného výcviku bol usporiadaný krajský inštruktorský kurz. Toto sústredenie po
všetkých stránkach zabezpečoval Erno Kadora / ubytovanie v stanoch, výzbroj, stravovanie a všetko čo patrilo
k hospodárskej činnosti. Po ukončení výcviku, asi o týždeň prišla z ÚV Sokola v Bratislave kontrola na
hospodárenie tohto kurzu. Nebola zistená žiadna závada a dostala sa mu zato pochvala. Na základe dobrého
zabezpečenia tohto kurzu dostal pozvanie zabezpečiť i celoštátne sústredenie, ktoré sa uskutočnilo na letisku vo
Vajnoroch.
Erno na to spomína: Stany, zariadenie do stanov, poľnú kuchyňu som prevzal v kasárňach a celý tábor sme
postavili v lesíku na letisku. Pridelili mi kuchára, pomocníkov, auto aj s vodičom. Raňajky, desiate, olovrant,
večeru, varil kuchár v tábore. Obedy sme vozili s Dimitrovky. Ovocie, zeleninu a ďalšie potraviny som nakupoval
podľa potreby v meste. Raz sme sa stavili občerstviť v Troch srdciach. Po občerstvení a zaplatení som zistil, ale už
dosť ďaleko od tohto zariadenia, že nemám aktovku. Tú som položil na zem v bufete. V aktovke som mal 61.000.Kčs na denné nákupy. Rozutekal som sa naspäť do bufetu. Našťastie tam aktovka stála. Pani čo dávala lístky kričala,
aby som si zobral lístok. Mňa však už nebolo. Raz sa mi stalo, že pri nákupe ovocia zeleniny a ďalších potravín, sme
naložili tovar do vozidla. Predavačka vypísala faktúru na 6.400.- Kčs a odišiel som do vozidla. Zistil som však, že
som nezaplatil. Vrátil som sa a tovar zaplatil. Predavačka od radosti sa rozplakala. Kurz sa skončil všetko
vypožičané som vrátil. Prevzatú zálohu som vyúčtoval. Po odkontrolovaní som dostal pochvalu a odmenu 2.000.Kčs „
Ešte jedna spomienka Erna Kadoru na toto sústredenie: „Pri závere sústredenia sa skákalo. Medzi nami bol malý,
útly chalan – volali sme ho šparátko
z Bratislavy. Všetci sme vyskočili, zbalili
padák a šparátko stále stúpa hore. Mali sme
z toho psinu . Kričali sme. Neboj sa obed ti
odložíme. Nakoniec pristál. Uvítali sme ho
veľkým potleskom!„
1. októbra 1951 nastúpil na základnú
vojenskú službu k 65. výs. práporu v Prešove
/1951-1953/. Po základnom výcviku absolvoval
kurz baliča padákov. V roku 1952 bol zaradený
ako inštruktor a kontrolór balenia padákov.
Robil tiež výsadkového sprievodcu. Podieľal sa
na testovaní padákov. I tomuto vďačí, že na
vojne absolvoval 43 zoskokov z balóna
a lietadla a 26 civilných zoskokov.
Po roku 1955 nastala u neho prestávka
Desiatnik Ernest Kadora na voj.cvičení v Solivare.
v parašutistickej činnosti. Od roku 1994 je
Červené barety
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členom Klubu vojenských výsadkárov v Žiline. Zúčastňuje sa praktický na všetkých akciách klubu. Dve volebné
obdobia pracoval ako predseda revíznej komisie KVV SR. Toho času pracuje vo výbore KVV Žilina, píše Kroniku
KVV pre oblasť Žilina. Za jeho dlhoročnú činnosť v KVV SR bola mu udelená Čestná medaila Jozefa Gabčíka. Pri
príležitosti 30. výročia parašutizmu na Slovensku mu bol v roku 1977 udelený odznak a pamätná medaila
Slovenského aeroklubu Zväzarmu „Za rozvoj parašutizmu„. Na záver je možné ešte povedať, že na jeho guľáši pri
rôznych akciách KVV SR si vždy pochutnáme.

Pavel F r a n í k
K VV Bratislava

Slovenskí „moskovskí“ výsadkári. 2.časť.
Jeden z prvých organizátorských výsadkov - veliteľ npor. P. A. Veličko, komisár A.Ľach z 25. na 26.7.1944
pozostával z 11 výsadkárov – 5 Rusov, 3 Ukrajincov, 1 Žida a 2 Slovákov z 1. čs az (prieskumníci Š.Demko,
J.Brezík) bol vysadený v 2 častiach. Prvá časť skupiny bola vysadená v Liptovskej Lužnej – V.Zilbert si zlomil
nohu, boli tu i obaja radisti. Druhá časť - J.Černorogov sa zachytil na veži kostola v L.Osade a musel odrezať
popruhy, zdravotníčka L.Stoľarová skončila so zásobami sulfidínu v potoku. Výsadok J.Ušiaka 21.8.1944 mal
v Sklabinej pristávaciu plochu vyznačenú tromi vatrami v tvare ruského Γ, ale i tak dosiahol širokého rozptylu –
parašutisti pristávali v Dolinke, Hájiku. Parašutistovi zachytenom na lipe v Stráni pomáhali obyvatelia za pomoci
rebríka rozmotávať popruhy na padáku...
Tak trochu v zabudnutí je i vôbec najúspešnejší čs. vojnový parašutista – Jozef JABLONKA (rodák z Drietomy),
ktorý v dobe od 19.1.1945 do 26.3.1945 uskutočnil úspešne 3 výsadky do nemeckého tyla.
Neporovnateľne lepšia výsadková príprava existovala u 2.čs. pdb, kde pri para výcviku v Jefremove za obdobie
1.2.-15.4.1944 došlo pri 13559 zoskokoch (5884 z lietadla, 7675 z balónov) k 173 zraneniam a 1 smrti. V niektorých
zdrojoch sú udávané počty asi 16 500 zoskokov, 177 zranených, 1 mŕtvy (voj. Takács). Para výcvik bol v dvoch
blokoch – I. pozemná príprava, výcvik jednotlivca, príprava na zoskoky, II. zoskoky z balóna, zoskoky z lietadla.
Praktický para-výcvik predstavoval zoskok z balóna z 300m, balón 400m – so zbraňou, lietadlo 600m – noc.
Zoskoky sú v niektorých materiáloch udávané až od marca, dobrovoľníci si mali možnosť skočiť „naviac“ hlavne
z balónov. (Medzi inštruktorov paravýcviku patril neskorší veliteľ part. brigády Jánošík – E.Bielik). Vyvrcholením
celého výcviku bolo záverečné cvičenie, ktoré riadil NŠ kpt. V.Sacher s
výsadkami v sile rôt. (22.4.1944 – zosilnená rota 2.práp. – celkom 3 skupiny z 9
lietadiel). 1.9.1944 je 2.čs.pdb na žiadosť NŠ 1.čs. az škpt. B.Lomského
podriadená 4.UF, ale už 5.9.je vrátená do podriadenosti 1.UF. O to väčšie
muselo byť sklamanie príslušníkov 2.čs. pdb 9.9.1944, keď ich padáky boli
odvážané do Przemysłu... Všetky predchádzajúce taktické plány padli. Napr.
nácvik na plastických stoloch pre 2.rotu 2.práporu por. K.Schwarza skončil pri
nácviku a plánované obsadenie letiska v Prešove - Šebastovej sa neuskutočnilo.
2.čs. pdb mala v tejto dobe skoro 3 000 osôb a pred sebou boje na Dukle
trvajúce do 19.9. Presun 2.čs.pdb do B.Bystrice z letiska Krosno bol zahájený
25.9.1944. O ťažkostiach svedčí napr. fakt, že 25.-26.9.1944 pristalo z 33
lietadiel na Troch Duboch len 14 lietadiel, ostatné sa museli kvôli
nepriaznivému počasiu a navigačným omylom vrátiť. K 15.10. bolo
prepravených celkom 1700 osôb parabrigády a 365 ton zbraní, munície
a materiálu. Nasledujú boje v SNP, novembrový prechod cez Chabenec, kde
2.čs. pdb kryla ústup a 80 jej príslušníkov pritom zablúdilo a zomrelo. 20.
novembra 1944 je rozhodnutím partizánskeho štábu pri vojenskej rade 1.UF
premenovaná na Druhú československú partizánsku brigádu s podriadenosťou
Jozef Jablonka
Hlavnému štábu partizánskeho hnutia v Československu. K 10.2.1945 bol
početný stav 2.čs. pdb 60 dôst., 320 voj. a poddôstojníkov (204 Slovákov, 82 Čechov a 94 Podkarpatských
Ukrajincov...) Vo februári 1945 sa v priestore sústredenia 2 čs. pdb v Kežmarku zhromaždí necelých 600 mužov,
ktorí vyšli z nemeckého tyla... Po 20 rokoch, sa v roku 1964 v Badíne na spomienkovom stretnutí zišlo asi 700
príslušníkov 2.čs. pdb. Pri zatiaľ poslednom stretnutí prísl. 2.čs. pdb v roku 1979 už boli rady preriednuté...
Čo dodať na záver? I napriek na mape pekne nakresleným plánovaným miestam výsadku to často hlavne
v počiatkoch výsadkov dopadlo ináč. Hlavne vysadzovanie v noci, nedokonalé navigačné prístroje v lietadlách,
počet členov výsadku a náletov, stupeň vycvičenosti posádok lietadiel, to boli hlavné faktory, ktoré mali vplyv na
presnosť vysadenia skupín. Plánovaný operačný priestor sa často nezhodoval so skutočným priestorom vysadenia.
Nasledoval buď presun do plánovaného priestoru, alebo velenie odsúhlasilo pôsobenie v skutočnom priestore
vysadenia, pokiaľ bolo možné plniť plánované úlohy výsadku. Pokiaľ nie, nasledovalo vydanie nových úloh, príp.
spojenie sa s už existujúcou partizánskou skupinou operujúcou v danom priestore. Problémy sa vyskytli pokiaľ
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došlo k rozbitiu rdst, a niekedy i v problémoch neskoršej podriadenosti. (Napr. už operujúca partizánska skupina
UŠPH s velením v Kyjeve a v jej priestore vysadený napr. výsadok GŠ ČA. Vzťahovo pozri i veľ. 2.čs. pdb
plk.V.Přikryl a jeho vzťah k plk.A.M.Asmolovovi). Tak ako „londýnski“ parašutisti pôsobili i na Slovensku, tak
mnohé „moskovské“ výsadky operovali v protektoráte Čechy a Morava. Sú potvrdené i osobné kontakty
výsadkových skupín Londýn - Moskva, či už v partizánskych oddieloch (v SR a ČR) alebo priamo počas SNP
(WOLFRAM – Arap, COURRIER-5 – Za slobodu Slovanov, EMBASSY – Vlasť, MANGANESE – Trojan,
SPELTER – I. Štefánikova brigáda, CARBON - Popovice, atď.).
Ešte k zdrojom. Nemal som
možnosť
prelistovať
denník
„Plameň
slobody“
krátko
vychádzajúci
u 2.čs.
pdb
v auguste/septembri 1944.Tiež som
sa
nedostal
ku
všetkým
Jablonického publikáciam. V apríli
2006 som sa dostal k zborníku z voj.
historického seminára z 27.8.2004
(vydal KVV SR), ktorý pojednáva
napr. o slovenských výsadkárov
v špeciálnych
misiách
počas
2.svetovej vojny (O.Vaněk), ale
i o 2.čs.pdb
v ZSSR
(I.Gosiorovský).
M.Řepka
z
Jergušova skupina po zoskoku Ruský režiser Ozerov natáčal na Slovensku film
Prostějova sa už dostal pri
Oslobodenie. Zľava Jerguš, Dergnovich, Šuplata, Poláček, Fitoš, Bišťan dole
výsadkových operáciách ako
Štefáková, Takáč, Takáčová, Hrnčar
z Londýna, tak z Moskvy k číslu,
ktoré prekročilo 170. Niekedy je
ťažké zorientovať sa v spleti čísiel, rokov, vojenských hodnostiach - informácií ležiacich roky v archívoch
a tváriacich sa ako pravdivé, neskôr prebraté niektorými autormi. Skutočne asi platí, že niektoré archívy obsahujú
presný súhrn nepresných čísiel. Takto si napr. môžeme opraviť že J.Brunovský v skupine Stalin II. nezoskočil pri
obci Žabokreky pri Martine 15.9.1944 ale podľa samotného J.Brunovského to bolo 12.9.1944. Vlado Hlôška člen
výsadku Korzár/Korsár z 25.4.1945 (pozri i ČB č.3 z 18.10.03) je v zozname uvedený ako Hloška ale i Hložka,
operácia Jan Hus tiež asi nebola 26.10.1947 ale 26.10.1944, zajatie R.Vetišku 23.7. alebo 23.8.1944, Kasík –
vysadený 10.9.1941 a nie 1949, údaje pri M.Sečanskom (narodený asi skôr), E. Bielikovi, M.Pavlovič sa
v skutočnosti narodil v Budapešti, K.Grün v Ulmanke dnes Uľanke atď. Niektoré miestopisné názvy na Slovensku dnešné „Partyzánske“, Drieťoma, Ždáňa, Šoporná, Preselany, Slovenská Lupča, Rymavské Brezovo okr. Rymavská
Sobota, atď. sa v slovenčine píšu ináč. Samostatnou kapitolou by boli názvy obcí z Podkarpatskej Rusi, ale i Kyjev –
Kijev, atď. Ide však o drobné chyby, neovplyvňujúce charakter knihy. Niekedy je skutočne ťažké, správne určiť
správny dátum narodenia, úmrtia, výsadku, miesto vysadenia, pokiaľ sú k dispozícii dva - tri rozdielne „úradné“
údaje v archiváliach. To isté platí i o národnostiach. To, že sa parašutista narodil a žil na Slovensku (O.Dvořák,
J.Klemeš, J.Pešek, D.Vaňura i zmaturoval), - nerobí z neho automaticky Slováka a obrátene, história pozná
Slovákov narodených v ČR (K.Šmidke, K.Bacílek). O lietadlách Boston 2(?), pravdepodobne B-25 Mitchell som sa
už zmienil. Vzhľadom na to, že Jiří Šolc bol medzi prvými, ktorý sa pokúsil o zmapovanie tejto oblasti, zákonite sa
nemohol vyhnúť týmto chybám. Drobné chyby sú i v zoznamoch a zaradení príslušníkov 2.čs. pdb. Je logické, že
zoznam 2.čs. pdb k 1.5.1944 nesúhlasí so zoznamom k 1.9.1944. V part. skupine „Za vlasť – Za rodinu“ (velil od
13.9.44 snáď Savelev, NŠ Verus – bojov sa zúčastnilo celkom 111 partizánov) a skupine „Vlasť - Rodina“
vysadenej 21.1.1945 (vel. A.A.Garnickij, komisár R.Stoj, ZV R.Janošík). V archívoch by sme našli pri výsadku
Rodina neskôr komisára L.Kukulíka, NŠ O.Cabaja a ZV V.I..Barnikova a celkom 279 partizánov. Podľa slov
očitého účastníka výsadku a neskoršieho náčelníka prieskumu v skupine Rodina - J.Haríňa (Embassy), medzi
výsadkármi bol len jediný „čechoslovák“. Niekde medzi týmito skupinami snáď treba hľadať i osud výsadku Tkáčik
– Petruňová z 17.3.1945. Trochu ma mrzí, že autor nechal v knihe „Za frontou na vychodě“ (str.277) „zomrieť“
veliteľa roty ZÚ škpt. J.Knopa, (ešte v r. 1947 plk. gšt.) Takto bol por. František SLAVÍČEK „15.3.1944 přeložen
k rotě ZÚ, nad níž po smrti kpt. Knopa převzal později velení“. Slavíček bol skutočne posledným veliteľom roty ZÚ
až do jej rozpustenia 25.5.1945. Zostáva si len priať, aby sa budúci historici raz dostali ešte do väčšej hĺbky ruských
vojenských archívov...
Pozn. Pre vážnych záujemcov sú v redakcii k dispozícii 2 stránky s odkazmi č. 1 až č.19 na zdroje
a pramene, vrátane doplnenej verzie „londýnskych“ parašutistov. Z nových mien skupiny „D“ – Ján Bačík – výcvik
pre zaradenie v skupine Wolfram, údajne žije ešte v ČR, Kočel(?) – spoločne s kamarátmi Grajzlom, Hollým
a Chramcom prešiel taliansku hranicu 1.9.1944...

Vladimír Gajdoš
KVV Bratislava
Červené barety
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Neprávom zabúdaný.
Hoci v slovenskej histórií nenachádzame veľa osobností svetového významu, zdá sa, že nie sme schopní ani tie
známe dostatočne oceniť. Nepociťujeme potrebu občas si pripomenúť ich významné činy, ich zásluhy a pochváliť
sa pred svetom, že aj z nášho málo početného národa vyšli ľudia, ktorí boli schopní sa zapísať do zoznamu
svetového pokroku.
Bieda naučila náš ľud vzdorovať často ťažkému osudu. Vďaka húževnatosti mnohí Slováci dosiahli svoj
vytúžený cieľ. Svojim intelektom, manuálnou zručnosťou a schopnosťou tvrdo pracovať dosiahli výsledkov, ktoré
sa zapísali do svetovej histórie v politických, spoločenských, kultúrnych, vojenských a vedeckých odvetviach.
Často tieto výsledky dosiahli mimo svojej krajiny.
Zlá hospodárska situácia, ktorá bola príčinou odchodu našich ľudí za obživou do cudzích krajín, mala podiel aj
na odchode Štefana Baniča. Z rodného Neštichu ( Smolenická Nová Ves – súčasť terajších Smoleníc), kde sa tento
syn chudobného roľníka narodil 23.11.1870, odchádza v roku 1907 do Ameriky.
Pracoval v okolí New Yorku v Pensylvánii, v meste Greenwille. Kým sa mu podarilo získať prácu
v pensylvánskych baniach, živil sa rôzne, aj ako zametač, robotník v dokoch a príležitostnými prácami. V tomto
období sa v USA začína rozvíjať letectvo a Banič, naklonený pokrokovým myšlienkam a smerom, sa stal nadšeným
obdivovateľom lietania. Rozvoj letectva si vyberal svoju daň vo forme leteckých havárií, ktoré končili stratami na
ľudských životoch. Banič jednu takúto leteckú udalosť s nešťastným koncom videl v roku 1912, ktorá ho podnietila
zamyslieť sa nad možnosťou a spôsobom záchrany letcov.
V jeho predstavách vznikali záchranné systémy najrôznejších tvarov a nie vždy sa stretával s pochopením
svojho okolia. Napriek tomu a možno vďaka tomu sa nevzdal. Preniesol svoje myšlienky na papier a v priebehu
ďalších štyroch mesiacov mal zostrojený prototyp padáka.
Svoj vynález po odskúšaní predstavil odborníkom amerického letectva a vlády, ktorí ho svojou nedôverou
vyprovokovali k tomu, že im osobne padák predviedol zoskokom z mrakodrapu a neskôr i z lietadla. Úspešnými
pokusmi ich presvedčil a dňa 25.8.1914 mu priznal Patentový ústav USA prvenstvo na vynález použiteľného
leteckého padáka, ktorý zaregistroval pod číslom 1 108 484. Patentová listina ho oprávňovala vyrábať padák po
dobu 17 rokov. Padák mal slúžiť predovšetkým armádnym letcom a tak sa s jeho sériovou výrobou začalo až počas
1. svetovej vojny.
Vynálezca Štefan Banič však zo svojho vynálezu nezbohatol a domov sa vrátil v roku 1921 tak isto „ bohatý“
ako keď odchádzal za prácou do cudziny. Doma pracoval na poli až do konca svojho života. Zomrel 2.1.1941
a miestom jeho posledného odpočinku sa stala rodná obec Smolenice. Na cintoríne je pomník stvárňujúci
parašutistu, ktorý mu bol postavený pri príležitosti 50 výročia vzniku Československej republiky a slávnostne
odhalený 25. októbra 1968. Pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia bola na jeho rodnom dome odhalená
pamätná tabuľa a na bratislavskom letisku gen. M. R. Štefánika pomník s jeho bustou. Je potrebné ešte pripomenúť,
že v roku 1929 bola objavená jaskyňa Driny Jánom Baničom a Imrichom Vajsáblom za pomoci Štefana Baniča
vynálezcu padáka a Alojza Vajsábla cez 36 m hlboký závrtový komín. Je to puklinová jaskyňa o dĺžke 360 m,
prehliadkový okruh má 410 m a trvá asi 35 minút. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 399 m. V jaskyni žije
11 druhov netopierov.
V bývalej fare je umiestnené regionálne múzeum. Jedna miestnosť
tohto múzea patrí vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi.
V roku 1966 si slovenskí parašutisti pripomenuli tohto významného
človeka usporiadaním 1. ročníka Memoriálu Štefana Baniča v zoskoku
padákom na letisku v Senici.
V zahraničí je veľkým propagátorom diela slovenského vynálezcu
padáka americký Slovák, Slávo Mulík, ktorý je aj prezidentom Nadácie
Štefana Baniča. Z jeho iniciatívy si v júli 2001v štáte Pensylvánia
pripomenuli pamiatku nášho slávneho rodáka padákovou fiestou na
letisku Greenville v meste, v ktorom Š. Banič strávil prevažnú časť života
počas pobytu v Amerike. Nadácia pôsobí aj na Slovensku. Každoročne
udeľuje pamätné medaily tým, ktorí prispeli k rozvoju slovenského
parašutizmu.
Pôvodný Baničov padák mal tvar dáždnika a mal zariadenie , ktorým
bolo možné padák ovládať. Za viac ako deväťdesiat rokov padák prešiel
mnohými vývojovými zmenami. Zmenil sa konštrukciou, použitým
materiálom a celkovým vzhľadom. Vďaka technickému rozvoju máme
dnes padáky, ktoré možno ľahko riadiť, vykonávať na nich diaľkové
prelety sú vyrobené z ľahkých a odolných materiálov. Zmenil sa i tvar
kopuly padáku z klasického kruhového sa vyrábajú dnes v tvare „ krídla“,
hrachového či fazuľového „ struku“, žiletky a rôznych konštrukčných
tvarov podľa požiadaviek na vlastnosti padákov .
Padák sa stal nielen záchranným prostriedkom, čo bol pôvodný zámer
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Štefana Baniča, ale aj obľúbeným športovým prostriedkom mnoho tisíc parašutistických nadšencov na celom svete.
Okrem padáku na zoskok je potrebný kúsok odvahy na opustenie lietadla, dôvery k niekoľko metrom štvorcových
tkaniny ako aj vo svoje schopnosti. Kto neskúsil nie je schopný pochopiť tých, ktorých parašutizmus očaril a zvolili
si ho za svojho „adrenalínového“ koníčka na celý život. Títo všetci s vďakou spomínajú na Štefana Baniča, ktorý sa
zaslúžil o to, že sa na svete objavil padák a nezostal len na papieri v zásuvke úradníckeho stola.
Meno konštruktéra – vynálezcu zostane zaznamenané pre ďalšie generácie. Chcem týmito riadkami
pripomenúť, že to bol vynálezca Slovák, ktorý si zaslúži našu úctu a mal by ako taký zostať v povedomí nášho
národa.
Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky z Bratislavy sa rozhodol pri príležitosti 90 výročia udelenia
patentu Štefanovi Baničovi osadiť pamätnú bustu tomuto slovenskému rodákovi. Oslovil štátne, spoločenské
organizácie, podnikateľov a fyzické osoby s prosbou o finančnú pomoc na realizáciu pamätníka vynálezcovi v jeho
rodnej obci v Smoleniciach. Žiaľ nepodarilo sa v tomto termíne zabezpečiť možného autora návrhu na túto pamätnú
bustu / akademický sochári Bartfay, Pelikán ani dostatok finančných prostriedkov /. Podarilo sa to až v spolupráci
s MO SR, ktoré touto úlohou poverilo Výtvarné štúdio MO SR v Bratislave. Toto štúdio pod vedením sochára Mgr.
Arch. Petra Valacha a architekta Ing. Arch. Petra Sedláčka pripravilo za spolupráce MÚ Smolenice celkový projekt
realizácie pamätníka a tak síce s oneskorením budeme môcť toto dielo osadiť a splniť tak sľub, ktorý si Oblastný
klub výsadkárov Bratislava dal. Získané boli i potrebné finančné prostriedky, hlavne medzi členmi KVV Bratislava,
ale i inými členmi KVV SR a ČR, za čo patrí všetkým vrelé poďakovanie.

T. Šidlová, J. Tuček
KVV Bratislava

Vlasta Sigmundová, rod. Čejková, naša nová členka spomína
24.2. som sa s manželom zúčastnila
slávnostnej výročnej schôdze KVV Bratislava.
Vinou manžela sme prišli na schôdzu v dobe,
keď už bola prednášaná výročná správa. Po
zaujatí miesta som bola privítaná a predstavená
menom Čejková, ako som sa volala za
slobodna. Na schôdzi som sa veľmi dobre cítila
a s mnohými členkami, členmi a hosťami
z Čiech som si pospomínala na doby mojej
mladosti, keď som absolvovala parakurz.
Začnem od „Adama.“ Narodila som sa
a až do roku 1947 som žila s bratom a sestrou
u rodičov na Českomoravskej vysočine
v mestečku Hlinsko v Čechách. V roku 1939
som ako dorastenka vyhrala miestne lyžiarske
bežecké preteky. Miestny športový klub, kde
vtedy boli sústredení všetci športovci po Nemcami rozpustenom Sokole a Skaute,
mi zabezpečil výcvik v lyžiarskej škole Cyrila Musila v Studniciach u Nového Mesta na Morave. Musilovi tam mali
poľnohospodársku usadlosť a jej časť prenajímali hosťom na rekreáciu. Cyril Musil bol vtedy náš najlepší lyžiar –
bežec a do obsadenia republiky Nemcami nás reprezentoval na medzinárodných lyžiarskych pretekoch. Po skončení
lyžiarskej školy som sa s rodinou Musilových spriatelila a často som ich aj po skončení vojny navštevovala.
U Musilov sa zúčastňovalo rekreácie veľké množstvo hostí, najmä z Brna a Prahy. V zime to boli hlavne lyžiari –
bežci, ktorí využívali výborné lyžiarske terény, pohodlné ubytovanie a výbornú domácu stravu, pripravovanú
manželkou Cyrila Musila, pani Ruženkou. Tam som sa spoznala aj s pplk. Steinerom Veselým, Ing. Syrovátkom
a profesorom Jozefom Grňom-Vlkom, ktorí (ako som sa neskôr dozvedela) boli organizátormi ilegálnej
protifašistickej organizácie „Rada Troch.“ Českomoravská Vysočina bola za vojny nielen strediskom lyžiarov –
bežcov, ale aj priestorom, kde bola rozvinutá odbojová činnosť. Na Vysočinu bolo zhodených z Anglicka niekoľko
paradesantných skupín a príslušníci niektorých sa po zoskoku u Musilových hlásili a Musiloví im potom zabezpečili
rozmiestnenie v rodinách odbojárov po celej vysočine. Ako sa postupne vytvárali odbojové skupiny, para skupina
Calcium zabezpečovala spojenie rádiostanicou „Milada“ s Londýnom a začali sa príjmať zbrane a trhaviny
dopravované letecky z Anglicka a zhadzované padákmi. V lete 1944 ma do ilegálnej odbojovej činnosti zasvätil
Steiner Veselý, ktorému som robila osobnú spojku. Mojim priamym veliteľom bol Ing. Syrovátka, krycím menom
Rybář. Postupne som sa spoznala aj s tromi členmi para skupiny Calcium, ktorí pracovali s rádiostanicou. Im som
doručovala správy a raz aj osobne premiestňovala rádiostanicu na bicykli z priestoru Nového Mesta do priestoru
Trhová Kamenica. Rádiostanica sa musela často premiestňovať, aby ju Nemci nestihli zamerať. Parašutistov
a niektorých členov ilegálnej organizácie som poznala osobne, ale len pod krycími menami. Ich pravé mená som sa
dozvedela až po oslobodení v Prahe, od manželov Syrovátkových, u ktorých som niekoľko týždňov bývala, keď
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som bola na odbornej stáži a praxi vo vtedy známom fotoateliéri „Ströminger.“ Zo skupiny Calcium to boli
parašutisti Gemrot, Široký, Niemczik, Odstrčil, zo skupiny Tungsten kpt. Pernický (od roku 1948 väznený
a v decembri 2005 zomrel ako generál vyznamenaný radom Bieleho Leva), zo skupiny Platinum mjr. Nechanský (po
roku 1948 popravený). To boli moje prvé dotyky s parašutizmom.
V roku 1947 som prevzala v Liberci do národnej správy fotoateliér a dostala jednoizbový byt. Aj potom
som navštevovala rodinu Musilových na Studniciach a rodinu Syrovátkových v Prahe. Pri návšteve Syrovátkových
začiatkom leta 1948 išiel Ing. Syrovátka s členmi predsedníctva Zväzu Čs. Partizánov slávnostne uviesť do
prevádzky padákovú vežu postavenú k príležitosti celoštátnej poľnohospodárskej výstavy a všesokolského sletu na
výstavisku v Prahe. Išla som s ním a po slávnostnom prejave vykonal prvý zoskok gen. Koutňák a ten ma vyzval,

aby som druhý zoskok ako zástupkyňa žien vykonala ja. Tam som sa zoznámila s Ruženou Doležalovou, ktorá
vtedy robila na ústrednom výbore Zväzu Partizánov v Prahe. Tá ma informovala, že padáková veža má ako atrakcia
v dobe, keď bude v Prahe sústredené množstvo ľudí, vzbudiť u mládeže záujem o parašutizmus, ktorý je treba
rozvinúť, aby do armády nastupovali branci, ktorí už absolvovali para výcvik a zoskoky. Aby to bolo reálne, že sa
uvažuje o organizácii výcviku civilných para inštruktorov, ale že dosiaľ nieje rozhodnuté, kde by sa potom výcvik
parašutistov naďalej vykonával. Keď sme sa rozchádzali, vymenila som si s Ruženou Doležalovou adresy a ona mi
sľúbila, že keď sa bude organizovať para kurz, dá mi vedieť. Za krátku dobu mi napísala, že bude organizovaný para
kurz, ktorého sa zúčastní dvadsiatka mužov a neskôr aj desať žien a pýtala sa ma, či mám záujem sa kurzu zúčastniť.
Hneď som jej odpísala, že sa kurzu veľmi rada zúčastním, aby ma prihlásila. Onedlho som bola pozvaná do Prahy
na výberové príjímacie psychotechnické skúšky, zdravotnú prehliadku a skúšky telesnej zdatnosti. Po týchto
procedúrach som začiatkom októbra nastúpila na letisku v Hadčanoch do inštruktorského para kurzu u padákovej
školy výsadkového vojska. Bolo nás desať dievčat, päť partizánok a päť od zväzu brannosti.

Vlasta Sigmundová rod. Čejkova
KVV Bratislava

Koniec prvej časti

Z jednania Rady KVV SR v Žiline, 1.4.2006.
„Tvrdo sme cvičili, ale kedykoľvek mali naše skupiny pristúpiť k praktickej činnosti, museli sme
reorganizovať. V zrelšom veku som pochopil, že máme sklon čeliť každej novej situácii reorganizáciou – je to
jedinečná metóda k vyvolaniu ilúzie pokroku. V skutočnosti vyvoláva chaos, neefektívnosť a demoralizáciu...
„
(GAIUS PETRONIUS, zomrel v roku 66 pr. n.l.)
Týmto, ako sa zdá stále platným citátom, sa pokúšam reagovať na situáciu, v akej sa ocitli slovenské výsadkové
a špeciálne jednotky začiatkom roku 2006, dnes „meče pozemného vojska hroť“.
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Účastníci Rady KVV SR , t.j. predsedníctvo KVV SR a všetkých 5 predsedov oblastných výborov KVV a ďalší,
v celkovom počte asi 20 osôb, sa zúčastnili rokovania v sobotu 1.4.2006 v Žiline. Účastníci si vypočuli hodnotiacu
správu predsedu KVV SR plk. v.v. Antona Múdreho o činnosti za uplynulé obdobie. Venoval sa hlavne oblastiam –
história, propagácia a kult. činnosť KVV SR. V úvode, sme si uctili minutou ticha kolegov, ktorí nás opustili
v poslednom období (Chromiak, Blštiak, Jambor, Michňová, Mikuš a ďalší). Z dosiahnutých výsledkov: pamätná
tabuľa 22. vvb v Prešove, doplnenie zoznamu prísl. 2 čs. pdb -Slemä, kniha Slovenskí výsadkári, povýšenie
J.Gabčíka do hodnosti plk. in memoriam (i Slovenskom), atď. Za konkrétnu spoluprácu medzi KVV a 5. plukom,
boli vyznamenaní Medailou J.Gabčíka dôstojníci 5. pluku – mjr. M.Salaj a mjr. M.Gardlo. Podpredseda KVV SR
pre ek. činnosť informoval, že na účte a v pokladni KVV SR bolo k 31.12.2005 celkom 27.677 Sk, zároveň vyzval
hospodárov štyroch O KVV, aby zaslali finančnú dokumentáciu. Upozornil na existenciu novej Smernice pre
hospodárenie Klubu vojenských výsadkárov, podľa ktorej sa musí riadiť činnosť klubov KVV. V ďalších
príspevkoch zazneli informácie o stave odhalenia pomníka Š.Baniča v Smoleniciach dňa 9.6.2006 po 14.00 hod.,
vrátane poďakovania za finančnú pomoc jednotlivcom ale i KVV SR Žilina a O KVV B.Bystrica a KVV z ČR
(Chrudim, Zlín,...) V ďalších vystúpeniach (i keď je KVV apolitickým združením) rezonovali blížiace sa voľby,
príprava Stretnutie 2007 (jún 2007 Žilina), nutnosť vyvolať jednanie po voľbách s novým MO SR k doplneniu
funkčnosti Dohody o spolupráci KVV SR s MO SR (z júla 2003), ktorá by reagovala na nové zmeny. Bolo
konštatované, že len schôdzová činnosť neprispeje k omladeniu čl. základne KVV SR. K propagácii činnosti KVV,
ale i ozbrojených síl SR sa využijú v ďalšom období akcie – odborný seminár , ale hlavne Stretnutie 2007.
O KVV Bratislava predložilo návrhy k oceneniu 3 príslušníkov KVV medailou Š.Baniča , pre zjednodušenie práce
dostali predsedovia od O KVV BA zoznam funkcionárov KVV (i z ČR)so stavom k 1.4.2006. KVV SR ďalej
rozdalo publikáciu „Zborník z vojensko-historického seminára Vojenskí výsadkári na Slovensku 1942-2004“, ďalej
propozície 12. ročníka memoriálu J.Gabčíka - beh na 13 km, (20.5.2006), informácie o pripravovanom 2. ročníku
Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska (KVV Prostějov 8.-10.9.2006) v Jívové, 8 km. v. od Šternberka.
Otvoreným ostáva organizátor III. M SR veteránov (2007), a vydávania celoslovenského Spravodaja a archivácia
materiálov KVV. V dobe podávania gulášu (poďakovanie patrí O KVV SR ZA) bol čas i na neformálne besedy
a výmenu informácii o klubových podujatiach.

Celkovo: kladné hodnotenie, dobré zabezpečenie, prínos pre KVV
Vladimír GAJDOŠ
KVV Bratislava

Ako sa začínalo. (dokončenie z minulého čísla)
Ďalšími nasledovníkmi „ výškových „ zoskokov bol Marek Čaučík a Karol Pastucha z odbočky SNA Bratislava,
ktorí sa predstavili na leteckom dni 9. mája 1948 pri zoskoku voľným pádom z výšky 1100 m z lietadla Douglas
DC-3. Po nich skákali „ výškové „ zoskoky i ďalší ako napr. B. Drga, B. Vaculík, alebo
Š. Horňák z Košíc.
Marek Čaučík spomína. / Žiaľ nie je už medzi nami /. K môjmu druhému „ výškovému „ zoskoku ma osobne
viažu nasledovné spomienky. Uskutočnil som ho z lietadla Fi – 156 Štorch. Tento môj / druhý/ zoskok z tohto
lietadla som uskutočnil ako prvý parašutista na Slovensku. Aeroklub nemal v tom čase padáky na „výškové„
zoskoky. Inštruktor L. Vašečka nás oboznámil, že na Ministerstve národnej obrany majú pochybnosti o našej
parašutistickej činnosti a bolo by ich potrebné o tom náležite presvedčiť. Jedného dňa pricestoval do Bratislavy gen.
Paleček, veliteľ výsadkového vojska ČSĽA, aby sa na vlastné oči presvedčil ako to funguje u nás. Generál svoju
návštevu neohlásil. Ja som sedel v posluchárni VŠT a počúval prednášku. Zrazu som potichučky počul svoje meno.
To inštruktor L. Vašečka mi oznámil, že priletel gen. Paleček , aby videl „ výškový „ zoskok. Aby som si zbalil veci
a išiel s nim na letisko. Lietadlo bolo pripravené a padáky tiež. Vykonanie „výškového„ zoskoku malo presvedčiť
MNO o nutnosti pridelenia padákov na tento výcvik. Po mojom príchode na letisko sme prišli k lietadlu Štorch
a Vašečka hovorí: „ Z tohto lietadla budeš skákať „. Ozval sa vo mne strach. Nikdy som v takomto lietadle nesedel
a nie ešte z neho vykonať „výškový„ zoskok a to pred veliteľom výsadkového vojska. Ešte na zemi sme podumali,
ako vystúpiť na vzpery lietadla, ako sa pridržať a ako vyskočiť. V lietadle sme sa postupne usadili. Vzadu inštruktor
Vašečka, pred neho ja s padákmi a na ďalšie miesto R. Slamka, ktorý bol pilotom. V ušiach mi počas letu pri
naberaní výšky zneli pokyny L. Vašečku: „ Len opatrne počas zaujatia polohy pri výskoku, s citom drž ten
benzínomer / ktorého som sa mal pridržiavať /, neodtrhni ho, lebo budeme všetci v prdeli „ . S postupným
naberaním výšky dívam sa na ligotavý JU-52 gen. Palečka. Všímam si aj vinice na úpätí Malých Karpát okolo
letiska a dumám, ako vlastne vykonám ten zoskok. Inštruktor mi dáva posledné rady a potom aj pokyn, aby som
vystúpil na vzpery lietadla.
Opäť mi pripomína : „Pozor na benzínomer, neoddrap ho„! Vír vrtule mi sťažuje dýchanie, o čom som pred
výskokom ani len neuvažoval. Vyskočil som smerom dozadu s lietadla. Skákal som s dvomi padákmi, hlavným
a záložným. Výskok som predviedol nad okrajom vajnorského letiska. Spočiatku som letel ako kameň – kade noha,
kade ruka. Rýchlosť pádu sa zvyšovala. Keď som sa dostal do polohy smerom hlavou dolu vidím letisko
a odhadujem výšku. Stále som ešte Pánu Bohu pod oknami. Tak ešte neotváram. Po získaní väčšej rýchlosti pád
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prestal byť pokojný. Každú zmenu polohy som pocítil prudkým náporom vzduchu. Najciteľnejšie boli nápory na
oblasť ľadvín. Pri jednej zmene polohy tela som dostal takú ranu, že som si zaumienil hneď otvoriť padák, len čo
dosiahnem polohu hlavou dolu. Mráz mi prebehol po chrbte pri pohľade dolu na vinice podo mnou a vyčnievajúce
kolíky, ku ktorým som sa rútil. Zatiahol som za uvolňovač. Chvála, padák sa otvoril a po krátkom klesaní som
pristál bez problémov na letisku. Generál Paleček bol spokojný a po krátkej dobe splnil sľub o dodávke padákov.
Pokračovateľom vo „výškových„ zoskokoch bol Vlado Hlôška, tiež najskôr na pilotnych padákoch. V r. 1952
v Košiciach. Ďalšie zoskoky s výdržou 10 sek uskutočnil na Sliači v dňoch 22.-24.8.1952 na I. M- ČSR na Sliači
v dňoch 22. – 24.8.1952. Tieto ukážky dali podnet, aby skákal aj v Čechách a na Morave. Tak napr. pri otváraní
symbolického cintorína obetiam koncentračného tábora v Terezíne 31.8.1952 predviedol ukážku zoskoku s voľným
pádom. Ďalej potom na letisku v Ruzyni 7.9.1952 urobil zoskok z 1000 m s 14 sek voľným pádom. V Ostrave
z výšky 1400 m s 28 sek voľným pádom. Posledný takýto zoskok vykonal v Plzni 21.9.1952.
Získané skúsenosti mienil využiť i pre ostatných parašutistov, preto sa začal zaoberať prípravou prvého
inštruktorského kurzu pre zoskoky s voľným pádom. Najväčším problémom bol však nedostatok leteckej techniky.
Povereníctvo dopravy už neposkytovalo lietadlo DC-3. Preto padol návrh vyskúšať menšie dostupné lietadlá akými
boli štvormiestny Fairchild, osemmiestny Nordsman, Storch a Aero 55 s výskokom dozadu, Z-381, Sokol M1-C.
Odskúšaním týchto lietadiel zostali parašutisti nezávislí od veľkých lietadiel.
Prvý inštruktorský kurz voľných pádov sa uskutočnil v novembri 1952 v Kralupoch. Zo Slovenska sa ho
zúčastnili Š. Pisko z Košíc, J. Kriváň z Banskej Bystrice, E. Tencer z Nitry, A. Valachová zo Žiliny, I. Nemček
z Bratislavy, Chovanec z Prešova. Program kurzu bol zameraný hlavne na absolvovanie zoskokov voľným pádom,
na ktoré bol použitý padák PD-6r. Bol to okrúhly padák z hodvábu na výťažný padáčik. Tento však nebo
konštruovaný na takéto zoskoky. Pri výdržiach okolo 10 sek mali silný dynamický náraz a dosť často sa trhali.
Neboli tiež žiadne skúsenosti. Technika voľného pádu robila parašutistom veľké problémy. Skúsenosti získavali len
na vlastnej koži a tieto potom medzi sebou konzultovali. Tak sa postupne tvorila technika voľných pádov. Účastníci
sa prvý raz mali možnosť zoznámiť s použitím stopiek a prístrojov PAS, ktorý slúžil na automatické otváranie
padákov. Ak parašutista počas voľného pádu neotvoril padák do 500 m , prístroj mu ho otvoril sám. Tým sa veľmi
zvýšila bezpečnosť otvárania padákov pri zoskokoch voľným pádom. Tu tiež V. Hlôška vytvoril prvý základný čs.
rekord z výšky 2700 m a dĺžkou voľného pádu 41,2 sek. Tento potom prekonal 8.10.1953 v Hořiciach keď skákal
z výšky 3905 m Tento potom prekonal 1.9.1954 J. Kriváň na Sliači keď skákal z výšky 4650 m.
Ďalší kurz sa uskutočnil potom vo Vajnoroch od 4.-18.januára 1953, pre začínajúcich športovcov na Slovensku. Bol
to preškoľovací kurz na nové padáky PD-47 a lietadlá K-73 a UC-61 / K-74 /.
To boli teda tie začiatky. Ťažké, avšak pre ďalší rozvoj veľmi užitočné.

Emil T e n c e r
KVV Banská Bystrica

Vojna vo farbe – na krídlach LUFTWAFFE.
Hoci sa Druhá svetová vojna dávno skončila,
ako zlý duch a prízrak sa vynára opäť na obrazovkách
našich televíznych prijímačov a na pultoch knižných
vydavateľstiev. Jej vojenské operácie nedávajú spávať
tak historikom, ako filmárom a sú predmetom ich
trvalého záujmu. Aktéri bojov na svetových bojiskách
v dnešnej dobe poväčšine nežijú. Veľa vojakov tiež
zahynulo vo vojne a nedožilo sa vytúženej slobody.
Len málo pamätníkov – veteránov vojny, ktorí sú ešte
medzi nami môžu nám povedať, ako to vtedy
v skutočnosti bolo. Že to bolo veľmi ťažké a kruté,
dočítame sa v knihách tých, ktorí to napísali vo
svojich pamätiach.
Redakcii nášho spravodaja Červené barety sa
podarilo opäť získať dokumenty neobyčajného
vojenského významu. Je to vojna vo farbe ! Na
stránkach nášho spravodaja sa vrátime o niekoľko
desaťročí do minulosti. Vrátime sa do čias, kedy sa
Európa triasla od výbuchov delostreleckých granátov,
Charakteristický obrázok nemeckého výsadkára v Ju-52
leteckých bômb a zavýjajúcich poplašných sirén. Po
uverejňovaný v každom časopise a novinách
našich predchádzajúcich článkoch z čias vojny, ako
Veľká padáková operácia v SNP alebo Druhá paradesantná brigáda v SNP z pera plukovníka v.v. Vendelína
Mikuša, obracia sa naša pozornosť tentoraz iným smerom. K druhému brehu a bývalému protivníkovi i nepriateľovi,
ktorý uvrhol svet do Druhej svetovej vojny. Bola to Nemecká armáda. V jej zostave sa nachádzali aj nemecké
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vzdušné sily Luftwaffe spolu s nemeckými výsadkovými jednotkami. Už vopred musíme nášho čitateľa upozorniť,
že uskutočnenie zámeru písať o Nemeckej armáde nie je v žiadnom prípade propagácia fašizmu. Sme si dobre
vedomí, že ešte pred niekoľkými rokmi nebolo možné takéto vojnové materiály uverejňovať, alebo o nich iným ako
predpísaným spôsobom písať. Avšak jedinečnosť a autentičnosť dokumentov, ktoré ležali polstoročie nepovšimnuté,
boli pohnútkou k tomu, aby sme pristúpili k ich zverejneniu. Veríme, že zaujmú aj čitateľov Červených baretov,
ktorí kladne ocenia fotodokumenty, natočené nemeckými vojnovými kameramanmi na bojiskách Druhej svetovej
vojny. Nami predkladané dokumenty neboli v povojnovom období, až na malé výnimky, nikdy uverejnené. Náš
čitateľ ich môže takto vzhliadnuť po prvý raz. Netreba zdôrazňovať, že tu ide o materiály nie propagačného, ale
historického významu. Istý nemenovaný pracovník rozviedky sa vyjadril o týchto dokumentoch takto: „Určite by
zaujali v čase vojny aj zahraničné spravodajské služby.“ Mal pravdu. Materiály obsahujú totiž aj jedno z tajomstiev
Luftwaffe, ktoré odhalíme práve na stránkach našich Červených baretov. Je nesporné, že Nemecká armáda sa
v Druhej svetovej vojne zaradila medzi najlepšie armády na svete. Jej vojenské jednotky operovali takmer vo
všetkých štátoch Európy. Len spojeným úsilím armád celého sveta, sa podarilo spútať zámery vtedajších nemeckých
politikov a generálov.
V budúcom čísle Červených baretov sa vydáme na krídlach Luftwaffe do dávnej minulosti, aby sme si
mohli viac vážiť dnešnú prítomnosť. Bude to dobrodružné rozprávanie o nemeckých letcoch a výsadkároch,
oddaných svojmu führerovi. Bude to však rozprávanie aj o armáde, ktorá práve vďaka svojmu vodcovi musela
skončiť v temnotách a prepadlisku novodobých dejín.

Alexander Georgievský
KVV Bratislava

Niekoľko slov o našej hymne
Na stretnutí veteránov výsadkového vojska v dňoch 24.- 26.6.2005 v Prostějove, ktorého som sa zúčastnil
spolu s delegáciou KVV Bratislava, vyzval pri slávnostnom nástupe prezident KVV ČR plk. v.v. Ing J.Starý
zaspievať hymnu výsadkárov. Zaspievaná takmer 400 účastníkmi vyznela majestátne a bola výborným doplnkom
tohto podujatia. Osobne si už presne text piesne nepamätám, preto pre oživenie v pamäti uvádzam text podľa knihy
Emila Tencera Dejiny parašutizmu na Slovensku I. / Prípadné omyly mi prosím prepáčte /.
Parašutistická hymna „Duní stroje vzduchem„
l. Duní stroje vzduchem, přes hřběty hor
3. Žižkův odkaz máme, v srdci je v nás,
k útoku startuje paradesantní zbor.
hrůzu a des bude mít nepřítel z nás !
Oheň v srdci nesem, na vlasti prah
Jasný je náš úkol, jasný je náš cíl
snesem se padáky, tam kde útočí vrah !
tvrde, kde je nepřítel, bojovat ze všech sil !
Refrén :
Refrén :
Paradesantní jednotky, meče armády hrot
4. Teď již zbrane bijí do jejich těl,
letcům burácí motory, od vrahů delí nás skok.
Zní hudba pekelná v rachotu našich děl.
Dolu – hotovost, dolu – připravit, vpřed úder z oblohy
Život radi dáme za svoji zem
do hlubín padá z letounu ven, na sta mužů bránit svou zem.
Za naše vítězství, za svobodu všem !
Refrén :
2. Tam kde vyheň boje žhne v dešti střel,
tam parajednotka přistáva v hluku děl.
Národ náš nám věří nesklamem jej
již nikdy Mníchov, vlasti svou oběť dej !
Refrén :
Viem, melódiu tejto pesničky skomponoval a text napísal poručík Jaroslav Mladý / ďalej Jarda /. Slúžil som s ním
od októbra 1947, kedy sme spolu nastúpili do preškolovacieho kurzu výsadkového vojska v Stráži pod Ralskom . Po
ukončení kurzu a absolvovaní piatich zoskokov z Dakoty, sme boli obidvaja zaradení ako inštruktori do padákovej
školy na letisku v Hradčanoch. Spolu sme bývali v rodinnom dome manželov Foglových a spolu sme sa podieľali na
výcviku prvých parašutistov – vojakov základnej služby a vojakov z povolania, ktorí prišli k výsadkovému vojsku
po roku 1947.
Spolu sme strávili veľa voľného času pri športe aj na zábavách. Kedy a kde Jarda túto pieseň zložil neviem, ale
viem, že ako pochodovú pieseň ju spievali všetci vojaci v Hradčanoch, v Stráži pod Ralskom a v Zákupoch, kde boli
vtedy rozmiestnené výsadkové jednotky. Nepamätám sa, či sme ju spievali už v roku 1947, alebo až v roku 1948.
Spievala sa aj pri nástupoch do Dakoty, pri táboráku a aj na tanečných zábavách v prestávkach medzi tancom.
Pôvodne to bola teda pochodová pieseň a neskôr sa stala hymnou všetkých čs. výsadkárov. V ďalšom vývoji, po
vzniku 22. výsadkovej brigády, ktorá mala v organizácii brigádnu hudbu – v roku 1954 sa ujal spracovania notového
partu nový kapelník npor. Ján Holoubek. Tento tiež mierne upravil text tejto hymny.
Červené barety
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Jarda hral dobre na klavír, a niekedy keď mal
dobrú náladu, sa nám podarilo ho prinútiť, aby
ju aj sám na zábave zahral. Spomínam si, ako ju
hrávala klaviristka v Riva bare v Prahe v Starom
meste, kam sme sa chodievali zabávať, keď sme
boli niekoľko dní v Prahe, napríklad v čase XI.
Všesokolského sletu, kde sme robili zoskoky
padákom na Strahovský štadión. Kto klaviristku
túto pieseň naučil neviem, ale myslím si, že to
bol osobne Jarda. Táto pani ju zahrala každý raz,
keď vstúpil do lokálu vojak v červenom barete –
pritom prerušila aj tanec.
S Jardom som prežil najkrajšie chvíle
v Hradčanoch. Podieľali sme sa na výcviku
vlastných vojakov i na výcviku prvých
športových parašutistov v dvoch inštruktorských
kurzoch / bolo to 20 mužov a 10 žien /. Na to
mám dobré spomienky, pretože jednou z členiek
tohto družstva som sa neskôr i oženil. Spoločne
sme chodili do Liberca, kde som sa oženil. Bol
naozaj veselý spoločník. Mal veľký úspech
u žien. V Liberci sme chodili vždy v sobotu
spolu s mojimi známymi sa zabávať. On si vždy
našiel spoločníčku, niekedy aj dve za jeden
večer a potom sa ich nevedel zbaviť. V roku
1950 som bol premiestnený do Stráže pod Ralskom a on, aspoň si to myslím, do Zákup. V roku 1951 nás od
výsadkového vojska tak rýchlo premiestnili, že sme ani nemali čas sa rozlúčiť. On nevedel kam som išiel ja, a ja
som nevedel zasa kam išiel on.
Niekedy po roku 1952 som išiel na služobnú cestu z Levíc do Trenčína. Tam som sa od priateľa dozvedel, že
Jarda slúži u leteckého práporu v Piešťanoch. Do Trenčína som sa priviezol na motorke, a tak na spiatočnej ceste do
Levíc, kde som vtedy slúžil aj býval, som ho na letisku navštívil. Potom sme u neho v byte dlho spomínali na dobu
prežitú v Hradčanoch a v Stráži pod Ralskom u výsadkového vojska. Vymenili sme si adresy a Jarda mi v liste
poslal výstrižok z časopisu Krídla vlasti s jeho článkom o výcviku prvých parašutistiek v Hradčanoch. Na výstrižku
bola jeho fotografia, moja fotografia a fotografia mojej manželky. / Tieto fotografie sme uviedli v Červených
baretoch. Pod článkom neviem prečo bolo uvedené meno „ poručík Hladký „ - neviem prečo ? Odpísal som mu, ale
sa asi presťahoval a list nedostal. Viac sa mi neozval. Neviem ani či sa oženil a mal rodinu. Na stretnutí v Prostějově
mi niekto z účastníkov povedal, že už Jarda nie je medzi nami, ako aj väčšina ďalších kamarátov, s ktorými som
slúžil a bol pri vzniku výsadkového vojska.

Zdeněk Sigmund
KVV Bratislava

1958
Písal sa tento rok, v Československu zúril socializmus a vo svete studená vojna. Napriek tomu sa mali
uskutočniť v Bratislave IV. Majstrovstvá sveta v parašutizme. Vtedy sa ten prívlastok „v klasických disciplínach“
vôbec neuvádzal, pretože sa iné, ako klasika-presnosť
neskákalo. Majstrovstvá poriadal AČSR. Mal som už, alebo
ešte, 12 rokov, kopu voľného času a skoro žiadne povinnosti.
Na letisko som to mal trošku ďalej, ako Vajnoráci, ale tých 5
km som hravo prebehol, keďže som za loptou s chalanmi denne
nabehal viacej. Takže každý deň pekne 10 po vlastných.
Ľudovo-demokratické zriadenie sa potrebovalo pred svetom
riadne ukázať, preto bolo letisko pekne vyzdobené, pre čestných
hostí bola pod riadiacou vežou postavená tribúna, potiahnutá
červeným súknom. A to bolo pre chalana môjho veku priam
brána do priestoru, kde sa všeobecne nesmelo a kde sa zdržovali
všetci, čo mali s týmto športom čo do činenia, najmä tí, ku
ktorým ma to priťahovalo najviac. Parašutisti. Nadvihnúť
nepozorovane červené súkno a podliezť tribúnu nebol žiaden problém. Až sa ešte dnes čudujem, že ma potom nikto
nechytil za uši a nepratal preč, keď som sa motal okolo padákov a parašutistov. Aj na lietadlo som si dokonca siahol.
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Vtedy som prvý krát videl na vlastné oči neskoršie moje vzory, Meheša, Vrábla, Kiša a ďalších, dokonca som vôbec
netušil, že ten vysoký fešák, čo stál na tej bedni s dvojkou, bude neskôr môj tréner v Dukle Prostějov, Jardo
Jehlička. Dnes sa už nepamätám, koľko dní trvali majstrovstvá, ale bol som tam zaručene každý deň. Sledoval som
všetko pozorne, bolo sa na čo pozerať. Všímal som si, okolo akých farieb sa pohybovali závodníci, čo mali na
kombinézach. Doma som to kreslil otcovi, ktorý mi potom vysvetľoval, akú vlajku som nakreslil, ktorému štátu
patrí, pretože zo školy som to ešte nevedel a systém asi ani nemal záujem, aby sme v takom veku vedeli, ako vypadá
americká, nemecká, anglická a iné „imperialistické“ vlajky. Takže som si potom dobre šplhol, keď som závodníkov
oslovil ahoj Američan, ahoj Talian, ahoj Francúz. Boli to veľmi milí chlapíci a dodnes si pamätám, že som prvý krát
ochutnal Coca-colu. Ušlo sa mi zopár suvenírov, ktoré skončili bohvie kde, ale na jeden som dodnes nezabudol.
Američania mali v družstve jedného černocha. Vtedy sa mu tak mohlo hovoriť, dnes už sú to Afro-američania. Bolo
to pre mňa pekné čudo, lebo dovtedy som také niečo videl len v rozprávkových knižkách. Preto, akosi samozrejme
som sa motal najviacej okolo neho. Aj si ma všimol po čase, niečo mi hovoril, ale rozumel som mu presne toľko, čo
on mne. Zobral ma na ruky, „hutoril americky“ a pripol mi na tričko jeden skutočne krásny a veľký odznak,
americkú paraplacku. Bol som šťastnejší človek, než vtedajší víťaz P.Ostrovskij zo ZSSR. No môjmu šťastiu nebolo
dopriate dlhé trvanie. Starší neznámi chalani, ktorí zatúžili byť tiež frajeri s paraplackou, ma o ňu jednoducho obrali
a keď som si ju bránil, tak sa mi aj zopár štipľavých ušlo. Vtedy mi, v tej detskej hlavičke so slzami v očiach skrsol
nápad, „veď ja si takú musím za každú cenu vyskákať“. A veru vyskákal. Hneď niekoľko. Za 16 rokov a 1500
zoskokov v Aeroklube Bratislava, VÚ 8280 a Dukle Prostějov som si vyskákal dostatok športových a vojenských
tried, zhromaždil som pomerne slušnú zbierku odznakov domácich a zahraničných s para tematikou, ale ten prvý,
pre mňa najcennejší a stratený, taký mi stále chýba.
A ešte jedno mi utkvelo z tej doby v pamäti. V rádiu hlásili o tom, ako prebehli majstrovstvá, že sa nikto
nezabil a že všetci parašutisti dopadli do vnútra 60m kruhu. Vtedy som ledabolo doma utrúsil: „Veď ja viem“!

Juro Poláček
KVV Bratislava

Viere Štepánkovej 70 rokov

Jurajovi Poláčkovi
Mariánovi Fitošovi

60 rokov
60 rokov

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

Červené barety
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◙

Z aktivít iných klubov v roku 2006 : 11.-17.9.2006 zájazd Arnhem (Holandsko – 62. výročie operácie Market
Garden)), 30.9. Michalský deň, 14.10. – Slemä. 16.-17.6. – účasť na pietnom akte pri kostole Cyrila a Metóda,
Praha 1 – Resslova ul., 13.12. – hodnotiaca schôdza klubu.
2. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska, generálov Palečka, Krzáka a plk. Černotu* sa
uskutoční 8.-10.9.2005 v školiacom a rekreačnom zariadení Veliteľstva spoločných síl v Jivové, 8 km
východne od Šternberka. Ide o súťaž dvojčlenných (i zmiešaných) družstiev so súčtom veku min. 120 rokov,
ktorá sa uskutoční 9.9.2006 plnením jednoduchých branných (a splniteľných) disciplín. Organizuje Občianske
združenie – Klub vojenských veteránov – Prostějov. KVV BA bude reprezentovať družstvo J. Tuček + 1.
*gen. Karel Paleček (1896-1962), gen. Rudolf Krzák (1914 - 2004), plk., Josef Černota (1916 – 2001)
Pri príležitosti 61. výročia oslobodenia Bratislavy (4.4.1945), sa uskutočnilo kladenie vencov na
bratislavskom Slavíne. Veniec položil i ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, za KVV BA boli kladeniu
vencov prítomní manželia Mehešovi.
Viete, že medzi vybranými lokalitami na bratislavské letisko patrila i bratislavská Kuchajda?
Dňa 10.3.2006 zúčastnil sa náš člen P. Franík VČS v Banskej Bystrici
Touto cestou chceme poďakovať KVV Prostějov za ich príspevok na bustu Štefana Baniča vo výške 3 100,- Kč
Ing. Fr. Stavný 600,- Kč, Ing. A. Šulák KVV Zlín 2 000,- Kč, KVV Chrudim vo výške 245,- Sk, KVV
Banská
Bystrica 3 000,- Sk, Ing. Michal Milas, KVV Prešov 2 500,- Sk, Marian Mikulovský, KVV Trenčín 1 000,- Sk,
Ľubomír Rondík 2 000.- Sk.
Z dielne známeho slovenského karikaturistu Ivana Popoviča vyšla videokazeta „Mať tak o koliesko viac!
Padák!„ V tomto krátkom videoklipe približuje Popovič dielo Štefana Baniča, slovenského vynálezcu padáka.
Na jeho spracovaní sa podieľal i náš KKV.
Dňa 2. 4. 2006 zúčastnil náš člen P. Franík Výročnej členskej schôdze Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R.
Štefánika v Rači.
V Žiline bola vydaná kniha od autora Miroslava Pecka Z dejín letectva a parašutizmu v Žiline.
Uvedenú knihu je možné objednať na adrese Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. Vydavateľstvo EDIS Žilinská
univerzita J. M. Hurbana, 010 26 Žilina, v cene 95,- Sk + poštovné.
Dňa 5.-6.5.2006 sa uskutočnilo tradičné stretnutie na letisku v Lučenci-Boľkovciach. Organizoval O KVV
B.Bystrica, za O KVV Bratislava sa zúčastnili J.Meheš, T.Šidlová V.Gajdoš .
Po Innsbrucku, Ríme a Budapešti je v SNM na Bratislavskom hrade až do 15.9.inštalovaná výstava o Leonardovi
da Vinci – Zvedavý génius (Codex Atlanticus). Návštevníci si môžu o.i. prehliadnúť i modely niektorých
vynálezov – bicykel, potápačské prístroje, lietajúci stroj ale i padák. Návštevníkov by nemala odradiť ani cena
za vstupenku – 170,- Sk.
8.5.2006 bola v Studentskej ul. v Prahe 6, v miestach, kde bol 22. apríla 1941 zatknutý jeden z „Troch kráľov“
pplk. Josef Balabán (5.6.1894 – 3.10.1941, genmjr in memoriam), odhalená pamätná tabuľa. Ďalší z trojice –
pplk. Josef Mašín (26.8.1904 –30.6.1942, brig.gen. in memoriam) bol zatknutý 13.5.1941 v Prahe, škpt. Václav
Morávek ( 8.8.1904 - 21.3.1942, gen in memoriam) padol v Prahe 6 dňa 21.3.1942
V príležitosti odhalenia pamätníka Štefanovi Baničovi, si bude možné zakúpiť korešpondenčný lístok,
s príležitostnou pečiatkou a známkou Štefana Baniča.
Obraciame sa opäť na všetkých našich členov, ktorí ešte neprispeli na bustu Š. Baniča, že tak môžu urobiť na
číslo účtu 1746841054/0200 VÚB Bratislava, alebo na adresu hospodára Pavel Franík, Kudlákova 1, 841 01
Bratislava.
Tak nám zase kvalita časopisu trošku poskočila hore, zakúpením farebnej laserovej tlačiarne.
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◙
◙ Najbližšie číslo nášho spravodaja vyjde asi : 1.9.2006

Kontaktná adresa: Pavel Franík
Kudlákova 1
841 01 Bratislava
Tel. /Fax: 02/ 6436 2349
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Juraj Poláček
Úradnícka 12
831 03 Bratislava
Tel./mob.:02/44642911, 0903 253636
E-mail: jpm@jpm.sk
jpm1@stonline.sk
spravodaj Č. barety -www.jpm.sk

