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Michalský deň - Výstava padákov v Moste pri Bratislave
Dňa 23. 9. 2006 Klub vojenských výsadkárov v Bratislave v spolupráci s obecným úradom obce Most pri Bratislave
usporiadal Michalský deň (Svätý Michal patrón výsadkárov), spojený s 1. výstavou padákov na Slovensku. Michalský deň
usporiadavame už dlhšie, v jeho programe boli aj zoskoky padákom. Žiaľ, rušením letiska vo Vajnoroch sme prišli o túto
možnosť vyplnenia programu a tak Šaňo Georgievský opäť prišiel s nápadom. „Čo keby sme urobili výstavu padákov“? Slovo
dalo slovo a nápad začala skupina nadšencov realizovať. Ako prvá vznikla otázka, kde to urobiť ? Letisko Vajnory ako také,
sme v zárodku zavrhli. S nápadom prišla naša členka Dagmar
Meierová, ktorá býva v Moste pri Bratislave, v obeci len pár
kilometrov od Bratislavy. Pozná sa dobre so starostom obce p.
Jozefom Pustajom. Oslovila ho a zároveň pozvala spolu s A.
Georgievským na odhalenie pomníka Štefanovi Baničovi do
Smoleníc. Pán starosta sa stretol so starostkou Smoleníc pí. P.
Hornáčkovou, ktorá ho informovala o spolupráci s Klubom
vojenských výsadkárov v Bratislave a o jeho podieli na
zabezpečení zhotovenia a osadení tohto pomníka. Sám sa celého
aktu odhalenia pomníka zúčastnil a keď videl to nadšenie a elán
vojenských veteránov, prisľúbil pomoc pri zabezpečení tejto
ďalšej našej akcie. Tým bola zabezpečená tá najdôležitejšia
otázka – priestoru tejto akcie. Vyvstala ďalšia dôležitá úloha,
kde vziať padáky a najmä dobové, aby to bolo čo
najzaujímavejšie. Vytvoril sa tým nadšencov, ktorý sa podujal
celú túto akciu zorganizovať. Boli to predovšetkým Alexander
Georgievský so svojou priateľkou Dášou Meierovou, Juro
Poláček a Paľo Franík.
Nakoniec sa všetko podarilo a dňa 22. 9. sa mohla uvedená
skupina pustiť do inštalácie pripravovanej výstavy. Po stranách
balkóna Kultúrneho domu v Moste pri Bratislave, priľahlých
stenách a opone javiska sály sa rozprestreli padáky. Padákv
OVP 68, sovietsky padák C4Y, PD 47 vo verzii statika a ručné
otváranie, padák „krídlo„ PTCH-10, PTCH-3, trojuholníkový
Kontrola exponátov tesne pred otvorením
padák, nákladný padák a pod., niektoré zostali nerozbalené na
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stoloch. Ako doplnky k padákom slúžili rôzne výťažne padáčiky, časovacie prístroje KAP-3 , uvoľňovače, používané
parašutistické helmy, baliace stoly. Na jednotlivých stenách boli rozvešané kombinézy, v ktorých sa na letiskách skákalo,
parašutistické trička a barety. Našla sa aj kamera s ktorou skákal Juro Poláček. Na jednotlivých stenách miestnosti boli
zväčšené fotografie z výcviku parašutistov, najmä našej členky H. Feketeovej, diplomy, pamätné listy a „nuly“ z Majstrovstiev
sveta. Na stoloch a výstavných paneloch okolo jednej steny sálu bola výstava parašutistických odznakov, medailí zo zbierok P.
Franíka, J. Poláčka a A. Georgievského, ako i trofeje a rôzne relikvie z parašutistického života G. Kiša, na jednom paneli sa
veľmi vynímal plagát z leteckého dňa pri príležitosti osláv 8. výročia SNP. Skutočná vzácnosť z r.1952. Najviac dala zabrať
inštalácia parašutistu pri voľnom páde. Pozháňala sa figurína, obliekla do maskáčov a padáka, natiahli sa na nohy kanady, na
ruky rukavice a z postroja padáka, otvorený vrchlík. Natiahli sa pod strop, krížom cez sálu oceľové lanká a na tieto sa zavesila
figurína parašutistu, pripomínajúca zoskok voľným pádom, tesne po otvorení padáka. Figurína s uvoľňovačom v ruke, ktorú
pomenovali organizátori „Mišo“,bola skutočnou atrakciou tejto výstavy. Táto nám zostane ako atrakcia na podobné ďalšie
výstavy.

Samotný program tohto Michalského dňa 23.9.2006:
1. 15,00 – 16,00 hod. prezentácia
2. 16,00 otvorenie výstavy padákov
3. 17,00 zahájenie Michalského dňa – voľné posedenie, spoločenská zábava
Čo povedať na záver ? Je treba predovšetkým poďakovať organizátorom za naozaj vydarenú a peknú akciu, ktorá opäť
priniesla niečo nové v našej činnosti klubu. Veríme, že nebola posledná! Na druhej strane treba konštatovať, že bola škoda, že
sa jej nezúčastnili i členovia ďalších klubov, ale hlavne že chýbali mnohí naši členovia, ktorých počítame na desiatky.
Zaželajme si, aby ten ďalší Michalský deň bol ešte krajší a nápaditejší.

Pavel Franík
KVV Bratislava
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
14. pokračovanie
V minulom čísle nám chýbala rubrika Galéria osobností parašutizmu na Slovensku. Narušila sa následnosť našich článkov,
nie však vinou redakcie spravodaja Červené barety. V ďalšom pokračovaní mali byť výsadkári z Prešova / naši členovia Vančík
a Pribula. Títo však, i keď sú členovia nášho KVV Bratislava, proste na naše vyzvanie s nepochopením nereagovali a ďalšie
osobnosti z Prešova nám mal poskytnúť Lacko Platko, ktorý nám v tejto oblasti vždy rád pomohol. Žiaľ, nestihol to.
Vyslovujeme úprimnú sústrasť! Budeme vždy na neho spomínať! Trochu nám to narušilo plán pokračovania tejto Galérie,
pretože sme chceli uverejniť osobnosti z kraja Prešov a v poslednom čísle Košice. V roku 2007, kedy bude tiež 60. výročie
založenia výsadkového vojska, budeme sa venovať osobnostiam, ktoré sa venovali dlhé roky výsadkovému vojsku. Preto sa
našim čitateľom ospravedlňujeme.

Štefan HORŇÁK
Narodil sa 13.8.1916 v Košiciach. Zomrel 20.9.1998.
Ako nezamestnaný reagoval v roku 1937 na výzvu Masarykovej leteckej ligy „1000 pilotov
republike“ a na jar roku 1938 začal s výcvikom v motorovom lietaní na Prage E-39. Pilotné
skúšky zložil v auguste.
Počas vojenskej základnej služby v Spišskej Novej Vsi ho zaradili do pilotnej skupiny, kde na
cvičných lietadlách Praga E-241 lietal necelý polrok, až do obsadenia Košíc maďarskou
armádou. Vrátil sa domov aj s ďalšími pilotmi MLL, no po čase ho maďarské úrady zaradili
k pohraničnej ochrane. Chcel však byť blízko lietadiel a tak sa prihlásil na paravýcvik do
maďarského mesta Pápa, kde skákal z lietadiel typu Savoia-Marchetti.
Roku 1941 sa vrátil do Košíc, no čoskoro ho povolali do maďarskej armády ako parašutistu,
opäť do Pápy , kde až do konca vojny pôsobil ako zbrojný majster.
Po vojne sa zapojil do obnovy zničeného letiska v Košiciach. Bol zakladajúcim členom
odbočky Slovenského národného aeroklubu a venoval sa motorovému lietaniu. Keď vznikol
v januári l948 parašutistický odbor pri pobočke SNA v Baťovanoch, Štefan Horňák bol poverený jeho založením a riadením
v Košiciach, stal sa jeho prvým predsedom. Absolvoval prvý inštruktorský kurz v Baťovanoch, ktorý ho oprávňoval školiť
nových parašutistov. Osemnásť z nich 6. júna 1948 zoskočilo na padákoch RZ-20 na leteckom dni z lietadla DC-3 a mali veľký
úspech. O rok neskôr Štefan Horňák vycvičil ďalších športových parašutistov. Po prechode parašutistov zo SNA do Sokola sa
už venoval iba motorovému lietaniu a výsadkom.
Posledný raz chytil knipel C-106 roku 1956 počas maďarských udalostí, keď ho povolali na vojenské cvičenie. Po skončení
zamestnania v ČSD odišiel na zaslúžený dôchodok a prihlásil sa za člena košickej odbočky Slovenského leteckého zväzu, kde
pomáhal objasňovať biele miesta dejín lietania v regióne. Tešil sa na stretnutie so svojimi žiakmi po 50 rokoch, ktoré bolo
5.9.1998, a na ktorom ho za vykonané dielo čakala Pamätná plaketa primátora Košíc. Ale choroba mu nedovolila prísť na toto
stretnutie a po mesiaci nerovného zápasu so smrťou jej nakoniec vo veku 82 rokov podľahol. Posledná rozlúčka so Štefanom
Horňákom bola dôstojná a svet letectva sa s ním rozlúčil aj preletom športových lietadiel nad verejným cintorínom v Košiciach.

Pavel Franík
KVV Bratislava

Anton KISTER – Majster športu
Narodil sa 24. 2. 1932 v Markovciach okr. Michalovce. Absolvent Baťovej školy vo Svite. Ako mladý chlapec vždy túžil
vznášať sa v oblakoch a tak začal v Poprade lietať. Zapáčil sa mu tiež parašutistický šport a tak začal i skákať. Jeho prvými
inštruktormi bol Milan Podolec a Vojto Žolčák. Základný výcvik absolvoval vo Svite a na letisku Poprad v roku 1950. Prvý
zoskok uskutočnil na padáku RZ 20. V roku 1950 absolvoval v Prahe na Trojskom ostrove inštruktorský kurz a následné
zoskoky na letisku v Klecanoch. To už sa preškolil na typ padáka VJ-1.V roku 1951 narukoval k výsadkovému vojsku do
Zákup neďaleko Českej Lípy. Po absolvovaní prijímača nastúpil do školy dôstojníkov v zálohe. Po jej absolvovaní v hodnosti
podporučíka bol prevelený k 72. výsadkovému práporu do Košíc. Po dvoch rokoch u výsadkového vojska bol prevelený
k inému druhu vojska a to k letectvu – stále však v Košiciach. Bol zaradený k leteckému bojovému útvaru, ktorému velil mjr.
Remek (otec prvého kozmonauta ČSSR Vladimíra Remeka), vo funkcii náčelníka padákovej, výsadkovej a záchrannej služby.
Mal už svoju rodinu, s ktorou chcel zostať bývať v Košiciach a tak požiadal veliteľa letectva, aby nebol prevelený inam, čo sa
mu aj v roku 1959 podarilo. Zostal v tej istej funkcii u školného útvaru leteckého učilišťa, kde pôsobil až do roku 1988 vo
VVLŠ SNP.
Jeho činnosť v parašutistickom športe sa mohla zdokonaľovať a venovať sa i výchove ďalších adeptov o tento šport. Po
roku 1954 opäť nadviazal kontakt s parašutistickým športom vo Zväzarme cez Tibora Glaubica a Jozefa Rydzika, ale najmä
s Jánom Šuškom, ktorý v tom období viedol odbor para v Košiciach. Z titulu svojej funkcie A.Kister veľmi pomáhal

Červené barety

3

aeroklubom Zväzarmu v celom východoslovenskom
kraji či už ako inštruktor, alebo materiálne. Zúčastnil
sa mnohých klubových, krajských i slovenských
súťaži. Skákal doma i v zahraničí, napr. v Maďarsku
a Poľsku. Športovú činnosť ukončil v roku 1970 na
Memoriáli Štefana Pisku. Vykonal celkom 7244
zoskokov padákom. Boli to zoskoky na 22 typoch
padákov a z 14 typov lietadiel a balónu. Zúčastňoval
sa zoskokov na mnohých leteckých dňoch, najmä
skákal na záchrannom type padáka
„Raketa“.
Zúčastňoval sa tiež na vývoji vystreľovacej sedačky
do prúdových lietadiel. Svoj posledný zoskok
vykonal ako 71 ročný na padáku typu krídlo
„Študent“ 5.7.2003.
Koncom roku 1984 odišiel pracovať do Líbie
v Afrike, kde 3 roky budoval leteckú školu. Za svoju
dlhoročnú aktívnu činnosť v parašutistickom športe,
bol mu udelený titul Majster športu. Je nositeľom
Zlatého odznaku FAI s tromi diamantmi, odznaku Zväzarmu „Za obetavú prácu“ a ďalších 7 vyznamenaní. V mesiaci
september 2006 mu bola udelená pamätná plaketa pri príležitosti 100. výročia lietania v Košiciach.

Pavel F r a n í k
KVV Bratislava
Štefan RYCHTARČÍK
Narodil sa 3. 9.1944 v Smižanoch, neďaleko, vtedy vojenského letiska Spišská Nová
Ves. V prvej polovici päťdesiatych rokov ako chlapec, niekoľkokrát sledoval zoskoky
vojenských výsadkárov na tomto letisku, čo možno podnietilo jeho záujem o parašutizmus.
Vyštudoval Strednú priemyselnú školu drevársku. Absolvoval výcvik brancov -výsadkárov a
prvé zoskoky urobil v máji 1963 na letisku Spišská Nová Ves, na padáku PD-47, pod
vedením inštruktora Jozefa Giertliho.
Základnú vojenskú službu vykonal v rokoch 1963 -1965 u 7.samostatného výsadkového
pluku (VÚ 7374 v Holešove), ktorý podliehal priamemu veleniu Spravodajskej správy
Ministerstva obrany. Skákalo sa väčšinou na cvičné plochy a do terénu na padákoch PD 47 z
lietadiel AN-2 a IL-14. Bol prieskumník – radista, veliteľ družstva na školnej rote, ktorej
vtedy velil npor. Ján Repaský, neskorší generál, poslanec FZ ČSFR, štátny tajomník MO SR.
Po návrate z vojenčiny sa na podnet Štefana Finduru, bývalého inštruktora –zamestnanca
krajského aeroklubu Košice, začala jeho športová a inštruktorská činnosť. Pri aeroklube
Spišská Nová Ves založil v roku 1967 parašutistický odbor a bol jeho predsedom až do roku
1975. Každoročne cvičil brancov a zálohy. Mal zásluhu na výraznom zvýšení počtu
športovcov v tomto regióne, kde ich bolo vždy vo výcviku okolo 25-30 cvičencov. Zaviedol
systém 9 dňových tréningových sústredení športovcov a reprezentantov kraja, ktorý bol pre
nich prínosom a veľmi sa osvedčil lebo šetril aktivistom čas.. V rokoch 1980-1981 aj jeho
pričinením, bolo v kraji naskákaných 8.000 zoskokov, čo bolo rekordom v tomto období.
Zúčastňoval sa na rôznych súťažiach, ako napr. memoriál Š. Pisku v Košiciach, J. Kriváňa
v Očovej, R.Lebedu v Kamenici n/Cir., majstrovstvá kraja, Slovenska, Československa.
Niekoľko rokov bol zamestnaný na Okresnom výbore Zväzarmu. V roku 1973 sa stáva
zamestnancom Slovenského aeroklubu Zväzarmu, ako inšpektor para so sídlom v Spišskej
Novej Vsi.
Absolvoval pilotný výcvik a získal oprávnenie pilota vysadzovača. Od roku 1968 až do roku 1991 bol členom para komisie
Aeroklubu SR. Bol predsedom para odboru a jedno volebné obdobie aj predsedom rady Aeroklubu v Sp. Novej Vsi. Ďalej bol
členom Ústrednej trénerskej rady pri Aeroklube ČSSR.
Ako držiteľ licencie medzinárodného rozhodcu para – presnosť pristátia a individuálna akrobacia, zúčastnil sa na desiatkach
domácich (Československo) súťaží a majstrovstiev ako rozhodca, ale aj na Majstrovstvách sveta ako rozhodca 1982 Lučenec,
MS 1990 Bled – Juhoslávia, MS 1992 Trieben- Rakúsko, MS-RW 1991 Lučenec, MS - armády 2000 Lučenec. Porovnávacie
súťaže soc. krajín 1973 - Spišská Nová Ves, 1978-Poznaň – Poľsko. Medzinárodné súťaže para Lipsko, Halle – NDR, Nowy
Targ – Poľsko, Györ – Maďarsko, Prostějov – ČR.
Mal oprávnenie skákať na 21 typoch padákov, ktoré boli v používaní aeroklubov a reprezentácie.
Okrem bežných hromadných zoskokov na rôznych leteckých dňoch, absolvoval asi 3 x sólo ukážku s odhadzovaním padákov.
V tom čase to bolo žiadané a pre divákov veľmi atraktívne. Desiatky zoskokov na ihriská, štadióny a rôzne obmedzené plochy,
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Skalnaté pleso, Štrbské pleso, Donovaly, napr. zoskok na Kráľovu hoľu 1945 m n/m bol v tom období (1984) najvyšším
miestom v Československu, kde pristál parašutista, doteraz to nebolo prekonané. Bolo to spestrenie športového života pri
prísnych predpisoch a nariadeniach. Bol veľkým propagátorom zimných športových akcií PARASKI, ktoré organizoval
s priateľmi J. Marešom z Popradu a L. Platkom z Prešova a za pomoci aktivistov zo Spišskej Novej Vsi a Popradu. Vtedy
veľmi obdivovaná a populárna akcia po stránke športovej i propagačnej v Tatranskej oblasti. Táto súťaž bola dokonca zaradená
do seriálu „Európsky pohár“. Podieľal sa tiež na oživení Memoriálu Š.Pisku, keď túto súťaž v Košiciach v záujme finančných
dotácii premenovali na Pohár SNP. Memoriál sa konal až do roku 1992 v Spišskej N. Vsi a dokonca aj v rodisku Š. Pisku
v Helcmanovciach.
V roku 1984 prijal ponuku pracovať ako profesionálny tréner parašutizmu v Stredisku vrcholového športu Lučenec. Členmi
juniorskej základne, ktorú viedol, boli okrem iných aj terajší reprezentanti SR K.Adamčík, (ktorý v roku 1998 vo Vrsare získal
prvú striebornú medailu na MS pre samostatné Slovensko) P.Platko, M.Paľo, ďalej Miro Gábor – teraz hlavný inšpektor para
SR, Marcel a Juraj Rebro a mnoho vynikajúcich chlapcov a dievčat. Už v roku 1987, kedy neboli technicky doriešené zoskoky
na tandemových padákoch s automatickým otváraním, organizoval a riadil skúšobné zoskoky pri použití tandemového padáka
typu krídlo i kruhového cvičného padáka v tandemovom usporiadaní. Boli to prototypy závodu Kras Chornice.
V SVŠ pôsobil až do rozpadu federácie a následnej reorganizácie v roku 1993. Jeho zatiaľ posledný zoskok na športovom
padáku bol v roku 2001. Naďalej pôsobí ako rozhodca a aj v súčasnosti je hlavným rozhodcom Slovenskej ligy v presnosti
pristátia. Bol iniciátorom založenia Spišského spolku veteránov v roku 1999, kde sa združuje a stretáva viac ako 70 bývalých
členov para odborov Spišská Nová Ves a Poprad.
Za svoju dlhoročnú prácu v parašutizme dostal niekoľko vyznamenaní a diplomov. Jedným z posledných bol diplom za
rozvoj parašutizmu od Nadácie Štefana Baniča, ktorej zakladateľom je americký Slovák, Slávo Mulik - rodák zo Spiša.

A predsa sme ju odhalili!
(Prostredníctvom Táni Šidlovej sa vraciame ešte raz k našej udalosti roka)
Dňa 9. 6. 2006 sme sa konečne dočkali odhalenia
pamätnej busty smolenickému rodákovi - vynálezcovi
padáka Štefanovi Baničovi.
Pri tejto príležitosti zúčastnení vzdali poctu Štefanovi
Baničovi pri jeho hrobe na miestnom cintoríne. Slávnostný
ráz tejto významnej udalosti
zvýrazňovala aj
prítomnosť čestnej stráže a vojenskej hudby.
Všetci
sme obdivovali
majstrovstvo
vojenských
výsadkárov, ktorí dokázali pristáť na malý trávnik pred
pomníkom. Jeden z nich zoskočil i pristál aj s klubovou
zástavou KVV Bratislava, ktorý bol iniciátorom myšlienky
postaviť pomník Štefanovi Baničovi. Vďaka pochopeniu
mnohých darcov finančných prostriedkov sa napokon
myšlienka stala skutočnosťou.
Svetlo sveta uzrel aj korešpondenčný lístok navrhnutý T.
Šidlovou a graficky
stvárnený J. Bartošíkovou k
90.výročiu priznania patentu Štefanovi Baničovi na jeho
vynález. Najväčšiu zásluhu na tom, že sa toto dielko
realizovalo , mal M.Ondráš, ktorý sa postaral o jeho vytlačenie i príležitostnú pečiatku ku dňu odhalenia pomníka.
Pre mňa osobne najväčším zážitkom bolo zoznámenie sa s pani Oľgou Lošonskou, vnučkou Štefana Baniča, jednou z dcér
jeho syna Jána. Škoda, že som ju stretla až krátko pred odchodom z podujatia. Cez túto nenápadnú pani sa mi stala osoba
Štefana Baniča bližšou a konkrétnejšou, nie iba postavou z histórie.
Poďakovanie a uznanie patrí všetkým, ktorí prispeli v rodisku Štefana Baniča ku zdarnému priebehu tejto akcie.

TaŠi
KVV BA

Boli sme v Prahe
Na pozvanie KVV Praha sme sa vybrali s Jurajom Poláčkom do Prahy. Dňa 15.6.2006 sme mali na programe zúčastniť sa
členskej schôdze KVV Praha a dňa 18.6. 2006 pietných aktov v Resslovej a Technickej ulici, pri príležitosti 64. výročia
atentátu na Heydricha Jozefom Gabčíkom a jeho spolubojovníkmi. Cesta po diaľnici bola v niektorých úsekoch sťažená
(zápchy) a tak sme na schôdzu prišli, kedy už bola v plnom prúde. Na túto schôdzu som sa veľmi tešil, veď som sa tu mal
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stretnúť s niektorými parašutistami, s ktorými som sa nevidel takmer 54 rokov. Svoju parašutistickú kariéru som začínal
v Prahe na Trójskom ostrove a v tejto skupine boli ešte žijúci Mirko Parvonič, Vlasta Rybínová, Ján Kašpar a ďalší, ako Jirko
Urban, Ludvik Dvořáček, s ktorými sa však už dlhšie stretávam. Prítomní na schôdzi nás vrelo privítali, na čele s predsedom
plk. v. v. Jozefom Hanákom. Oboznámili sme sa s činnosťou tohto veľmi aktívneho klubu v ČR a programom pietných aktov
v Resslovej a Technickej ulici dňa 18.6.2006. Činnosť KVV Praha nás veľmi zaujala, veď sa boria s mnohými problémami ako
náš KVV (najmä finančnými). Boli sme však aj prekvapení, napr. s miestom ich schôdzok v hoteli, kde majú vyhradené
priestory na svoju schôdzovú činnosť (ich súčasťou je patričná výzdoba dotváraná rôznymi trofejami zo súťaží a pod.). Zaujala
nás i ich drobná zárobková činnosť (napr. vykonávanie dozornej služby pri rôznych akciách).Teda veci, ktoré napomáhajú
klubu vo veľkej miere zabezpečiť činnosť po finančnej stránke. Prerokovávali tiež prípravy na výstavu o parašutizme vo
Vojenskom historickom múzeu, ktorá by mala byť otvorená v roku 2007. V diskusii vystúpil tiež zástupca nášho klubu P.
Franík, ktorý v stručnosti informoval o činnosti KVV Bratislava a dobrých priateľských vzťahoch, ktoré sú medzi klubmi.
V krátkosti informoval o práve prebehnutej akcii KVV Bratislava – odhalenie pomníka Štefanovi Baničovi v Smoleniciach,
ktorá skončila s veľkým úspechom medzi verejnosťou. Vyslovil tiež prianie, aby sa táto spolupráca ešte ďalej úspešne rozvíjala
a pozval členov pražského klubu na ďalšie akcie bratislavského klubu – Michalský deň spojený s výstavou padákov, výročnú
členskú schôdzu a pod. Po schôdzi na priateľskej večeri si posedeli pri spomienkach, ako začínali v roku 1950 na Trójskom
ostrove s parašutizmom v Sokole V.Rybínová, P.Franík, L.Dvořáček, J.Urban. A že bolo na čo spomínať, určite niet pochýb.

Slovenská delegácia KVV na pietnom
akte na Resslovej ulici

Výsadkári AČR zoskočili pred pomník
na Technickej ulici

J.Poláček a P.Franík medzi pražskými
kolegami

V nedeľu sme sa zúčastnili pietného aktu v Resslovej ulici. Slovenskú delegáciu pri kladení vencov k stene pravoslávneho
chrámu viedol predseda Žilinského oblastného klubu F. Glatter. Pre nás to bolo dosť dojímavé, veď na kladení vencov sa
podieľala celá vládna garnitúra, na čele s p.J.Paroubkom, vojenská generalita a mnoho kolegov z klubov vojenských
výsadkárov ČR a SR. Po kladení vencov a kytíc sme boli pozvaní na prehliadku podzemných priestorov v krypte kostola Sv.
Cyrila a Metoda, v ktorých strávili posledné chvíle života parašutisti po vykonaní atentátu. Po nej na krátku omšu v kostole.
Odtiaľ sme sa presunuli autobusmi do Dejvíc, kde v Technickej ulici stojí Pomník padlým parašutistom čs. zahraničnej armády.
Program zahájil zoskok parašutistov AČR. Zoskočili do parčíku neďaleko stojaceho pomníka. Bol to pre mnohých veteránov
určite príjemný zážitok a spoločne sa preto s nimi po zoskoku vyfotografovali. Po ňom sa uskutočnil, opäť za účasti početne
zastúpenej vládnej generality, veteránov 2.svetovej vojny, členov Klubov vojenských výsadkárov pietny akt kladenia vencov,
k tomuto pomníku. Pietneho aktu sa zúčastnila i žijúca priateľka Jozefa Gabčíka, paní Elison .
Po skončení pietneho aktu nám zostali ešte posledné rozhovory s priateľmi veteránmi pri spoločnom obede v reštaurácii
U topolů a nastal čas rozlúčenia. „Do videnia“ pri ďalších spoločných akciách KVV ČR a SR

Pavel Franík
KVV Bratislava

Na krídlach Luftwaffe - padáky za polárnym kruhom
2.časť

Cesta do Fínska prebiehala vcelku pokojne. Praskot v ušiach signalizoval, že sa blížime k cieľu. TU – 104 začalo
klesať, aby sme o chvíľu minuli veľký radar a dotkli sa leningradského letiska. Potom lietadlo vystriedal rýchlovlak,
smerujúci na Helsinki. Počas cesty som odvracal oči od mladej Fínky v spodnom prádle, aby sa uložila k spánku. Radšej
som pozoroval zimnú krajinu, ako sa mihá za zamrznutým oknom. Vlak zastavil na rusko – fínskej hranici. Do kupé vtrhol
vojak s puškou v ruke a prevrátil naše postele. Potom dôstojník vzal naše pasy. Pozrel sa mi do očí, až ma zamrazilo : „ Vy
diplomat? „Takú otázku som nečakal. Nestratil som ale duchaprítomnosť a odvetil lakonicky:„ Da“! Na mojich batožinách
visela totiž adresa ČS zastupiteľstva, pre prípad straty batožiny. Fínka najprv sklopila oči, potom ich zabodla rovno do
mňa. Opäť cítim mráz na chrbte. Preto som radšej vyšiel na chodbu a ponechal ju svojmu osudu. „Najprv pôjdeš cestou
smerom na Lintulu a potom odbočíš doprava„ – rezonovala mi v ušiach rada matky, aby som sa dostal na správne miesto.
Bola to naše nemovitosť, uprostred krásnej fínskej prírody. Táto otázka ma veľmi zaujímala. Brodil som sa v snehu na
miesta, kde žili naši predkovia. Bol to cieľ aj mojich rodičov, ktorí sem často cestovali. Som na mieste. Rozhliadol som sa,
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ale žiadny dom nevidím. Nejaké kamenné základy trčia zo
snehu, a žalostne naznačujú, že tu kedysi pulzoval život.
Tento som poznal iba z fotografií. Tak tu sedával pradedo
s rodinou a popíjal čaj zo samovaru. Tu mohla byť lavička,
kde spolu oddychovali. Na tomto mieste zase pestovali
zeleninu. A tam sa nachádzali pieskom posypané chodníky,
po ktorých sa prechádzali. Všetko je ale preč a dookola
mŕtve ticho. Okolie vyzerá ako v pralese. Uvedomujem si
márnosť tohto sveta a neúprosnosť času. Robím niekoľko
dokumentačných záberov a tiež odchádzam. Asi sa sem
nikdy nevrátim. Som rád, že som tu bol. Dodatočne sa
dozvedám, že v čase 2. svetovej vojny na týchto miestach
prebiehali ťažké boje. Z drevených obydlí, ktoré zničil
požiar, nezostal ani popol. Teda až sem, ďaleko na sever
siahali vojenské operácie a neušetrili okolité národy od
poroby a poníženia. Až sem sa dostala nemecká armáda pri
svojom ťažení na sever, aby ničila nielen duše, ale aj majetky tamojších obyvateľov. .
Od prepadnutia Poľska neprešiel ani mesiac a Sovietsky zväz napadol Fínsko. Stalo sa tak 30. septembra roku 1939. Bol
to dôsledok nevyrovnaných účtov medzi oboma krajinami. Z histórie vieme, že Fínsko právom odmietlo vydať Rusku svoje
územia pri Leningrade a severne od Ladožského jazera. Spor sa riešil vojnou. Nastala vojna medzi Dávidom a Goliášom.
Kým Fínsko zmobilizovalo do boja miniatúrnu armádu
o počte 9 divízií, Rusi prisunuli na front arzenál vojska
o počte 30 divízií. Vojská sa stretli na zimnom vojnovom
poli. Celý svet sa prizeral tejto vojne a predpokladal, že
vyhrá silnejší. Všetci sa zmýlili. Rusi dokonale zbabrali
útok pri Leningrade a nepostúpili vpred. Aj severne od
Ladožského jazera prejavili nemohúcnosť a utrpeli porážku.
Vidiac čo sa stalo, samotný Jozef Stalin stratil trpezlivosť
a odniesli to jeho generáli. Bolo známe, že Fíni bojovali na
vlastnej pôde a svoju krajinu dobre poznali. Naviac, na
rýchly presun vojsk používali lyže. Vojna medzi Ruskom
a Fínskom bola niekedy aj komická. Fínsky tankista
spomína : „Bojovali sme pri Ladožskom jazere. Strelec vo
veži tanku mi oznámil, že nás napadlo sovietske lietadlo.
Potvrdila to aj bomba, ktorá vybuchla neďaleko nás. Na
šírej rovine boli sme bezmocní. Ľahkým cieľom pre útok zo
vzduchu. Napadla ma spásonosná myšlienka. Prikázal som
strelcovi aby mi oznámil, kedy lietadlo bude útočiť. Pridal som plný plyn a tank uháňal rovinou. Pilot sa vracal zozadu a letel
na nás. Teraz ! – vykríkol strelec. Prudko som zabrzdil a rozbehol tank na stranu. Letecká bomba nás preletela a explodovala
ďaleko vpredu. Takýmto manévrom sme vymámili z lietadla päť bômb. Keď lietadlo odletelo vedeli sme, že sme
zachránení.“
Ako vieme, konflikt medzi Ruskom a Fínskom skončil
podpísaním mieru. Fínsko ale prišlo o svoje východné
pohraničné územia. Vojenské fiasko, ktoré tu utrpel
Sovietsky zväz malo ale ešte ďalšie, ďalekosiahlejšie
následky. Jedným z tých, ktorí v tom čase sledovali RuskoFínsku vojnu, bol aj samotný Adolf Hitler. Z jej priebehu sa
utvrdil o vojenskej slabosti a bojovej neschopnosti
Sovietskeho zväzu. Historici sa zhodli v tom, že vojna
medzi Ruskom a Fínskom v roku 1939 mala veľký vplyv na
rozšírenie Druhej svetovej vojny. V štábe nemeckých
ozbrojených síl sa začali rysovať plány generálneho útoku
na Sovietsky zväz pod krycím názvom Barbarossa. Čo tento
názov znamenal, vieme dnes všetci.
Ešte pred tým, dňa 9. apríla 1940 napadlo hitlerovské
Nemecko územie Dánska. Vojská sa tu však nezastavili
a boje sa preniesli ďaleko na sever. Nemecké vojská
vstúpili do Nórska, kde sa rozpútali ťažké boje. Okrem Nórov sa do bojov zapojili aj pozemné, námorné a letecké sily Veľkej
Británie. Vojenské zrážky trvali už niekoľko týždňov a situácia na frontoch bola neprehľadná. Führer však vysvetlil
hlavnému veliteľovi nemeckej armády generálovi Eduardovi Dietlovi hlavný účel prítomnosti nemeckých vojsk v Nórsku.
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Bola to nórska a švédska železná ruda, najkvalitnejšia v Európe. Bez jej dovozu do nemeckých oceliarní nebolo možné
vyrobiť potrebné množstvo lietadiel, lodí, ponoriek,
motorových vozidiel, tankov, diel, zbraní a strelivo. Do
bojov zasiahli aj nemecké vzdušné sily Luftwaffe
a blesková zbraň nemeckej armády – výsadkové jednotky.
Ich veliteľom sa stal samotný tvorca tejto zbrane generál
Kurt Student.
Útok Wehrmachtu na Nórsko začal v deň obsadenia
Dánska dňa 9. apríla 1940 v ranných hodinách. V tom čase
už smerovalo k Nórskym brehom šesť vojenských
konvojov, aby obsadili dôležité nórske prístavy. Ich útok sa
vydaril. Nemecké vojská postupne obsadili Oslo,
Kristiansand, prístav Egersund i Bergen a dôležité
prekladisko železnej rudy, prístav Trondheim. Posledný,
šiesty konvoj lodí mieril ale ďaleko na sever, za polárny
kruh. Jeho cieľom bol strategicky dôležitý prístav – Narvik.
Útok nemeckého vojenského námorníctva na Nórsko
spôsobil paniku vo Veľkej Británii. Táto nemeškala
a vyslala Nórom na pomoc svoje vojnové loďstvo. Nemecké vylodenie v Nórsku podporované vzdušnými silami Luftwaffe
a výsadkármi slávilo veľký úspech. Len pri Narviku, ďaleko na severe, skrížilo Nemcom plány britské námorníctvo, ktoré im
potopilo desať torpédoborcov. Ovládlo aj vody tejto oblasti. V prístavoch Namsos a Andalsnes sa vylodilo dvanásť tisíc
Britov, aby dobilo späť dôležitý prístav Trondheim.
V bitke o Nórsko prvý útok nemeckých výsadkárov smeroval na Dánsko. Na nepriateľa zoskočili z lietadiel Ju – 52
prekvapivým útokom na mosty medzi ostrovmi a zabezpečili postup nemeckých vojsk na Kodaň. Ďalšie dopravné Junkersy
generála Studenta sa blížili k letisku pri Oslo, kde úspešne výsadkári zoskočili. Protivzdušná obrana zahájila na parašutistov
paľbu. Nakoniec však výsadkári situáciu zvládli a pripravili pôdu pre pristátie lietadiel Ju-52. Operácie nemeckého
výsadkového vojska v Dánsku a Nórsku priniesli Nemcom poznanie, ako chutí víťazstvo. Priniesli im však aj poznanie, ako
chutí porážka. Pri meste Dombás, východne od prístavu Andalsnes zoskočili
parašutisti a vyhodili do povetria koľajnice. Mali pomôcť aj vojskám generála
Dietla, ohrozených Britmi a Nórskymi ozbrojenými silami. Zoskok sa
uskutočnil za veľmi nepriaznivého počasia a nad terénom pokrytým hlbokými
závejmi. V dôsledku nízkej zoskokovej výšky, sto metrov a menej, veľa
výsadkárov zahynulo. Ďalší prišli o život, keď lietadlá Ju-52 zostrelilo nórske
delostrelectvo. Ani tí nemeckí parašutisti, ktorí úspešne pristáli na nórskej pôde
to nemali na ružiach ustlané. Narazili na ozbrojené sily nórskeho hnutia odporu.
Jeden z účastníkov bojov pri meste Dombás spomínal na drámu, ktorá sa
odohrala v strede Nórska: „Leteli sme v transportnom lietadle Ju-52 a spievali.
Keď zaznel signál pripraviť sa na zoskok, spustili sme bojový pokrik. Pristúpil
som k dverám a chystal sa zoskočiť, keď ma štrajchla strela na hlave. Skoro,
pomyslel som si, by som tento zoskok premeškal. Samozrejme len skoro.
Pretože nezoskočiť, keď signál zavelil, to u nemeckého výsadkára neexistuje.
Päť dní sme v boji zadržiavali Angličanov, koľajnice vyhodili do vzduchu
a dokonca zajali 60 Nórov. Náš veliteľ, poručík Schmidt ležal v snehu
s prestreleným bruchom a stehnom. Nórsky vojenský lekár prišiel k ranenému
s bielou zástavou, aby ho ošetril a odtransportoval. Nemecký dôstojník transport
odmietol. Zostal so svojimi vojakmi. Onedlho Briti nórskych zajatcov oslobodili
a pre zmenu sme padli do zajatia my.“
Nemecký výsadkár pokračuje: „Počas bojov pri Dombáse sme ukoristili
vojenskú pokladňu s dvomi miliónmi nórskych korún. Pred kapituláciou sme ich zahrabali, ale teraz ich Angličania od nás
požadovali. Náš ranený veliteľ bol povolaný na výsluch. Pritom mu bolo vyhrážané zastrelením, ak neoznámi skrýšu
s peniazmi. Pretože náš veliteľ výpoveď odmietol, obrátili sa Briti na mužstvo. Tak isto nepochodili. Zastavil som britského
vojaka a Tomimu povedal : Aj keď odstrelíte nášho veliteľa, nepovieme nič. Keby Angličania správne pochopili
bezpodmienečnosť odpovede nemeckého veliteľa výsadkárov a mali by tušenie o sile ducha nemeckého vojaka, boli by raz
navždy vedeli, že s nemeckými výsadkármi nech si žiadny Angličan nezačína, lebo si s nimi neporadí“! Nakoniec nemecké
vojenské pramene uviedli, že Angličania upustili od popravy výsadkára. Nemeckí parašutisti boli oslobodení postupujúcimi
jednotkami generála Dietla a nasadení do bojov o prístav Narvik.
Vojna v Nórsku sa chýlila ku koncu. Pod opakujúcimi sa útokmi nemeckej Luftwaffe Angličania opustili prístavy Namsos
a Andalsnes. Vojnová dráma vrcholí aj pri prístave Narvik za polárnym kruhom. Malú nemeckú posádku o počte štyri tisíc
mužov obkľúčilo 25 tisíc spojeneckých vojakov. Nemeckí obrancovia v zúfalom boji si prerazili cestu z mesta a ustúpili do
hôr k švédskym hraniciam. Ich položenie sa stalo kritickým. Generál Student posiela na sever bleskovú pomoc. K mestu
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prilietajú lietadlá Ju-52 a nebo je zasypané padákmi RZ-1.
Stalo sa tak 30. mája a 3. júna roku 1940. Výsledok sa
dostavil. Angličania v obave pred obkľúčením vydali
rozkaz na evakuáciu prístavu Narvik. Nemecká armáda
definitívne ovládla tento strategický prístav – bránu do
Barentsovho mora a k ďalším ložiskám železnej rudy
v severných oblastiach Nórska. Generáli Eduard Dietl
a Kurt Student sú spokojní. Doslova a do písmena splnili
bojovú úlohu, ktorú im dal najvyšší veliteľ nemeckej
brannej moci – veľký Führer.
Neúspechy nemeckých výsadkárov v boji o mesto
Dombás im nijako neubrali na dobrej povesti. Naopak.
Poukazovali skôr na odvahu, ako na slabosť nemeckého
výsadkového vojska. Príčinou veľkých strát parašutistov
v Nórsku bolo hlavne nepriaznivé počasie, chyby
v navigácii lietadiel Ju-52 a palebná sila nórskej
protivzdušnej obrany. V bojoch o Nórsko stratila Luftwaffe
až polovicu svojich lietadiel. Celkové vystúpenie nemeckých parašutistických jednotiek v Nórsku potvrdilo elitný charakter
tejto novej zbrane v Druhej svetovej vojne a nebránilo tomu, aby sa nemeckí výsadkári stali pre budúcnosť historickou
legendou.
Pokračovanie v budúcom čísle : Orol nad Atlantikom.

Alexander Georgievský
KVV Bratislava

2. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska
V dňoch 8. – 10.9. 2006 sa vo vojenskom výcvikovom stredisku Jívová uskutočnil 2.ročník Memoriálu zakladateľov
výsadkového vojska (gen. Palečka, gen. Krzáka a plk. Černotu). Hlavným organizátorom Memoriálu bol KVV ČR Prostějov,
pod vedením prezidenta KVV ČR plk. v. v. Ing. Jindřicha Starého. Memoriál pozostával v súťaži dvojčlenných hliadok (vek
hliadky musel byť najmenej 120 rokov). Súťažilo sa v disciplínach – Orientačný pochod (pochod podľa mapy s tromi
kontrolnými bodmi), streľba z pištole na trenažéri (terč vo vzdialenosti 10 m), Hod šípkami na terč (elektronický terč
vo vzdialenosti 273 cm), streľba zo vzduchovky (terč vo vzdialenosti 10 m), veslovanie na trenažéri (maximálna záťaž), hod
granátom na cieľ (25 m pre mužov, 20 m pre ženy, 3 gumové atrapy). Celkové hodnotenie bolo určené súčtom umiestnenia
hliadok v jednotlivých disciplínach. Súťaže sa zúčastnilo celkom 12 dvojíc z KVV ČR a SR. Zo Slovenska to boli dvojice
z Bratislavy (manželia Tučkoví) a Žiliny (J.Dupkala, J.Trnka) a jedna zmiešaná dvojica z KVV Luštenice v ktorej štartoval
Vojtech Daniš z KVV Banská Bystrica. Po príchode do Jívovej nás čakala prezentácia a ubytovanie v bungalovoch. Boli sme
veľmi prekvapení, veľmi čisté a útulne ubytovanie v štvor a trojposteľových izbách s príslušným sociálnym zariadením –
proste výborné. Po ňom nastalo rozlosovanie a časový rozvrh na
nasledovný deň. Do večere mnohí stihli priateľské rozhovory, veď
mnohí ako veľakrát predtým sa stretli opäť po dlhej dobe. Prvá
večera preto chutnala znamenite. Po krátkom občerstvení
nasledoval prvý piknik pri ohni – opekanie špekáčkov. Dobré pivo
a chutné víno nedalo na seba dlho čakať a zanedlho sa
výcvikovým priestorom ozýval spev veteránov, medzi nimi sa
vynímali najmä hlasy J. Kopeckého a Jožka Tučka, ale i hlasy z
českej strany.
V ďalší deň ráno bola zahájená samotná súťaž slávnostným
nástupom jednotlivých hliadok a členov sprievodu pred klubovými
zástavami a riaditeľom súťaže plk. v. v. Ing. Jindřichom Starým.
Slávnostného aktu sa zúčastnili ako hostia genmjr. Jozef Prokš,
zástupca veliteľa spoloč. síl Olomouc, a Mgr. Ján Švec ved.
J. Tuček so svojou manželkou pri streľbe zo vzduchovky
odboru mládeže a športu KÚ Olomouc, pplk. Ing. J. Starý veliteľ
2.prieskum. práporu gen. Palečka Prostejov, pplk. Ing. Joukl náč. spravodaj. odboru vel. spoloč. síl a ďalší hostia. Po
slávnostných príhovoroch a spoločne zaspievanej hymne výsadkárov „Duní stroje vzduchem“, začal trojdňový kolotoč
memoriálu. Súťaž bola za krásneho teplého jesenného počasia od začiatku veľmi dramatická. A že sa ozaj veľmi intenzívne
súťažilo, svedčia i dosiahnuté výsledky. Nad výsledkami dohliadala široká rozhodcovská komisia pod vedením hlavného
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rozhodcu Ing. Rudolfa Zapletala, ktorá nakoniec vyniesla nasledovný verdikt. Umiestnenie hliadok podľa zisku bodov
v jednotlivých disciplínach:
l. miesto KVV Prostějov - V.Hurdálek, V.Hélia, (tri prvé miesta a jedno druhé miesto v jednotlivých disciplínach).
2. miesto KVV Plzeň - J.Svoboda, J.Fencel (jedno prvé a dve druhé miesta).
3. miesto KVV Holešov - J.Bílek, M.Hanáček (dve tretie a jedno štvrté miesto).
Z našich družstiev sa družstvo Žiliny umiestnilo na 8. mieste (v disciplíne hod granátom 3. miesto) a družstvo Bratislavy
na 11. mieste (nevyšla mu streľba z pištole, tak i vzduchovky – najlepšie skončilo na 5. mieste v hode granátom). Jednotliví
víťazi dostali veľmi pekné poháre a ďalšie ceny, ktoré po skončení pri záverečnom slávnostnom nástupe odovzdal riaditeľ
súťaže a hlavný rozhodca. Nášmu družstvu, manželom Tučkovým, sa ušla aspoň symbolická Cena útechy.
Jednotlivé dni súťaže sprevádzal i doplňujúci program. Prvý deň, ako sme už uviedli hore, bolo opekanie špekáčkov pri
ohni, ďalší deň, pre tých ktorí nesúťažili – výlet do Olomouca – návšteva Arboreta a skanzenu s príjemným krátkym
posedením pri káve a sladkostiach v cukrárni. No a večer sa nezaobišiel bez folklóru. A tak mnohí si to mohli vyskúšať i pri
tanci. Proste paráda. Počas vystúpenia opäť sa mnohí vracali v spomienkach na roky prežité u výsadkového vojska.
A väčšina si pri tom povie: „Je to pohoda takto sa stretávať a zaspomínať si na spoločne prežité časy“. I po tomto folklóre
nasledoval ďalší program pri opekaní v prírode. Tentoraz to boli sponzorské klobásky a pivo a že opäť chutilo, svedčí pobyt
pri tomto akte dlho do noci. V posledný deň väčšinu účastníkov
čakalo zlaňovanie neďalekých skál. Bol to pre mnohých
nečakaný zážitok. Tí, čo tento program vypustili, vybrali sa na
lov za hubami, ktoré vo veľkom množstve poskytovali okolité
lesy. A tak sa F.Glatter, J.Dupkala, J.Tuček, M.Feješ vracali
s bohatým úlovkom suchohríbov. Ferko Glatter sa mohol
pochváliť i pravými dubákmi. P. Franík, ten využil čas zasa na
prehliadku miestnej osady chalupárov a v nej najmä budov
starého mlyna z r. 1760.
Záverečné vyhodnotenie vykonal prezident KVV ČR plk.
v.v. Ing. J.Starý. Vyslovil vysokú spokojnosť s priebehom
memoriálu, poďakoval za pomoc všetkým sponzorom, ako
i účasť KVV ČR a SR a vyslovil nádej, že ďalší ročník
memoriálu bude ešte úspešnejší. Poprial šťastnú cestu pri
návrate domov.
Čo povedať na záver? Klub vojenských výsadkárov v Prostějove sa opäť vytiahol. Zorganizoval za spolupráce sponzorov
a veľkej iniciatívy svojich členov túto akciu na vysokej úrovni, či sa už jednalo o program počas trojdňového pobytu, vrátane
ubytovania a stravovania, organizáciu súťaže a ďalšie sprievodné akcie. Veľké poďakovanie patrí i osadenstvu Výcvikového
zariadenia v Jívovej, ktorí na čele so svojim vedúcim obetavo zabezpečovali všetky služby spojené s programom memoriálu.
Ako spomienka na tieto dni bude všetkým účastníkom pripomínať veľmi vkusný Účastnícky list a odznak, ktorý bol
k tomuto Memoriálu vydaný.

Pavel Franík
KVV Bratislava

Spomíname
Pred 90 rokmi – 1.8. 1916 sa narodil v Břeclavi / umrel 22.10.2001 / významný
príslušník zahraničného odboja Západ, člen parašutistickej skupiny Wolfram
a spoluzakladateľ výsadkového vojska Čs. armády plk Josef Černota. Jeho život bol spojený
s bojom proti nacizmu v Afrike, Francúzsku, v Anglicku, ale i doma v Moravskosliezských
Beskydách v spolupráci s partizánmi a parašutistami z Východu. Tu všade mnohokrát
preukázal statočnosť a vysoké hrdinstvo. Významné bolo rovnako jeho postavenie vo
výstavbe novej zložky čs. armády – výsadkového vojska. Niekoľko rokov bol veliteľom
výsadkového učilišťa v Stráži pod Ralskom. Jeho rukami v parašutistickom výcviku prešlo
veľa ročníkov vojenských výsadkárov.
Vyučil sa za krajčíra. Ako mnoho desiatok a stoviek mladých mužov, i on cítil povinnosť
nastúpiť so zbraňou v ruke proti zahraničnej okupácii. Svoju púť k čs. zahraničnej armáde
začal 16. mája 1939. Jeho prvou zastávkou bolo Francúzsko, Severná Afrika. Josef Černota
musel rovnako, ako mnoho iných našich vojakov podpísať päťročný záväzok služby vo
francúzskej cudzineckej légii. Existovala ale dohoda, že v prípade vypuknutia vojny budú
Čechoslováci z légie uvoľnení a zaradení k čs. zahraničnej armáde vo Francúzsku.
Ubíjajúca a vyčerpávajúca legionárska každodenná povinnosť skončila 1.9.1939, kedy vojská hitlerovského Nemecka
vpadli do Poľska. O dva dni neskôr Francúzsko vyhlásilo Nemecku vojnu a naši vojaci sa s úľavou chystali na odchod k čs.
jednotke v juhofrancúzkom prístavnom meste Agde. J. Černota bol pridelený ku guľometnej rote 1. práporu 2. čs. pešieho
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pluku a v jeho radoch sa zúčastnil ťažkých ústupových bojov v júli 1940. Po porážke museli naši vojaci hľadať záchranu
v evakuácii do Veľkej Británie. Na palube parníku Rod El Farag sa to podarilo tiež Černotovi. V Anglicku boli zbytky
dvoch čs. plukov reorganizované do novej jednotky, kde sa stal príslušníkom 2. roty, 2. pešieho práporu.
Keď začal u našich jednotiek prebiehať výber dobrovoľníkov k zvláštnym úlohám v okupovanej vlasti, nemohol
břeclavský rodák medzi prihlásenými chýbať. V špeciálnych kurzoch si viedol veľmi zdatne a stal sa inštruktorom výcviku
úderného kurzu, umiestneného v zátoke v blízkosti mesta Great Yartmouth, kde pôsobil až do roku 1943. V tej dobe sa už
zišiel so svojím neskorším veliteľom z výsadku npor. Otiskom. V tom čase rtm. J.Černota sa ešte pri ďalšej reorganizácii čs.
jednotky na obrnenú brigádu stačil stáť veliteľom tanku u 2. tankovej roty. V apríli 1944 bol pozvaný na veliteľstvo, kde mu
bola daná otázka, či nechce ako parašutista zoskočiť na územie protektorátu. Jeho odpoveďou bolo jednoznačné, áno. Za
svojho zástupcu vo výsadku s krycím názvom Wolfram si ho vybral kpt. J. Otisk. Ďalšími členmi skupiny sa stali rtn.
V.Rezníček, rtn. J.Bierský, čat. R.Matula a ako radista rtn. K.Svoboda. Parašutistická skupina Wolfram predstavovala
v programe zvláštnej skupiny D , ktorá riadila výcvik čs. parašutistov výnimku, oproti iným, skorším i neskorším výsadkom.
Bola určená ako prvá bojová skupina (a v celom pláne zostala nakoniec jedinou), ktorú vyslalo ministerstvo našej exilovej
vlády v Londýne na územie okupovanej vlasti s úlohou organizovať partizánsky boj. Operačným priestorom Wolframu mala
byť oblasť severovýchodnej Moravy, zvlášť Beskydy. Predpokladalo sa, že sa parašutisti stanú veliteľskou zložkou
partizánskych oddielov, ktoré budú pod ich velením vykonávať diverzie a sabotáže. Po absolvovaní opakovacích kurzov
k udržaniu fyzickej kondície a ďalších zoskokov sa členovia skupiny Wolfram prepravili do Talianska na čs. základňu
v mestečku Laureto. Tu príprava vrcholila, dával sa dokopy materiál a výzbroj. Signál k operácii prišiel 13. 9. 1944. Toho
dňa večer odštartoval z letiska v Bari britský bombardér Halifax, ktorý mal dopraviť Wolfram do miesta pôsobenia. Malo to
byť na Lysej hore, ale omylom navigátora to bolo v priestore Nytrová-Kotly. Skupina najskôr pôsobila v Beskydách, neskôr
na okraji Drahanskej vrchoviny . Koncom apríla prešla skupina Wolfram u Jiříkovic na sovietsku stranu frontu a pre jeho
členov vojna skončila.
Josef Černota bol po II. svet. vojne pridelený na II. odd. MNO v Prahe a koncom augusta 1945 na Vojenskú akadémiu
v Hraniciach na Morave. Najprv tu pôsobil ako šifrant a neskôr ako inštruktor bojového výcviku. Svoje skúsenosti však
mohol naplno uplatniť až o dva roky neskôr, v auguste 1947, kedy sa stal v hodnosti kapitána hlavným inštruktorom výcviku
diverzie a sabotáže v rámci 71. pešieho práporu čs. parašutistov vo výcvikovom priestore Stráž pod Ralskom. Vycvičil
desiatky a stovky výsadkárov. Pri vystúpení čs. armády na XI. Všesokolskom slete v Prahe v júni 1948 kpt. Černota so
svojimi príslušníkmi práporu zoskočil priamo na Strahovský štadión, kde urobili ukážku prepadu letiska. V januári 1949 sa
stal veliteľom údernej roty Výsadkového učilišťa v Stráži pod Ralskom. Po februári roku 1948 sa však ľudovodemokratická
armáda začala zbavovať vojakov, ktorí slúžili na Západe. Došlo tak i na Černotu. Najskôr bol preložený k baleniu padákov
a dostal doporučenie na prepustenie z armády. Po odchode do civilu najskôr pracoval ako zriaďovač textilných stavov
a neskôr ako traktorista. Rehabilitácie a povýšenia sa dočkal až v roku 1991.
V októbri 2005 bola rehabilitovanému plk. Josefovi Černotovi, parašutistovi skupiny Wolfram a veliteľovi prvého
parakurzu z roku 1947 odhalená na budove základnej školy v Břeclavi pamätná doska za účasti výsadkových veteránov. Česť
jeho pamiatke!

Pavel Franík
KVV Bratislava

Výstup na Slemä
Na tejto akcii som sa zúčastnil prvý krát a asi toho môžem ľutovať. Bratislavskú skupinu tvorilo 8 ľudí, zástupcovia
KVV zo Zlína, organizátori KVV ZA a príslušníci 5.pšu zo Žiliny. To bola skupina asi 35 ľudí, ktorí nelenili a v prekrásnu
sobotu dali prednosť prírode a hlavne ucteniu si obetí 13 Slovákov a 6 členov posádky sovietského Li-2, ktoré havarovalo na
vrchole Slemä v nešťastný piatok trinásteho, v októbri 1944. Z Bratislavy sme sa vybrali pomerne neskoro a 2 hodiny cesty
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nám nestačili, aby sme včas prišli pred kasárne v Žiline.
Autobus odišiel pred dvoma minútami. Šťastie sa na nás
usmialo v podobe terénnej Tatry, ktorá nás zobrala dobrých
120 km na korbe, až k úpätiu Slemä. Takže po dobrom
tréningu v podobe zimy a „vydrncaní“ na plechových
laviciach nákladiaka, sme sa mohli dať na samotný výstup na
kopec, ktorý snáď nemal ani konca. Ale treba konštatovať, že
to nikto nevzdal a všetci hrdinsky bojovali s únavou až po
vrchol. Tam sa nás hneď ujala hosteska v podobe Jožka
Tučeka s kalíštekom dobrej whisky v ruke a hneď sme ľahšie
prekonávali únavu a jedovatý kyslík. Hlavne my,
Bratislavčania. Akcia dostala na chvíľu oficiálny ráz v podobe
prejavov organizátorov, stručným oboznámením o nešťastí a
za prítomnosti čestnej stráže vojakov zo Žiliny, fotografovanie
tiež nemalo konca-kraja.
Dobre posilnení jedlom sme sa dali na ešte ťažšiu cestu
dole. Kolena v strmom klesaní dostali zabrať, takže niet sa čo
čudovať, že si to jeden pár kolien „odniesol“. Tu sa však ukázala pohotovosť a pripravenosť našich vojakov, ktorí bez
váhania natiahli na dva dlhé drúky majorské maskáče a provizórne nosidlá boli pripravené k použitiu. A veru sa aj použili.
Veľmi sme ocenili pohotovosť vojakov, ale aj námahu, pretože niesť dospelého chlapa na provizórnych nosidlách si
vyžadovalo veľa námahy.
Celá akcia skončila dobre opekaním klobások a slaniny v objekte Ministerstva vnútra. Malinovka, pivo a zbytky zásob
destilátov zmizli v našich žalúdkoch. Dvanásť hodinový výlet sa končil znova v Žiline, Bratislave a vo Zlíne.
Suché konštatovanie:12.ročník výstupu na Slemä dňa 14.10.2006 sa vydaril
Fakty: Počasie, ako vyšité.
Organizátori zvládli akciu na výbornú. .
Pocity: Všeobecná spokojnosť a ak budeme zdraví, o rok sme tam zas.

Juro Poláček
KVV Bratislava

RUDOLF PERNICKÝ SPOMÍNA
Rudolf PERNICKÝ, veliteľ paraskupiny TUNGSTEN spomína na slovenskú paraskupinu EMBASSY,
vysadenú 21.12.1944.
V roku 1992 pri príležitosti odhalenia pamätnej dosky manželom Musilovým v Studniciach pri
Novom Měste na Morave, bola vydaná knižka PhDr Zdeňka Jelínka CSc, riaditeľa Vojenského múzea
v Prahe, „Cyril Musil“.
V tejto knižke sú aj spomienky spolupracovníkov Cyrila Musila a medzi nimi aj spomienky
Rudolfa Pernického, spracované podľa magnetofónového záznamu rozhovoru, ktorý s nim bol urobený
v máji 1965. Z knižky je vzatý tento autentický výpis:
Do Talianska bola moja skupina Tungsten (Pernický, Musil) presunutá z Anglicka lietadlom.
Prileteli sme do Neapola a ešte tej noci sme boli presunutí do Bari. Bolo to 23.septembra 1944. Tam
sme boli ubytovaní v jednej vile, ktorú zabrala britská armáda pre svojich príslušníkov. Vo vile už boli
ubytovaní traja Slováci, ktorí tvorili skupinu Embassy. Títo traja chlapi boli cvičení plk.Hieka-Stojom v Taliansku
a výcvikom
v Anglicku
neprešli.
Paravýcvik absolvovali u Američanov
v Taliansku. Veliteľom tejto skupiny
bol rtn. Karol Mladý, príslušník našej
armády na strednom východe, ktorý bol
predtým zaradený na našej špeciálnej
rádiostanici v Jeruzaleme, pre spojenie
s Londýnom. Druhí dvaja boli zbehovia
zo Slovenskej technickej brigády, ktorá
pôsobila v Taliansku. Podarilo sa im
prejsť front a dali sa zajať Američanmi.
Boli to des. Ján Grajzel a čat. Jozef
Hariň. Prvý let na vysadenie do
Protektorátu sme urobili 4.10.1944 so
skupinou
Platinum
(Jaroslav
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Nechanský, Jaroslav Pešán, Alois Vyhňák a Jaroslav Klimeš). Pre veľkú hmlu v priestore Pardubíc a Hradca sa výsadok
neuskutočnil a vrátili sme sa na letisko v Brindisi. Celý november sme čakali na základni pri letisku a nakoniec sme sa vrátili
do Bari a boli ubytovaní znova v tej istej vile, znova so skupinou Slovákov. Asi začiatkom decembra pricestoval do Bari plk.
Hieke-Stoj so svojim pobočníkom, preveriť pripravenosť skupiny Embassy na nasadenie. V druhej polovici decembra 1944,
kedy bol predpoklad nášho nasadenia, nás navštívil vo vilke veliteľ bázy v Brindisi, so svojim pobočníkom. Na návštevu
priniesol whisky, prisadol si k nám, bavil sa s nami a požiadal nás, aby sme niečo zaspievali. Chlapi zo Slovenska poznali
veľa pesničiek, aj národných z Česka, tak sme dlho spievali. Po tejto návšteve som už tušil, že by skoro mohlo dôjsť k akcii.
Považoval som to za akési preverenie našej pripravenosti k nasadeniu. Hneď budúci deň sme mali okamžitú pohotovosť.
Z Bari nás odviezli asi o desiatej do Brindisi. Na letisku sme boli hneď po obede vybavení príslušným materiálom
a oblečením. O sedemnástej sme sa prezliekli a nastúpili do lietadla. Teraz nás viezli Poliaci. Letela moja skupina Tungsten
a slovenská skupina Embassy. Leteli sme ponad Jadranské more, cez Juhosláviu. V priestore Viedne sme sa manévrom
vyhýbali náhodnému nočnému stíhačovi. Nad protektorátnym územím vyskočila skupina Embassy. Z lietadla som
spozoroval, že u tretieho člena skupiny Jána Grajzla prišlo k omeškaniu. Ako som sa dozvedel po vojne, ten sa ani
s ostatnými vôbec nestretol. Hneď v druhý deň bol v Olomouci zatknutý a koniec vojny sa dočkal v koncentračnom tábore.
Aj druhí dvaja mali smolu. Na prvej záchytnej adrese nemohli byť prijatí pre zatýkanie, ďalší adresát bol po prestrelke
s Nemcami mŕtvy. Teda sa chceli dostať na Slovensko k partizánom. Nakoniec sa to podarilo len Hariňovi. Karol Mladý
padol pri prechode cez železničnú trať, neďaleko moravsko-slovenskej hranice. Hariň sa skutočne dostal partizánom
a v rámci ich jednotky bojoval až do konca vojny.

Zdeněk Sigmund
KVV Bratislava

Výpis z knižky upravil

Aj toto sa stalo pred 40 rokmi
V dňoch 28.4.-1.5.1966 sa konal na letisku v Senici nad Myjavou po prvý krát Memoriál Štefana Baniča, prvá akcia
tohto druhu, na počesť nášho významného rodáka. Víťazmi na presnosť pristátia z 1000 m sa stali Božka Mehešová a Bohuš
Havel, zo Zsl. kraja v súťaži skupín zvíťazili Východoslováci, v zložení: Zámečník, Zachar, Rosik, Domský a Major.
V celkovom hodnotení ich ale predbehli Západoslováci, a stali sa víťazmi Memoriálu v zložení Kiš, Meheš, Havel, Hindický
a Vrábel. V tom istom období na letisku Nitra -Veľké Janíkovce prebiehalo sústredenie československých reprezentantov
v parašutizme. Pripravovali sa na Majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v bývalej NDR, v Lipsku od 24.júla do 6.augusta. Pri
tejto príležitosti padli aj nejaké rekordy. Napr. 23.mája 1966 Vrábel, Kiš, Jehlička a Kumbár vytvorili absolútny svetový
rekord pri zoskoku z 1000 m s oneskoreným otváraním padáka. Začiatkom júna sa konala medzinárodná súťaž, na ktorej sa
ukázalo majstrovstvo našich parašutistov, ktorí dokázali zvíťaziť nad družstvami Maďarska, Bulharska a NDR. Pred MS
v Lipsku dostalo reprezentačné družstvo parašutistov nové padáky PTCH-6. Padáky však boli nespoľahlivé, otváranie bolo
problematické a ohrozovalo na živote nejedného z používateľov. Po ťažkom zranení jednej zo širšieho kádra reprezentantiek
a smrteľnom úraze v armáde si reprezentanti vynútili, aby výrobca upravil padáky podľa ich požiadaviek, ktoré boli
výsledkom skúseností na základe zoskokov. Počiatočným odmietaním ich oprávnených požiadaviek zapríčinil výrobca, že
naše reprezentačné družstvo stratilo veľa času pátraním po príčinách a presviedčaním o potrebe úprav, namiesto tréningových
zoskokov na novej technike. Bola som vtedy začínajúcou parašutistkou a snažila som sa využiť príležitosť, ktorá sa mi
naskytla. Všetok voľný čas som trávila na letisku, medzi parašutistickou elitou a na toto obdobie mám naozaj pekné
spomienky. Tréner Vasil Kučeravý mi dovolil, aby som mohla skákať s nimi. Nestálo ma to veľa. Len som musela Vaskovi
splniť jedno želanie. Ako bývalý partizán bojoval na koni. (Dúfam, že som si to nepomýlila). A ja som mala blízko aj ku
Šaňo Nagy v období, keď
začal svoju športovú
činnosť

Šaňo- prvý sprava,
ako
športový parašutista

koníkom. Dve zástavky autobusom od letiska sme mali jazdiareň a tak mi kamaráti „helfli“. V jeden deň pricválali na letisko
a Vaskovi požičali Madrida. Vasil nám predviedol svoje jazdecké umenie a ja som mala otvorenú cestu do „Anduly“.
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Všeobecné nadšenie zachvátilo aj mňa a tak som sa snažila, ako som najlepšie vedela. Aj napríklad tak, že som vyskočila
pred Jardom Jehličkom z mašiny a vo vidine nuly som kočírovala svoju „pedetku“ tak úspešne, že som si vyslúžila od neho
„pochvalu“. Jardo vtedy zrejme stratil nervy, ktoré len tak ľahko nestrácal. Zabratá do manévrovania som síce registrovala,
ako Vasko poskakuje a gestikuluje na okraji kruhu, ale nenapadlo ma, že sa to týka môjho pohybu. Iba hlas, ktorý sa mi ozval
niekoľko metrov nad hlavou ma prinútil zareagovať. „Ženská jedna pitomá, kam se hrabeš“! Pochopila som. Nútený dopad
na okraj kruhu pochoval moju „nulu“. A dodnes nie som si istá, či nie aj Jardovu. A to už mal 4000 zoskokov.
Najsmutnejšou udalosťou pre slovenskú parašutistickú obec bola smrť kolegu a kamaráta Šaňa Nagya, ktorý tragicky
zahynul pri banskom nešťastí v Ostrave vo veku 31 rokov, koncom mája 1966. Šaňo bol československým reprezentantom
a svetovým rekordérom. V r. 1959 a 1960 mal podiel na 4 svetových rekordoch v skupinových zoskokoch. V Bratislave
vytvoril pri nočných zoskokoch z výšky 1000m s oneskoreným otváraním padáka svetový rekord v jednotlivcoch. Priemer
jeho pristátí od stredu kruhu bol 1,75 m a tento rekord nebol prekonaný ešte ani v dobe jeho tragickej smrti. Rozlúčili sme
sa s ním 30.5.1966. Ale nezabudli sme na Teba, Šaňo, ani po 40 rokoch.

TaŠi
KVV BA
5.9.2006, krátko pred poludním sa s týmto svetom rozlúčila naša kolegyňa Majka Barinková.
Zákerná rakovina zdolala aj ju, vo veku 68 rokov. Čas, ktorý mala Majka vymeraný na tejto zemi
jej vypršal, tak sme 11.9.2006 na cintoríne v Ružinove mohli už len zašepkať: “Česť Tvojej
pamiatke, Majka“. A smutne konštatovať, že je nás v klube zase o jedného menej

TaŠi
KVV BA

Odznaky československých parašutistov, zavedené do výstroja 9.4.1949
Ministerstvo národnej obrany uvádza do výstroja čs. vojska odznaky čs. parašutistov.
VV MNO, ročník 1949, číslo 24, článok 210, zo dňa 9.4.1949.
Tieto odznaky sú dvojaké. Odznak špeciálneho výcviku a odznak čestný. Odznaky špeciálneho výcviku sú opäť dvojaké.
a. Odznak základný
Je vyšitý na látke kaki a je v tvare elipsy 60x45 mm. Padáčik je vyšitý šicím hodvábom bielej farby, krídla –
šicím hodvábom farby bledo modrej.
Základný odznak sa nosí len pri vnútornej službe výcvikových jednotiek, na poľnej a cvičnej uniforme a to uprostred
nadlaktia, na ľavom rukáve saka a kabáta.
Odznak základný má tri stupne.
3. stupeň je pre príslušníkov, ktorí absolvovali úplný padákový kurz a urobili 5 zoskokov. Jeho označením je základný
odznak.

2. stupeň je pre inštruktorov padákovej školy s 10 zoskokmi. Jeho označením je jeden zlatý pás 10x35mm, našitý
vodorovne 3 mm pod stredom základného odznaku.
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1. stupeň je pre inštruktorov prvej triedy, t.j. pre inštruktorov, ktorí vykonali aspoň 25 zoskokov padákom. Jeho
označením sú dva zlaté pásy, 1 cm široké, našité pod základným odznakom a to: horný, lomený do písmena
V s rozpätím ramien 90o, dolný, ako pri stupni 1b. Lomený pás je umiestnený hrotom dole tak, že jeho ramená sú 3mm
pod okrajom základného odznaku. Dolný pás je 3 mm pod hrotom lomeného pásu.

b. Odznak kovový
Má tvar elipsy 60x44 mm. Na jeho spodnej strane je skrutka na pripevnenie odznaku na odev. Pod nim je vyrazené jeho
evidenčne číslo. Odznak má šedý veniec, podložku pod padáčik vo vnútri venca má tmavomodrú, krídla bledomodré
smaltované. Padáčik a lev je biely, stuha v dolnej časti venca je červená.

Tento odznak sa udeľuje príslušníkom výsadkového vojska, ktorí absolvovali padákový kurz a urobili minimálne 5
zoskokov.
Odznak sa nosí na vychádzkovej uniforme, na prsiach, na pravom vrecku saka. Na plášti sa nenosí.
Odznak sa udeľuje po prvý krát zadarmo. Ďalší, a jeho údržbu hradí ten, komu bol udelený, zo svojho. Tak isto hradí zo
svojho miniatúrny odznak na civilný oblek. Môžu ho nosiť len tie osoby, ktorým bol vydaný preukaz o udelení tohto
odznaku.
c. Odznak čestný
Je kovový, takého istého tvaru, ako kovový odznak špeciálneho výcviku. Má zlatý veniec, podložku vo vnútri venca
tmavomodrú smaltovanú, krídla bledomodré smaltované, padáčik a lev je biely, stuha v dolnej časti venca je červená.

Odznak udeľuje veliteľ výsadkového vojska príslušníkom výsadkového vojska, alebo iným osobám, ktoré sa
mimoriadne zaslúžili o túto zbraň.
Všetky odznaky budú udeľované podľa zvláštnych smerníc, ktoré vydá veliteľstvo výsadkového vojska.
Podľa podkladov Zdeňka Sigmunda
z češtiny preložil a upravil Juro Poláček

Preškolenie na padák OVP – 80
V roku 1985 som už tretí rok slúžil ako náčelník padákovej záchrannej a výsadkovej služby u 1. Školského leteckého
pluku v Piešťanoch a začali sa zavádzať nové školské padáky OVP-80.
Na ich preškolenie sme mali odborné zhromaždenie špecialistov padákovej služby leteckých školných útvarov Vojenskej
vysokej leteckej školy – Košice. Preškolenie a zoskoky sme vykonávali v Piešťanoch a Trenčíne a zamestnania viedol
náčelník padákovej služby ministerstva obrany – veliteľstva letectva, plk. Ing. Rudolf Kašík. Po oboznámení sa s materiálnou
časťou, balením, TTO a spôsobmi použitia, sme začali s praktickými zoskokmi. Aj keď plk. Kašík už mal na tomto padáku
niekoľko desiatok zoskokov, pretože skákal s niekoľkými desiatkami vybraných skúšobných výsadkárov z Prostějova
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o riadení tohto padáku nám moc nepovedal. Týkalo sa to hlavne o jeho
nedostatku, akým bola jeho oscilácia, pohupovanie spredu dozadu po
vypustení riadiacich prvkov pri pristátí.
Prvé štyri zoskoky na tomto padáku prebehli normálne, ale piaty sa mi stal
osudným i keď bol v poradí 2.845 zoskokom. Vyskočil som, priebeh bol
normálny, zádržka, stabilizovaný voľný pád, výdrž 20 sekúnd z výšky 1500 m
z vrtuľníka Mi-8. Skákal som v Trenčíne. Vietor 0-2 m/sek. Po výšku asi 60 –
70 m nad zemou to všetko bolo v poriadku. Potom sa padák začal pohupovať
spredu dozadu a s ubúdajúcou výškou boli tieto výkyvy stále väčšie a nevedel
som, ako tomu zabrániť. Riadiace prvky, ktoré padák OVP – 80 má som
vypustil, čo bola osudová chyba. Na zem som dopadol pri pohupe vzad. Dopad
bol značne tvrdý, v obidvoch členkách som pocítil prudké pichnutie, v ľavom
viac, v pravom menej. Aj keď som po dopade vstal a odstrojil sa, po dvoch
troch krokoch pre bolesť som sa znovu posadil a na doskokovej ploche
signalizoval úraz. Následne ma zdravotník spolu aj s dozorcom doskokovej
plochy nadpráporčíkom Schlosserom uložili na GAZ a odviezli do OÚNZ
Piešťany. Po vykonaní lekárskeho ošetrenia a röntgenu mi dali obidve nohy
od kolien dolu do gypsu. Na ľavej nohe bol zlomený vnútorný členok a na
pravej som mal výron.
Iróniou osudu bola skutočnosť, že vtedy 4.4.1985 pred Veľkonočnými sviatkami bol práve Zelený štvrtok.
Spolubojovníci ma na rukách – dokonca osobne plk. Kašík doniesli zo sanitky pred domom až do obývačky domov a tam ma
posadili do kresla. Oproti mi dali druhé kreslo, pod nohy mi položili uterák a takto uložený do dvoch kresiel som privítal
manželku, keď prišla z práce. Veľkonočné sviatky, ktoré nasledovali, som prežil celkom príjemne. Pohyb po byte som zúžil
na minimum. Pohyboval som sa len tak, že som sedel na zemi, rukami som sa podvihoval a chrbtom posúval vpred, ako keď
rak ťahá za sebou klepetá, ťahal som ja za sebou tú gypsovú nádheru na nohách. Najhoršie bolo s toaletou. WC som odbil
vždy ráno o piatej hodine, pokiaľ ešte rodina spala. Iste viete, aké priestory poskytuje WC v bytovom jadre paneláka. Priestor
75x100 cm bol taký, že pri vykonávaní potreby som musel mať otvorené dvere. No užila si to aj moja rodina. Cez deň, keď
manželka šla do práce, deti do školy, sedával som v obývačke v tých dvoch kreslách. Káva bola v termoske, pivo
a malinovka na stolíku, kde bolo aj jedlo, noviny, knižky i diaľkový ovládač na televízor. Pre potreby hygieny tam bol aj 5
litrový prázdny pohár od uhoriek, na močenie. Táto anabáza trvala na šťastie len dva týždne. Potom mi dali dolu gyps
z pravej nohy a po šiestich týždňoch aj z ľavej zlomenej.
Preškolenie na padák OVP – 80 som síce prežil, ale už o 96 dní 11.7.1985 som pokračoval v zoskokoch a preškolenie
som ukončil 25.9.1985 skúšobným zoskokom z novozavádzaného lietadla pre potreby výsadkového vojska AN-26
v Mošnove.

Miroslav Žabokrecký

Ladislavovi Bláhovi

50 rokov

Helene Feketeovej

50 rokov

Milanovi Feješovi

50 rokov

Pri tejto príležitosti vám milí priatelia gratulujeme, zo srdca želáme pevné výsadkárske zdravie a veľa
pohody do ďalších rokov života.
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Veľa ľudí chodí na našu webstránku Červených baretov. Nedávno sa nám ozval parakolega Pavol Knúrovský, ktorého
mejl uverejňujeme v plnom znení. Poznáte sa niekto? Ozvite sa!
Dobrý deň,
úplne náhodou som sa dostal na stránku o
červených baretoch. Som absolventom
Školy dôstojníckeho dorastu v Kremnici
(1954-1957). Na Očovej sme absolvovali
paravýcvik pod vedením inštruktorov
Kriváňa a Jerguša.(prikladám foto).
Spomienky na školu nájdete na adrese
www.sddak.sk . Ako to bolo v Očovej
spomínajú spolužiaci Brázda, Vala a
ďalší...
www.sddak.sk
Pokúsim sa vyhľadať viac fotografií.
S pozdravom

Pavol Knúrovský - Košice

Rozlúčku s letiskom Vajnory sprevádzala nostalgia.
V dňoch 30.9. – 1.10.2006 sa uskutočnila na letisku Vajnory veľká medzinárodná letecká šou lietajúceho. cirkusu
z Hradca Králové, ktorá bola jednou z rozlúčkových akcií s letiskom Vajnory. 7.10.2006 toto lúčenie vyvrcholilo ďalším
celodenným leteckým programom, ktorého sa zúčastnilo niekoľko stoviek, bývalých, i terajších členov bratislavského
aeroklubu. Počas celého dňa, za veľmi pekného jesenného počasia, ešte chceli ukázať čím sa tu zaoberali za posledných 61
rokov svojej činnosti. Bolo možné opäť vidieť vo vzduchu vetrone, motorové lietadlá, parašutistov i teplovzdušný balón.
Už dávnejšie sa šepkalo o tom, že Vajnorské letisko, ako také, zanikne. Stále sme však verili, že sa táto chvíľa ešte
oddiali. Toto miesto, kde možno tisíce bratislavčanov a mnohých ďalších, z celej Československej republiky prežilo veľkú
časť svojej mladosti. Po druhej svetovej vojne sa tu pri svojej činnosti schádzali letci, plachtári, parašutisti, leteckí modelári
a ďalší, aby „pilovali„ svoje umenie. Medzi nimi tu vyrástli poprední športovci, mnohí Majstri sveta a Československa, ako
napr. Lacko Trebatický, Eduard Gábriš, Jozef Vrábel, Gabriel Kiš, Božena Mehešová, Ing. Ľubica Šuplatová, Dr. Beryna
Štefáková a celá rada ďalších. Dnes sa už nedá zrátať koľko hodín strávili na zemi a vo vzduchu, aby dosiahli takéhoto
majstrovstva. Konalo sa tu mnoho národných i medzinárodných majstrovstiev, ako napr. Majstrovstvá sveta v parašutizme
v roku 1958 Majstrovstvá sveta v leteckej akrobacii v roku 1960. Boli tu vytvorené mnohé národné i svetové rekordy
v leteckých športoch. Na susednom letisku v Ivánke, v roku 1994 222 parašutistov z 27 krajín sa pokúsilo po výskoku zo
6000 m, z dvoch lietadiel AN-26 a jedného AN-12 na oblohe pri voľnom páde vytvoriť spoločnú formáciu, mal to byť nový
svetový Guinnessov rekord. V tejto formácii skákali i dvaja bratislavský parašutisti Juraj Rebro a Roman Bakič. V roku 2001
prišla éra zoskokov veteránov bratislavského Klubu vojenských veteránov a následný pokus o Guinnessov rekord, keď na
SIAD 2002 tiež na susednom letisku zoskočila 32 členná skupina z troch lietadiel AN-2 s priemerným vekom 62,5 roka.
Najstaršími členmi tejto skupiny boli viac ako 70 roční L. Denkoczy, A. Georgievský.
Rozlúčkový deň začal príhovorom prezidenta Bratislavského aeroklubu Juraja Gyenesa, ktorý v krátkosti vymenoval,
ako prebiehala dlhoročná činnosť na letisku. Príhovor predniesla i starostka obce Vajnory, ktorá konštatovala, že sa snažila
oddialiť tuto chvíľu zrušenia letiska, žiaľ nepodarilo sa a tak letisko, ako také, končí k februáru 2007. Novým domovom
členov Bratislavského aeroklubu by malo byť letisko Boleráz pri Trnave.
Rozlúčka vyvrcholila večer bohatou „párty„ o ktorú sa postarali sponzori SQERE, Technopol a letisko gen. M. R. Štefánika.
Pri guľáši, opekaných špecialitách, kvalitných nápojoch a hudbe si mohli členovia aeroklubu ešte naposledy zaspomínať na
roky strávené na letisku vo Vajnoroch. Žiaľ pre nás všetkých je to skutočná realita. Členom tejto rozlúčkovej párty bude
pripomínať už len vstupná visačka na tento rozlúčkový deň a tričko Aeroklubu Bratislava vydané k tejto akcii.

Pavel Franík
KVV Bratislava

Drobné správy
◙

„Doyaenmi“ O KVV BA sú manželia V.+ Z. Sigmundovi so spoločným priemerným vekom 82 rokov, naopak
najmladším skákajúcim „benjamínom“ je Ing. Martin Pavlis s 23 rokmi.
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Dňa 30. 9. 2006 sa zúčastnili naši členovia T.Šidlová, V.Gajdoš, P.Alexander, M.Michajlov , P.Franík, A.Filo
Michalského dňa KVV Žilina. Za príjemného jesenného počasia si mohli opäť vyskúšať zoskok padákom z AN-2.
Gajdoš, Michajlov, Alexander na padáku OVP- 68 a Šidlová na krídle. Samozrejmé, že skákal aj A. Filo, ktorý
zároveň pri jednej výsadke asistoval ako vysadzovač. Blahoželáme. Michalský deň riadil F. Glatter za spoluúčasti
inšpektora pre para SAK M.Gábora. Veľmi pomáhal i slovenský reprezentant K.Adamčík. Zoskoku sa zúčastnili tiež
hostia zo Zlína, manželia Martincovi , A.Šulák pod vedením nestora parašutizmu v ČR A.Kolářa. K vydarenej akcii
popri počasí prispel aj dobrý guľáš. Poďakovanie patrí aj personálu letiska Tomčany v Martine a posádke lietadla AN- 2.
Zastihla nás opäť smutná správa. Odišla od nás naša členka, dobrá a príjemná kamarátka Marienka Barinková.
Podľahla nemoci vo veku 68 rokov. Marienka nezabudneme - budeme na Teba spomínať. Smútočného aktu sa
zúčastnili a kyticami kvetov prispeli naši členovia M.Hermannová, O.Švrčková, P.Franík, T.Šidlová, Š.Janáček ,
J.Meheš a M.Georgievský. Ďakujeme za účasť a kvetiny.
Hľadám parašutistické odznaky – Príslušník 2.Čs. pdb. 20,30,40,55 výročie účasti, „Andelská křídla“ armádne
parašutistické odznaky 1,2, majster, inštruktor z roku 1949-1951, armádne parašutistické odznaky z roku 1951 – 1962
majster, inštruktor, bez triedy (s červenou hviezdou a levom), kovové s vyrazeným číslom na rube – bez triedy, 2,
majster, inštruktor, zlatý odznak s tromi diamantmi, strieborný bez diamantu, Majstrovstvá sveta v parašutizme,
Bratislava 1958 (veľký). Kúpim – vymením za iné. Pavel Franík, Kudlákova 1, 841 01 Bratislava.
Žiadame členov, ktorí ešte neuhradili členské za rok 2006, aby tak urobili do konca novembra 2006.
Viete, že hrdina Sov.zväzu A.Sochor sa údajne zachránil bez zranenia pri havárii voj. lietadla v Mimoni, asi v roku
1950, výskokom z výšky 200m bez padáka do stanového tábora...(Alfréd Ressel, Šestnástimi krajinami za slobodou,
Nakl. Pravda 1977, str.170)
22.7. rozšírili svoje počty zoskokov v Slávnici predseda KVV BA a Mário Michajlov. Každý 2x z L-60 Brigadýr, krídlo
Mars M-291 z výšky 1200 a 1500m. Z mladších členov KVV BA „boli k videniu“ na letisku v Slávnici skákajúci
M.Gašpar a JUDr. A.Filo, s fotoaparátom potom „Cajo“ Takáč. M.Michajlov plánuje pokračovať v športovom výcviku.
Podpisom odovzdávajúcich protokolov so starostkou Smoleníc p. P.Hornáčkovou dňa 28.6.2006 v Smoleniciach, s Mgr.
arch. Petrom Valachom 30.8.2006 v Bratislave, uzavrel predseda O KVV BA definitívne akciu „ busta BANIČ“.
V auguste zaslal srdečné pozdravy O KVV BA gen. v.v. Ing. A.Petrák (94 r.). Po smrti Š.Pakana a P.Bocka zostávajú
spoločne so Š.Hariňom (85 r.-Embassy) snáď poslednými živými slovenskými účastníkmi londýnskej sekcie „D“.
Podľa neoverených údajov v ČR ešte žije J.Bačík (89r. -výber do Wolframu).
Členovia O KVV BA mali pri zoskokoch v poslednom období možnosť využiť letový park, ktorý pozostával z lietadiel
AN-2 (OM-EIA, OM-GHN, OM-LIA, OM-VHB), L-60 (OM –LKO), L-410 (OM-ODQ). Počet dosluhujúcich AN-2
sa v poslednom období zmenšil na slávnickú OM-VHB a lučeneckú OM-EIA, začínajú sa objavovať Cessny.
Pri Michalskom dni 30.9. v Tomčanoch, položili účastníci kyticu kvetov k pomníčku zavraždeného pilota kpt. Jána
Mičicu († 8.6.1972). Na neďalekom leteckom múzeu je medzi 9 lietadlami – exponátmi i lietadlo L-410A Turbolet OKADN, v ktorom bol únoscami zastrelený po štarte z letiska Skláře neďaleko M.Lázní.
Do budúcnosti pripravujeme diskusnú www stránku. Mala by slúžiť k rýchlejšej výmene informácii o akciach KVV.
Názov včas oznámime na stránkach ČB.
Stala sa nám veľmi nepríjemná chyba. V minulom čísle sme uviedli, že na odhalení pomníka Štefanovi Baničovi skákali
parašutisti z Armádneho športového družstva Trenčín, celú akciu viedol vedúci Športového Centra v Lučenci Zaslúžilý
majster športu Ing Marián Sluk a s klubovou vlajkou pristál Karol Adamčík, držiteľ zlatej medaile z MS vo Vrsare.
Jeden z našich pozorných čitateľov nás upozornil na tieto nepresnosti a preto opravujeme túto časť nasledovne.
K pomníku nám zoskočili štyria parašutisti z Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Zoskoky riadil zo
zeme hlavný starší tréner VŠO parašutizmu Dukla Banská Bystrica Marián Sluk a s vlajkou klubu pristal medzi nami
držiteľ striebornej medaile z MS 1998 člen AK Martin, Karol Adamčík. Všetkým čitateľom a uvedeným parašutistom sa
úprimne ospravedlňujeme.
V Bratislave zahájil činnosť Slovenský klub 1. prieskumného praporu. Kontakty – adresa: Jantárova 48, 851 10
Bratislava – Jarovce, predseda: Pavol Engler. Spojenie Pavol.Engler@sk1pspr.sk, ďalšie informácie na www.sk1pspr.sk
Pre zberateľov odznakov z parašutistickou tématikou existuje stránka www.militfaler.sk. Medzi asi 300 odznakmi je
ponúkaných asi 10 materiálov, z toho napr. „paraplacka“ za 6. 500,-Sk, Vzorný výsadkár – 8. 800,-Sk.

Najbližšie číslo nášho spravodaja vyjde asi : 1.2.2007
Kontaktná adresa: Pavel Franík
Kudlákova 1
841 01 Bratislava
tel /fax: 02/ 6436 2349
franik@chello.sk
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Červené barety

Juraj Poláček
Úradnícka 12
831 03 Bratislava
tel./mob.:02/4464 2911, 0903 253636
e-mail: jpm@jpm.sk
spravodaj Č. barety -www.jpm.sk

