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veslári a námorníci. Námorní dôstojníci začali nosiť toto sako i v civile, mimo služby na lodi. Potom
bol už len krôčik k tomu, aby vzniklo
klubové sako, ktoré počas svojho vývoja prešlo viacerými obmenami. V súčasnosti sa používa jednoradové alebo dvojradové sako
s tromi všitými vreckami. Gombíky
sa používajú kovové, prevažne
striebornej alebo zlatej farby.
Klubové oblečenie v našom
klube nosia len muži, žiaľ nie
všetci. Je na škodu veci, že členky
nášho klubu a máme ich veľa,
. . . pokračovanie na str. 12

. . . pokračovanie na str. 13

Naše klubové oblečenie alebo
ako sa prezentujeme
Tak ako iné veci i klubové sako má
históriu svojho vzniku. Predchodcom
klubového saka bolo sako nazývané
blejzer, ktorého vznik po-pisujú viaceré verzie. Podľa prvej verzie sa blejzre objavili v roku 1889 u veslárov
cambridžskej univerzity, ktorých makovo červené saká vypadali žiarivo.
Názov saka je odvodený z anglického slova blaze – žiar, plameň. Podľa
druhej verzie v 19. storočí kapitán

anglickej lode Blazer obliekol svoju
posádku do modrých sák s kovovými
gombíkmi a podľa názvu lode bol
odvodený i názov saka. Podľa tretej,
francúzskej verzie, blejzer vznikol
z francúzskeho slova blason – erbový štít. Nech to bolo akokoľvek,
klubové saká sa rozšírili po celom
svete.
Vo väčšom rozsahu blejzer
začali nosiť v 19. storočí anglickí

Milí priatelia!

Do rúk sa vám dostáva 2. číslo 9.
Ročníka Červených baretov. Začal
by som najskôr ospravedlnením tým,
ktorí pomerne dlho čakali na 4. číslo
vlaňajšieho ročníka. Meškanie bolo
zapríčinené tlačiarňou, ktorú sme
doslova zodrali na Červených baretoch. Než som zohnal novú, prišli
sviatky a tak číslo 4/08 vlastne vyšlo
až v januári, ako 1/09. Preto vznikol
napríklad aj časový posun jubilantom. Taktiež sa mi nepodarilo zaradiť
niektoré aktuálne články, preto tak
robím dodatočne. Dali sme si pred
dvoma rokmi záväzok, že ČB budú
vychádzať 4x do roka na 14 stranách. V r. 2009 preto vydáme 5 čísel. Naďalej budeme dávať ČB na internet, kde na stránke www. jpm. sk nájdete všetky doteraz vydané čísla od r.
2001. Uvedomujem si, že 4 čísla na
rok nie je veľa a hlavne aktuálne akcie k vám prichádzajú neskôr, ale čo
je potešujúce, na týchto akciách sa
prevažne sami zúčastňujete. Nebojte
sa prispieť nám do Baretov a podeľte
sa s nami o svoje zážitky, spomienky a názory. Vzhľadom na to, že
nemáme žiadnu sekretárku, ktorá by
prepisovala príspevky do PC, tak vás
prosím, o zasielanie v elektronickej
podobe na e-mailovú adresu
jpm@jpm. sk. Fotografie tiež potešia.
So smútkom musím konštatovať, že
od nás odišiel náš zdatný prispievateľ
Vlado Gajdoš. Prezliekol drez s
českými farbami. Touto cestou mu
chcem poďakovať za všetkých našich
čitateľov, za rozsiahle odborné články
z veteránskeho skákania, či sériu
článkov na pokračovanie „Slovenskí
parašutisti . . . “. Určite sa s jeho príspevkami budeme ešte stretávať, ale ako
mi sám potvrdil, u „konkurencie“.
Databáza sa nám rozrástla o ďalších
členov, konkrétne zo Zlína.
Neskromne by som uvítal aj nejaké
fotografie. Myslím si, že by sme sa
mali navzájom dobre poznať, pretože
menovky na svojich veteránskych

pristáti v určenom priestore, tisíce
divákov odmenilo tento skupinový
zoskok spontánnym potleskom a bol
považovaný za zlatý bod programu
leteckého dňa. Ďalej členovia nášho
klubu M. Michajlov, S. Veselský, V.
Gajdoš, L. Hreha, Ľ. Strakuš, M.
Nešpor, vykonali propagačný zos-

Priebeh činnosti KVV vyhodnotil odvahu podaním ruky každému zo
jej predseda Pavel Franik, ktorý po- skupiny a vydal pokyn na vykonanie
drobne hodnotil jednotlivé akcie, zoskoku. Zoskok sa uskutočnil na
. . . pokračovanie na str. 3
ktoré sa uskutočnili v našom klube padákoch OVP-68. Po bezpečnom
za účasti jeho členov. Môžeme
konštatovať, čo potvrdili vo svojich príhovoroch mnohí hostia na
schôdzi z iných klubov zo SR a
ČR, že činnosť bola obsiahla a z
pohľadu prezentácie nášho klubu
a parašutizmu aj veľmi významná,
ako napr. zoskoky padákom v júni
na Medzi-národnom leteckom dni
„Národnej hrdosti“ v Piešťanoch,
kde členovia nášho klubu, J.
Tuček (64), L. Hreha (66), A.
Georgievsky (76), J. Matuška (66),
P. Horniak (64), J. Meheš (74),
v skupine KVV SR nastúpili do
chráneného priestoru pred prezidenta SR pána I. Gašparoviča, Trojica hostí - P. Matejčík za SLZ, J. Starý za PV a F. Pospíšek za ZL
ktorý osobne vzdal uznanie za

Klubové oblečenie, ktorého základom je klubové sako, predstavuje určitú symboliku a malo by zodpovedať o imidžu
klubu. Jeho symbolická funkcia spočíva v tom, že ukazuje
kto sme a kam patríme.

B r at i s l ava
25. 3. 2009

Hodnotili sme rok 2008
Býva už tradíciou, že po uplynutí funkčného obdobia v KVV,
sa vyhodnotí jeho činnosť a vytýčia sa hlavné úlohy na ďalší
rok. Bolo tomu tak aj v tomto funkčnom období na výročnej
členskej schôdzi za rok 2008, ktorá sa konala 30. januára 2009.

výbor
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Krátko z leteckého zväzu: Položenie venca
pri pamätníku gen. Dr. M. R. Štefánika
Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika pobočka
Bratislava1 v spolupráci s Klubom seniorov Doprastav a. s.
Bratislava usporiadali pre svojich členov v dňoch 7. - 11. 10.
2008 poznávací zájazd do Paríža.
Zájazd bol zameraný okrem poznania pamiatok Paríža aj na uctenie
si pamiatky a pripomenutie života
a diela tohto velikána slovenského
národa gen. Dr. M. R. Štefánika pri
jeho pamätníku v Meudon pri Paríži,
ktorého názov nesie aj naša organizácia Slovenského leteckého zväzu.

Delegáciu Slovenského leteckého
zväzu pobočka Bratislava 1 pri kladení venca k tomuto pamätníku viedol zakladateľ a čestný predseda
pobočky plk. Ing Vladimír Švárny.
Menovaný vo svojom prejave vyzdvihol prínos a dielo gen. Dr. M. R.
Štefánika a vyslovil želanie, aby takýto

Manželia Švární v prvom rade

Pri soche gen. Dr. M.R. Štefánika

pamätník ako aj “hrob neznámeho
vojaka” boli vybudované na námestí
Slobody v Bratislave. Život a dielo
tohto slovenského dejateľa veľmi
pútavým spôsobom priblížila aj vedúca zájazdu pani profesorka Alžbeta

Sopočková z cestovnej kancelárie
Mistrál. Na záver tohto slávnostného
aktu jeho účastníci zaspievali slovenskú hymnu.
Ladislav Greguš
SLZ BA

Členovia SLZ vo Francúzku
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. . . pokračovanie zo str. 1

kok do vody v mesiaci júl na jazere
Zlaté Piesky v Bratislave. V jesennom období, v mesiaci november, sa
uskutočnila akcia letu teplovzdušným
balónom, v katastrálnom území obce
Radava pri Nových Zámkoch, spojená so zoskokom na padáku z balona
(S. Veselský, M. Michajlov, J. Meheš,
V. Gajdoš, Ľ. Strakuš, P. Alexader, L.
Hreha, M. Feješ, M. Kozárová). Na
záver parašutistickej sezóny, vykonali
31. decembra 2008, M. Michajlov, P.
Alexander a L. Hreha Silvestrovské
zoskoky padákom na letisku Slávnica.
Okrem uvedeného, KVV Bratislava na
športovo-brannej súťaži poriadanej
KVV ČR v Prostějove, reprezentovali
členovia H. Feketeová, J. Vodová,
G. Voda, J. Poláček, V. Gajdoš, V.
Timura, I. Bučko a L. Hreha. H. Feketeová získala 1. miesto v disciplíne
„hod granátom na cieľ“. Na IV. ročníku
Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska, ktorý poriadal KVV v
Liberci, reprezentovali družstvo KVV
Bratislava, ako jediné zo SR, J. Tuček,
J. Matuška, L. Hreha a získali celkové
5. miesto v súťaži.
Okrem týchto významnejších akcií, sa uskutočnili mnohé ďalšie
podujatia miestneho, klubového
a medziklubového významu, ktoré
reprezentovali mnohí naši členovia.
Priebeh Výročnej členskej schôdze
klubu viedol podľa programu a moderoval, jeden zo zakladajúcich členov
KVV Bratislava, plk. v. v. PhDr. V.
Timura, PhD.
Príjemné a dôstojné rokovanie
spríjemnili hostia Výročnej členskej
schôdze, na čele s predsedom KVV
SR plk. v. v. A. Mudrým a prezidentom KVV ČR, plk. v. v. Ing. Jindřichom
Starým. Z ďalších hosti sa zúčastnil
zástupcovia jednotlivých klubov z ČR
z Prostějova, Prahy, Zlína, z klubov SR
z B. Bystrice a Trenčína.
Pri príležitosti výročného rokovania
boli odovzdané pamätné listy KVV
Bratslava klubom z ČR a SR a jednotlivým členom, ktorý sa zaslúžili o
reprezentáciu KVV Bratislava.
Na základe pozmeňujúceho návrhu
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Akcie s bližšie
nestanoveným dátumom

M. Vaněk, E. Smrek, A. Šulák a R. Branda
na zníženie počtu členov výboru z 11
na 7, bola vykonaná voľba nového
výboru. Na základe navrhnutej kandidátky predchádzajúceho výboru
a doplňujúcich kandidátov z pléna
výročnej členskej schôdze bol tajným
hlasovaním zvolený 7 členný výbor v
zložení: J. Tuček, M. Feješ, Ľ. Dubeň,
M. Michajlov, J. Matúška, P. Alexander
a L. Hreha.
Na návrh novozvoleného výboru bol
za predsedu KVV Bratislava zvolený
L. Hreha.
Novozvolený predseda poďakoval
za prejavenú dôveru, poďakoval
doterajšiemu predsedovi P. Franíkovi
za vykonanú prácu a zdôraznil potrebu
pokračovať v kontinuite doterajšej
činnosti klubu.
Návrh plánu činnosti bol schválený
Výročnou členskou schôdzou, a bude
sa realizovať v priebehu roka 2009 s
prípadnými doplnkami, ktoré sa zapracujeme do plánu.
Plán činnosti je kontinuálnou prílohou
tohto článku, aby sa s ním zoznámila
širšia členská základňa a priaznivci
klubu.
Ďalší priebeh Výročnej členskej
schôdze sa niesol v priateľskom a
družnom posedení, výmene názorov,
skúsenosti z klubovej činnosti a primeraným občerstvením, približne do
02. 00 hod. ráno.

stretnutia prípravného výboru organizátorov V. ročníka Memoriálu
zakladateľov výsadkového vojska a I.
ročníka Memoriálu Š. Baniča
zoskoky padákom skákajúcimi členmi
KVV Bratislava na rôznych propagačných
akciách
spomienkové akty poriadané MO SR
pri príležitosti výročí Gen. M. R. Štefánika
(Mohyla Ivanka pri Dunaji, KošariskaBradlo, odhálenie pomníka M. R.
Štefánikovi, resp. iné spomienkové akcie
spojené s parašutizmom a letectvom
spomienkové akty poriadané inými klubmi a organizáciami spojené
s parašutizmom a letectvom

Plán činnosti KVV Bratislava na rok 2009
Akcia
Názov akcie
Dátum akcie
1
Členské schôdze KVV
25. 02; 25. 03;
		
Bratislava
29. 04;27. 05;
			
24. 06; 29. 07;
			
26. 08; 29. 09;
			
28. 10;25. 11.
2
Výročná členská
15. 12. 2009
		
schôdza a oslava 		
		
15 výročia KVV 		
		
Bratislava		
. 				
				
				
3
Spoločenské pose25. 03. 2009
		
denie s príležitosti MDŽ		
				
4
XV. ročník Memoriálu
30. 05. 2009
		
J. Gabčika v Žiline		
				
				
5
Antropoid v Prahe
18. 06. 2009
				
				
				
				
6
Športovo-branná súťaž
Júl 2009
		
KVV v Prostějove		
7
5. ročník Memoriálu
04. -06. 09. 2009
		
zakladateľov výsad-		
		
kového vojska a 1. Me-		
		
moriálu Š. Baniča 		
		
v Smoleniciach		
8
Slávnostná zasadnutie
18. 09. 2009
		
KVV SR k 15. výročiu 		
		
založenia klubu v Žiline		
9
Michalský deň v Martine
26. 09. 2009
				
				
				
				
10
Klubový zájazd KVV
03. -04. 2009
		
do PR - Novosielec		
				
11
Výstup na Slemä
10. 10. 2009
				
				

Obsah a cieľ
Rekapitulácia činnosti
za uplynulý mesiac. Činnosť
na nasledujúce obdobie.
Spoločenské stretnutie
Hodnotenie činnosti KVV Ba
Voľba, resp. potvrdenie
predsedu a výboru KVV BA
Ocenenie za činnosť.
a reprezentáciu KVV.
Spoločenské posedenie
pri kapustnici.
Spoločenské posedenie
a uznanie postavenia žien
v rodine a spoločnosti
Uctenie pamiatky významnej
osobnosti parašutizmu
z 2. svetovej vojny. Účasť na
súťaži memoriálu.
Účasť na pietnom akte
padlým účastníkom. ktorí
vykonali atentát v 2. svetovej
vojne na R. Heydricha
v Prahe
Reprezentácia KVV
Bratislava na súťaži
Branno-športová súťaž KVV
Českej a Slovenskej
republiky
Organizátor súťaže
- KVV Bratslava
Spoločenské stretnutie
členov KVV spojené
s oslavou výročia.
Spoločenské stretnutie
členov KVV, a v prípade
priaznivého počasia zoskok
padákom pre skákajúcich
členov.
Tematický zájazd organizovaný KVV Prešov na pamätné miesta 2. svet. vojny.
Spomienkový akt na mieste
obeti havárie lietadla
počas 2. svet. vojny.
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Ženy ve 2. čs. samostatné paradesantní brigádě v SSSR
V prosinci 2008, v předvečer výročního setkání KVV
v Prostějově, mi kolega Miroslav Řepka zapůjčil chybějící
čísla Červených baretů. S velkým odstupem času jsem se
mohl seznámit s velmi zajímavým článkem kolegy Vladimíra
Gajdoše, Ženy – parašutistky v II. svetovej vojne, na s. 10 –
11 Červených baretů, č 3 z 30. 6. 2007.
Dva sloupce tohoto článku zabývají
ženami 2. čs. parabrigády a považuji
za potřebné některé uvedené údaje
upřesnit, případně jiné opravit.
Škoda jen, že jsem neměl možnost
tema s autorem konzultovat, rád
bych v tomto pomohl.
V minulém roce, v Červených
baretech č. 1 – 2/2008, byl otištěn
můj článek s názvem Odznak
parabrigády, vhodně doplněný
šéfredaktorem Jurajem Poláčkem
kvalitním snímkem originálu tohoto
odznaku a v pokračování odznaky
z poválečných setkání příslušníků
2. pdb.
Tehdy jsem začátkem textu uvedl, že jsem před lety začal zpracovávat osudy žen, příslušnic parabrigády a postupně zaplňoval bílá
místa této novodobé historie, včetně
osudů 13 žen přepravených do
SNP. Viz má práce z let l998 – 2002,
Václav Kameník, Ženy ve 2. čs. samostatné paradesantní brigádě
v SSSR, rkp.
Vraťme se k článku kolegy
Gajdoše v ČB č. 3/2007. Ve
druhém odstavci str. 11 jsou mezi
uvedenými ženami, vysazenými
ve speciálních skupinách, uvedeny jen dvě, u jejichž příjmení lze
s výhradou (ta u Genovéve) hovořit,
že byly v parabrigádě: Mastelová
a Petruňová. U Genovéve Mastelové pochází údaj ze záznamu
z Oravy, ten je však mylný. Prokázali
jsme, že parašutistka tohoto jména
neexistovala. Naopak, ze stejného
kraje pocházela Vilma Mastella, jejím domovem byla Velká Lipnica,
před válkou Polsko, území za války
připojené ke Slovensku a po válce
opět vráceno Polsku. Její osud
je na román. Se sanitní skupinou
náhradního praporu, přidělenou
2. brigádě, odjela z Jefremova do
Proskurova, s parabrigádou byla
v záříjových bojích v podhůří polských Karpat a před odletem do
SNP byla rozkazem převedena z čs.
náhradního tělesa k velitelské baterii
dělostřeleckého oddílu 2. pdb.
V letounech Li-2 odlétala velitelská baterie v říjnu 1944 na Tri Duby
a s ní také svob. Vilma Mastellová.
Na přelomu roku byla na udání na

Oravě zatčena příslušníky gestapa
a pokládána za padákem shozenou
ruskou radistku, vysazenou spolu
s důstojníkem - rezidentem. Prošla
řadou výslechů a věznicemi na Moravě.
Až v dubnu 1945 byla před frontou
odeslána z Brna k pobočce gestapa
v Jihlavě a dočkala se konce války. V
případě zájmu seznámím čtenáře ČB
se zajímavým osudem jejich krajanky v
některém z dalších čísel ČB.
Osudem druhé z jmenovaných
žen, Marie Petruňové – Michalkové
se zabývám zhruba 10 let. Při
složitém bádání shromážděné
poznatky obsahují 54 stran a přes
30 fotografií. Jako četařka velitelské baterie dělostřeleckého oddílu
2. pdb byla 29. 7. 1944 odvelena
do Zpravodajské školy Zpravodajské správy GŠ RA u Moskvy. Citací části dopisu z ruského archivu,
který mi 20. 3. 2003 zaslalo MO
RF v Moskvě, doplňuji v uvedeném
článku otevřené tema.
Ke zpravodajské práci byla Marie Petruňová zařazena v červenci
1944, kdy přijela z československé
vojenské jednotky. V listopadu 1944
ukončila výuku v Ústřední škole
přípravy velitelů štábů (CŠPKŠ)
v oboru radioprovoz a agentura,
ale její příprava se prodloužila do
začátku února 1945.
6. 2. 1945 V. F. Tkáčik („Vilém“,
rezident) a M. I. Petruňová („Galina“, jeho pomocnice a radistka)
dostali rozkaz: splnit zpravodajský
úkol v oblasti Žiliny. Místem pobytu
skupiny mohla být také Čadca a Turzovka. Dle legendy byli manželé od
r. 1940. Anton Rudinský, nar. 20.
7. 1917, automechanik v Prešově
a současně pracovník městské nestátní policie. Mária Rudinská, nar.
v r. 1922. Před blížící se frontou byli
nuceni utíkat do Žiliny a tam zůstat u
příbuzných. … .
V noci ze 16. na 17. 3. 1945 byla
zpravodajská skupina vysazena na
padácích z letounu na bod 0,5 km
jihovýchodně Mazuri a 1 km severně
Sini, koordináty 18, 42 – 49, 23.
Padáky se otevřely.
Rozvědčíci spojení nenavázali
a od okamžiku vysazení je osud
„Viléma“ a „Galiny“ neznámý.

Ženy 2. pdb

Pokračujme třetím odstavcem
článku strany 11, kde kolega Gajdoš
píše, že v dubnu 1944 najdeme v 1.
čs. armádním sboru v SSSR necelou stovku žen. To je značně zkreslený údaj. Jen v Jefremově dle jmenných soupisů žen se zařazením (viz

přílohy mého výše uvedeného rukopisu) bylo 133 žen, z toho 29 žen
u 2. čs. samostatné brigády a 104
žen v čs. náhradním praporu. Desítky dalších žen byly v této době u 1.
čs. brigády, jejich přesný seznam
nemám. Do konce války počet odve-

BR č. 42, čl. 6.
Ženy, seskoky padákem – povolení /oper. /
V důsledku nového rozhodnutí VČsVJ v SSSR povoluji provádět seskoky těmto ženám 2. čs. samostatné brigády:
voj. Hedvika Belláková, štábní rota
svob. Vanda Biněvská, štábní rota
des. 	
Terezie Čerepanová, SPO
(smíšený předzvědný oddíl)
voj. Božena Fialová, p. prapor I
voj. Anastázie Hudečková, SPO
voj. Vlasta Kadaňková, p. prapor I
svob. Marie Ljachová, p. prapor II
des. Jana Lošťáková, dělostřelecký oddíl
voj. Anna Maletová, p. prapor I
voj. 	
Ljuba Meierová, PL
– oddíl (protiletadlový)
voj. 	
Valentína Němečková, PT
– oddíl (protitankový)
voj. Margita Novosadová, p. prapor I
svob. Marie Petruňová, dělostřelecký oddíl
voj. Helena Sotáková, SPO
voj. Marie Steinerová, štábní rota
voj. Lydie Studničková, SPO
des. Richarda Wechsbergová, PL-oddíl
voj. Ludmila Winterová, štábní rota
Ostatním ženám seskoky nepovoluji.
Velitel
2. čs. sam. brigády v SSSR:
pplk. Vladimír Přikryl
Příloha 1: Seznam žen 2. čs. samostatné brigády v Jefremově, kterým byly
povoleny seskoky padákem rozkazem velitelství 2. čs. samostatné brigády
ze dne 3. března 1944.
Ještě v Jefremově, z výše uvedených osmnácti žen s povolenými seskoky, byly od 2. brigády odveleny tyto ženy: Čerepanová, Fialová, Ljachová,
Němečková, Wechsbergová, Winterová.
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dených žen u 1. čs. sboru v SSSR
překročil tisícovku.
Nelze také souhlasit se závěrem
tohoto odstavce, že u 2. pdb byly
ženy i jako odstřelovačky, nebo
střelci z protitankových pušek. Je
známé zařazení a funkce všech žen
2. brigády.
Zbývá poslední, čtvrtý odstavec
této strany, kde je jmenováno více
žen parabrigády. Budeme číst
o většině z nich dále. Nutno zde
ještě upřesnit správně jména tří
z těchto žen a údaje k jejich paravýcviku v Jefremově. Des. Terezie
Čerepanová měla povolené seskoky, dle její vzpomínky padákem
neskákala; byla odvelena k VČsVJ.
Svob. Marie Ljachová měla povolené seskoky, dle její vzpomínky
z balónu skákala, byla odvelena
k čs. náhradnímu tělesu. Voj.
Anna Hricáková byla v Jefremově
příslušnicí čs. náhradního tělesa,
padákem tam skákat nemohla, to
sdělila i ve své vzpomínce.
Zásadně však nutno odmítnout
údaj tohoto odstavce, že z 2. pdb
zahynula na Dukle Anna Maletová, dále při letecké přepravě na
Slovensko Anna Rusínová a Alena
Popovičová. Maletová přistála
na letišti Tri duby a byla s 2. pdb
v SNP, přežila válku. Rusínová
nebyla přepravena do SNP, válku
přežila. Poslední údajně mrtvá,
Alena Popovičová, nebyla v r. 1944
přílslušnicí parabrigády a také s 2.
pdb do SNP neletěla (toto jméno je
pro mne neznámé).
Zbývá ještě svob. Markéta Singerová, která byla ošetřovatelkou
a u parabrigády byla poměrně krátce
v době, kdy tam působil její manžel
MUDr. Gustav Singer. Přišla do Jefremova 15. 3. 1944 a 23. 8. 1944
byla odvelena z Proskurova k čs.
náhradnímu tělesu. Poté působila
u 3. čs. samostatné brigády, kde byl
též její manžel MUDr. Singer.
Zde nemám již prostor k seznámení čtenářů ČB se životem žen
u 2. pdb, zejména se zaměřením na
paravýcvik. Přikládám alespoň dva
kratší seznamy žen, které také byly
přílohou rkp. mé starší práce Ženy
ve 2. čs. samostatné paradesantní
brigádě v SSSR.
Příloha 2. Seznam 13 žen, které
byly s 2. pdb v říjnu 1944 přepraveny
do SNP, 8 z nich byly původní
příslušnice 2. pdb, které měly i seskoky padákem.
Vanda Vielošíková - Biněvská
Vlasta Kadaňková
Jana Tůmová - Lošťáková
Anna Maletová

Číslo 2.
Margita Novosadová
Helena Sotáková
Marie Steinerová
Lydie Studničková
S nimi také odletělo dalších 5 žen
z pomocné roty, které byly až do
konce září kmenovými příslušníky
náhradního tělesa. Až po bojích
v předhůří polských Karpat byly
zařazeny do sestavy parabrigády.
Anna Hricáková
Natálie Kurucová - Novická
Marie Ljachová
Vilma Mastellová
Ruth Rosenzweigová
- Bleicherová
V říjnu 1944, kdy odlétala parabrigáda do SNP, bylo v pomocné rotě
(bývalé sanitní skupině), přidělené
od čs. náhradního tělesa ke 2.
pdb, jen 6 žen. K dělostřeleckému
oddílu byla brigádním rozkazem
2. pdb přemístěna Mastellová.
V přepravních lístcích pro letouny
Li-2 štábní roty byly uvedeny
Hricáková, Kurucová - Novická, Ljachová a v přepravních lístcích pd.
praporu II Rosenzweigová - Bleicherová. Těchto 5 žen také přistálo
s parabrigádou na letišti Tri Duby.
V době letecké přepravy do
SNP byla s výše uvedenými ženami
pomocné roty ještě zbývající Anna
Rusínová - Maskalová. Dle vzpomínek žen, se loučila s manželem
ppor. Jiřím Rusínem, při jeho odletu
do SNP. Ten se dvakrát s letounem
vrátil zpět, při jeho třetím letu na
Slovensko, 15. 10. 1944, letoun havaroval a ppor. Rusín zahynul.
Velmi dlouho jsme pátrali po
Anně Rusínové, která po válce ještě
dvakrát změnila jméno a po letech
zemřela v Košicích. Při nedostatku
archivních materiálů byl předpoklad,
že také odletěla s parabrigádou do
SNP. Dle její osobní vzpomínky, také
letěla na Slovensko, letadlo však
bylo poškozeno střelbou, vrátilo se
zpět a další přeprava byla zastavena.
Poté byla vrácena k náhradnímu
tělesu.
Čtyři z žen parabrigády upadly
na Slovensku do zajetí, Anna
Hricáková, Margita Novosadová

5

Ženy 2. pdb
(Slovenka žijící s rodiči ve Frunze,
SSSR), Vilma Mastellová a Vanda
Vielošíková – Biněvská.
U fotografie článku s popiskou
Kontrola padákového postroja
upřesňuji, že je to jedna z mnoha
propagačních fotografií, autorem
je kpt. RA M. M. Glider. Na snímku
pořízeném začátkem dubna
v Jefremově zleva voj. Ljuba Meierová a voj. Vlasta Kadaňková.
Ještě zbývá upřesnit dovětek
k prvním poválečným parašutistkám
v roce 1948 v Hradčanech.
Správně je zde uveden počet 10
žen, jmenováno je jen 9. Doplňuji
chybějící děvče ze Svazu brannosti,
byla to Marie Stehlíková. Kromě
Vlasty Rybínová byla léta instruktorkou para Jiřina Hříbková.
Václav Kameník
KVV Prostějov
Poznámka k článku: (dali sme
priestor na reagovanie a j autorovi V.
Gajdošovi).
V článku Ženy – parašutistky
v II. svetovej vojne sa skutočne
v dvoch odstavcoch zaoberám
ženami – príslušníčkami 2. čs. pdb,
resp. 1 čs. az. Okrajovo sa venujem
i ženám parašutistkám pred a po II.
svetovej vojne. Článok je neustále
doplňovaný, posledná verzia (a verzie
ďalších článkov) so stavom k 27. 1.
2009 a odkazmi sú k dispozícii na CD
v redakcii Červených baretov. Z podstatných doplnkov – M. Krupičková
zoskok 21. 9. 1930, E. Swantekova –
vysielanie agentov za železnú oponu,
Helena Čechová skákala už 28. 3.
1947, M. Gulovichová obdržala v
roku 1946 v USA ako prvá žena Bronzovú medailu, poľná nemocnica v Lome

– sestry Krajčiové a pod. V článku,
určenom širokej verejnosti, sa
snažím vyhýbať presným súčtom
nepresných čísiel, takže sa v článku
objavuje: neúplný zoznam, a ďalšie,
necelá 100, asi 15 žien, atď. Pokiaľ
by redakcia použila zvýraznené slová
z originálu, bolo by jasné, že 15 žien
prešlo parašutistickým výcvikom,
ale nikde nepíšem, že boli zaradené
k 2. čs. pdb ako zdravotníčky, spojárky,. . . Samozrejme, že nie som
neomylný, pokiaľ sa čerpá z jedného zdroja. K ženám vysadeným
v špeciálnych skupinách : viď článok,
citujem – „V neúplných zoznamoch
vysadených špeciálnych skupín by
sme našli najmenej 6 žien. . . Genovè
Mastelová,. . . tento zoznam nemusí
byť definitívny. “ Z Ruska vysadzovalo
parašutistov do Československa
minimálne 10 subjektov. (pozri Slovenskí „moskovskí“ výsadkári – I. časť,
pozri J. Šolc – Za frontou na východě
– str. 249 Genovève Mastelová).
Marie Stehlíková mi zo zoznamu
kurzu v  roku 1948 vypadla. Nie som
si istý pri priezviskách mien, ktoré
je správne? Binevská – Biněvská,
Čerepňanová – Čerepanová,
Ľachová – Ljachová, Hricová –
Hricáková. Predpokladám, že som
zodpovedal na väčšinu pripomienok
z článku. Článok kolegu Václava Kameníka v ktorom postihuje ženy v 2.
čs. pdb, považujem za vysoko profesionálny, predpokladám, že zaujme
nielen odborníkov – historikov, ale
i širokú verejnosť.
Vlado GAJDOŠ
KVVV Praha

Lisunov Li-2
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Číslo 1.
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Naša pomoc Izraelu
Už je tomu viac ako 60 rokov čo naša armáda novo vznikajúcemu štátu Izrael v roku 1948 pomáhala cvičiť niekoľko
stoviek izraelských vojakov. Dlhé roky sa o tomto hovoriť
nemohlo, pretože sa jednalo o utajovanú akciu. V spisoch
bola vedená ako „ Dôverné Izrael“
Keď v máji roku 1948 vzniká štát Izrael
vojenská pomoc v tejto zemi zo strany
Československa bežala už na plné
obrátky. Okrem najrôznejších kontaktov týkajúcich sa dodávok vojenského
materiálu iniciovali bývalí príslušníci
židovskej národnosti 1. armádneho
zboru v ZSSR formovanie jednotky
dobrovoľníkov. Ich výcvik bol zahájený
v auguste 1948 a v novembri toho istého roku mala táto brigáda už 1335
príslušníkov. Významné bolo i zastúpenie žien. V jednotlivých jednotkách bolo
viac ako 300. O dva mesiace neskôr
zahajujú vycvičení vojaci spolu s rodinnými príslušníkmi prepravu do Izraelu.
To už sa jedná o tritisíc ľudí. Veliteľom
výcvikového strediska DI je menovaný
hrdina Sovietskeho zväzu mjr. Antonín
Sochor, ktorý osobne navštívil Izrael.
Pôsobil tu určitú dobu, ako poradca
na operačnom oddelení izraelskej
armády. Major Sochor v auguste r.
1950 zahynul za záhadných okolností
pri automobilovej nehode vo vojenskom priestore Ralsko. Niektorí ľudia
špekulovali a dávali aj do súvislosti
s prácou pre Izraelcov.
Základný pechotný výcvik a niektoré ďalšie druhy výcviku prebiehali vo
vojenskom priestore Libava. Budúci
tankisti cvičia v Tankovom učilišti
vo Vyškove. Učia sa ovládať tanky
T-34/85. Ďalšie kurzy sú zamerané
napr. na obsluhu protilietadlových

Izraelci v Stráži pod Ralskem

kanónov 7,5 cm Pak-40 a nemeckých koristných húfnic 10,5 cm LeFh
18. Izraelskí piloti sa pripravovali
predovšetkým na českobudejovickom
a olomouckom letisku.
Parašutistický výcvik sa konal
v Stráži pod Ralskom. 17. júla 1948
nastúpilo do neho 43 príslušníkov hnutia Hagan. Vedúcim kurzu bol vojnový
veterán, člen výsadku Wolfram kpt.
Jozef Černota. Izraelci prišli do Stráže
pod Ralskom v civile. Až tu vyfasovali
rovnaký battle-dress, ako mali naši
výsadkári. Pri výcviku si cez neho navliekali kamuflážky, ktoré boli zavedené
do výstroja len rok pred tým.
Kurz bol zameraný na výsadkovú prípravu, streleckú prípravu, boj
zblízka, prežitie, život v prírode a orientáciu v neznámom teréne. Parašutisti
mali k dispozícii praktický všetky dovtedy dostupné ručné zbrane. Počínajúc ruskými, cez nemecké, britské, francúzske, talianske a končiac
americkými. Streľba sa trénovala za pohybu, vrátane pudovej.
Na hradčianskom letisku prebiehal výsadkový výcvik. Parašutisti mali
k dispozícii niekoľko Dakot C-47. V tej
dobe sa už začínalo skákať na našich
padákoch VJ-1, ktoré boli do výzbroje práporu zaradené tesne pred
zahájením výcviku. Za najvýraznejšiu
osobnosť celého kurzu bolo možné
jednoznačne označiť kpt. Černotu.

Mjr A. Sochor
Snažil sa dosiahnuť čo najreálnejšieho
výcviku použitím ostrého streliva.
Strieľal nad hlavy cvičiacich vojakov.
„Bol som pomerne dobrý strelec, ale
niečo podobného som si nikdy nedovolil“, povedal jeden z dôstojníkov, Miroslav Pelc, ktorý tiež vtedy patril medzi
veliteľov kurzu. “Černota bol proste majster“. Podobné metódy skúšali i niektorí ďalší velitelia a inštruktori.
Účastníci kurzu sa museli mať
neustále na pozore. Cvičilo sa praktický neustále. Pri konzumácii stravy,
pri nástupe jednotky, atď. Izraelci boli
neustále v strehu. Najnáročnejší charakter malo záverečné cvičenie, ktoré
postupne prechádzalo do nácviku
partizánskeho boja. Mimoriadne
tvrdý výcvik si ale vybral svoju daň. Pri
nočnom nácviku prepadu strážneho
muničného skladu koncom júna 1948
došlo k tragickej udalosti. Poručík
Horák nešťastnou náhodou zastrelil
jedného z príslušníkov Hagana, Martina Davidoviča. K niekoľkým ďalším
tragickým umretiam izraelských vojakov došlo i pri leteckom výcviku.
Parašutistický kurz skončil v septembri 1948. V nasledujúcich mesiacoch
jeho absolventi vytvorili základ izraelských výsadkových vojsk.
Spracované podľa A-Report september 2006.
Na záver ešte niekoľko poznámok
nášho člena pplk. Zdenka Sigmunda,
ktorý patril v tom období tiež medzi
veliteľov v Stráži pod Ralskom. „K bat-

tle-dressom samozrejmé dostali i
červené barety, ktoré patrili k nášmu
výstroju. Celý ich výcvik bol prísne
utajovaný a naši vojaci mali zakázaný
akýkoľvek styk s nimi. Izraelci boli rozdelení do skupín, v ktorých prebiehal výcvik. Inštruktori a cvičitelia boli
absolventi nášho preškolovacieho
kurzu poručíci Horák, Pelc a Kroupa,
ktorý učil ženijnú prípravu a hlavne
práce s ostrými trhavinami. Na výcviku
sa podieľali i ďalší dôstojníci. Ale na
ich mená si už nespomínam. Boli
cvičení ako jednotlivci, členovia neorganických výsadkov, podobne ako
boli cvičení výsadkári v Anglicku,
ktorí boli za vojny vysadení v Protektoráte. Ich výcvik bol zameraný na
boj v tyle nepriateľa, na organizáciu
odbojových skupín z radov civilného
obyvateľstva, sabotážnu činnosť, na
prepady transportov vojnového materiálu k frontu v autokolónach, po
železnici a na ničenie vysielacích
a spojovacích centrál. Výcvik použitia
všetkých druhov zbraní. V Stráži sa
pripravovali na zoskoky a výsadkový
výcvik zdokonaľovali aj na výcvikovom
cvičisku pri letisku v Hradčanoch.
Tam previedli aj zoskoky, ktorými bol
ukončený ich kurz.
Ja som ich necvičil, ale organizoval
a zabezpečoval ich zoskoky a osobne
som ich z Dakoty i s ich inštruktormi
vysadzoval pri všetkých zoskokoch“.
Pavel Franík
Člen KVV Bratislava
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Výstava Klubu výsadkových veteránù
Ohlédnutí za krajskou výstavou obč. združ. Klubu výsadkových veteránu Zlín nazvanou „Vznik a historie čsl. výsadkového vojska“, kterou sme uspořádali pod záštitou Zlínského kraje a za přispění Magistrátu města Zlín ve 21. dubově
vo dnech 22. 11. -11. 12. 2008

V. Maděra a J. Poláček
na výstave v Zlíne.
Ve třetí části výstavy (25 panelu),
kterou zpracoval Ing. Ant. Šulák s
manželkou Vlastimilou, je zdokumentována už lépe naše desetiletá pestrá a úspěšná činnost KVV
Zlín při našich aktivitách, jak např. :
účast na pietních aktech u hrobu
nebo pamětních desek válečných
parašutistů-hrdinů z druhé světové
války ve Zlínském kraji, např. : Ivana
Kolaříka, rodáka z Val. Meziříčí, který
ukončil svůj život před pronásledovateli SS ve Vizovicích a je pochován na lesním hřbitově ve Zlíne:
dále válečního parašutisty Josefa
Bublíka z Bánova a letce Fr. Janči,
spolu s deseti rumunskými vojáky
padlými při osvobozování Bánova,
Jana Hrubého z Kunovic, Josefa
Valčíka ze Smoliny, gen. Luži a 4 pilotu RAF v Uherském Brodě, Josefa
Černoty z Břeclavi a dalších hrdinu
včetně naši účasti při pietních vzpomínkách na jejich válečné seskoky u Hostišové nedaleko Zlína

a jejich odbojovou, organizátorskou
a zpravodajskou činnost, jak i jejich
velitel Ant. Bartoš v knize Clay-Eva
volá Londýn.
Každoročně se též zúčastňujeme pietních aktu na Ploštině
spolu s ČA, ČSBS, Sokoly, Junáky
a občany z okolních vesnic. A také
se nejméně čtyřčlenná delegace
zúčastňuje pietního aktu s panychidou v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Praze –Resslově ulici a pak také u
pomníku zahraničních parašutistu
v Praze-Dejvicích, který bývá vždy
zakončen skupinovým seskokem
sport. parašutistu do nástupního
prostoru.
Mimo tyto pietní akty se
zúčastňujeme s MÉÚ Zlín a Ortokovic významných oslav výročí
našich státníků T. G. Masaryka,
Edvarda Beneše, generálu letectva a jiných významných osobností
našeho kraje, včetně Dne válečných
veteránu 11. 11. spolu s ČA a 17. 11.
už tradičně před zlínskou radnici
„Dne boje za svobodu a demokracii“. Obdobně tato významná výročí
slavíme i s našimi klubovými kolegy
na Slovensku, se kterými úzce spolupracujeme v Žilině, Bratislavě,
Trenčíně, Prešově a jinde včetně
seskoku na leteckých dnech nebo
při výročích SNP a na Michalských
dnech na podzim při ukončení
výsadkového a leteckého provozu
na letišti v Trenčíně či v Dubnici nad
Váhom.
Zhodnocení této výstavky jsme
byli nucení zcela ponechat na jejich

Výťah - pracovňa T. Baťu

Vytrína úspechov KVV Zlín
návštěvnících. Alespoň některé ze
zápisu v návštěvní knize návštěvníků
si dovoluji citovat:

„Dovolte nám, abychom Vám
vyřídili pozdravy z Prahy. Naše delegace z Prahy si prohlédla Vaši
výstavku a velmi se nám líbila-je velmi
vkusně komponovaná. Přejeme Vám
hodně zdraví a dalších úspěchu …“
Za KVV Praha – 4 podpisy účastníku
„Boli sme prekvapení názornosťou, úplnosťou i sprístupnenou
históriou čsl. parašutizmu. Sme radi,
že sme to videli. Je potrebné vysloviť
obdiv i poďakovanie organizátorom
výstavy…“
KVV Bratislava – Alexander Georgievskij
Obdivujeme Vás – zvládli ste to
perfektne – páčilo sa nám to“.
KVV Bratislava – Juro Poláček a H.
Feketeová
„Výstavka je výbornou ukážkou
klubovej práce. “
KVV Bratislava – Franík Pavol,
predseda
„Srdečný dík za velmi záslužnou
akcii propagující výsadkáře bez rozdílu generací. Výstavka je vkusná a
realistická. “
KVV Liberec
„Výstavka je přehledem historie
výsadkového vojska. “
KVV Holešov – 16 účastníků
„Výsadkáři-to je elita národa. To
dokazuje I tak krásná a vyčerpávající
výstava. Je to záslužná práce, moc
děkuji. . “
Návštěvník z Uherského Brodu
„Obdivuji tuto výstavu a jsem rád,
že kamarádství a odvaha našich
chlapců nevymizela…“
„Hezká a poučná výstava –
vážíme si Vás!!!“
„Děkuji panu Zádrapovi za zajímavý komentář k výstavě…“

„Výstava se nám líbila, obzvláště
nás zaujal trenažér (model)…“
„Viděl jsem hodně výstav, tato patří
mezi nejlepší…“
„Doporučuji zvážit možnost
výstavu přesunout i do dalších
měst…“
„Důležité pro paměť na minulost
a odvahu těch, kteří přispěli k naši
současnosti. Čest jejich památce…“
„Dík pořadatelům výstavy…
Krásná povídaná s výkladem od p.
Martince“
„Dík za zážitek, výstava je velmi
dobře zpracovaná a dává tak
možnost ujasnit si, jak výsadkáři riskovali pro ty naše životy. Jejich odvahu a kamarádství je vzorem pro
nás a hlavně by ji mělo vidět více
mladých aby si uvědomili pravé hodnoty…“
„Děkuji za pěknou výstavu. Jsem
rád, že se nezapomnělo na Clay-Eva
a Valašské Meziříčí…:
„Je důležité I dnes připomínat
hrdinství a oběti našich občanu.
Děkuji za prohlídku a doprovodný
výklad Ing. Šuláka…“
„Zajímavá výstava zasluhující si ocenění a poděkování
organizátorům. Těšíme se na nějaké
další pokračovaní, které na sebe
při našich aktivitách jistě nenechá
dlouho čekat…“
„Jen ten kdo padákem na zem
se snášel, jen ten smysl skutečného
života našel… na tomto verši
poznávám odpověď na otázku, kde
se vzalo a právě tak dlouho trvá vaše
přátelství. S potěšením konstatuji,
že tomu odpovídá výstavka k desetiletému výročí Klubu výsadkářů Zlín.
Dík za hezký zážitek a obdiv všem,
kdo ji vytvořili…“
Plk. v. v. Ing. Bezoušek
Sestavil Ing. Ant. Šulák – KVV Zlín
t. č. tisk. mluvčí
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
Ing. Vladimír Kavický
Narodil sa v obci Neverice 9. 12.
1940, v okrese Zlaté Moravce. Jeho
rodičia sa často sťahovali, lebo
otec bol železničiar a táto prezývka
“železničiar „ putuje s ním celý život.
Po skončení základnej školy absolvoval Strednú priemyslovú školu
v Partizánskom. Tuná boli veľmi dobré podmienky pre mladých, ktorí
chceli športovať. Hlavne v ľahkej
atletike, futbale, hokeji, boxe a samozrejmé i vo všetkých športoch
vo Zväzarme, nevynímajúc letecké
športy. Veď v neďalekých Malých
Bieliciach bolo letisko.
Prvé zážitky z výcviku pilotov plachtárov im na internáte vyprával spolužiak Peter Priečinský.
I keď bol ešte len plachtárske
“ucho„, vedel o svojich dojmoch
pútavo hovoriť. Medzi tieto zážitky
primiešal i zážitky zo zoskokov
padákom. Bolo to v období, keď piloti povinne skákali aj na padákoch.
So svojim priateľom Ondrejom
Maňom sa teda Vladimír dohodol,
že sa pôjdu pozrieť na letisko. Bolo
to na jeseň v roku 1955. A práve
v ten deň tam skákali parašutisti
a jeden z nich ich oslovil, či by sa
i oni nezapojili do výcviku. Prisľúbili,
že teda na jar v budúcom roku sa
prihlásia do výcviku.
Tak sa aj stalo. Absolvovali
výcvik. K zoskokom sa však dostali
až v októbri 1956. Prvé zoskoky boli
z výšky 600 m, na padáku PD-47,
z lietadla C-3 Siebel. Absolvovali
ešte po jednom zoskoku a tým jeho
priateľ Ondrej skončil.
Vladimír s pribúdajúcimi zoskokmi nadobúdal skúsenosti
a v roku 1958 sa zapojil do športového výcviku. Zároveň získal
inštruktorské oprávnenie.
Z tohto obdobia si spomína na
príhodu, ktorá sa stala pri príležitosti
Krajskej súťaže ktorá sa v Bieliciach konala v roku 1958. On na
nej skákal ako “zastrelovač„. C-3 vtedy pilotoval Edo Homola. V nálete
nad Partizánskom mu začal horieť
ľavý motor. A tak všetkým nariadil
opustiť lietadlo a medzitým hasiacim zariadením tento motor uhasil. Mimoriadnosť tohto letu bola
však i v tom, že na palube lietadla
bol aj 12 ročný chlapec Jožko Bartolen (jeho brat bol neskôr známym
parašutistom). Čo teda urobiť? Na
sedačke vysadzovača bol voľný
plachtársky padák a tak ho Jožkovi
obliekli. Tóno Podhorník ho chytil za
chrbtové popruhy a vyskočil s ním.

Otvoril mu padák. Po niekoľkých
sekundách otvoril i svoj. Všetko
dobre dopadlo. Jožko pristál pri
rieke Belianke, pred obcou Návojovce a Kavický pri kostole v meste
Partizánske. Ostatní pristáli tiež
do mesta bez väčších problémov.
O tomto zoskoku ako najmladšieho
parašutistu v Československu sme
už raz písali v našich Červených
baretoch. Druhá časť tohto príbehu sa odohrávala medzitým na
zemi. Na letisku bol prítomný krajský náčelník pre Nitru, prísny vojak pplk. Róbert Vesperín. On
tiež sledoval, čo sa to vo vzduchu
odohráva. Podľa neho keď videl na
nebi otvorený pilotný padák, myslel
si, že pilot nad mestom opustil
lietadlo a to spadne na mesto. Keď
na to pozeral, vychrlil poznámku:
“Aj tak ho zabijem, až to prežije!
Taká nezodpovednosť, opustiť
lietadlo nad mestom! „ Nakoniec
všetko dobre dopadlo. Pilot presne
pred dotykom so zemou vypol aj
schopný motor a pristál na letisku.
V roku 1958 si vyskúšal aj prvý
zoskok na okrúhlom padáku. Bol to
padák PTCH bez výrezu. Na ňom
sa mu darili hlavne pristátia na cieľ,
kde dosahoval dobré výsledky.
Už v roku 1959 17. júna spoločne
s Valachovičom a Jankom Bartolenom vytvorili československý
rekord v presnosti pristátia z výšky
1500 m s výdržou výkonom
5,623 m. Počas zoskokov stále
okukával „fígle“ na padákoch, ktoré
dosahovali starší športovci, ako
boli napr. Zámečník, Mjartanová,,
ktorí boli vždy ochotní poradiť. V auguste v roku 1959 sa konali II. Majstrovstvá Slovenska. Aj tu skákal
ako „zastrelovač“. Posledný krát
sa stu stretol s Jurajom Kriváňom,
majstrom športu, ktorý im tu po
večeroch rozprával svoje zážitky
z pôsobenia v Číne. O Číňanoch
vyprával, ako o veľmi oddaných
a obetavých športovcoch, ktorí
nepoznajú prekážky.
V roku 1959 po úspešnej
maturite nastupuje na vojenskú
základnú službu k 50 spojovaciemu
leteckému pluku do Prahy. Bol to
útvar so špeciálnym poslaním. Bola
to hlavne ochrana továrne vo Vodochodoch, kde sa vyrábali MIG17 a MIG-19. Tam mal možnosť
ako vojak i skákať a to v Aeroklube
Praha. Vtedy tam šéfoval Jirko
Klein, inštruktor s veľkým záujmom o mladých. Aj jeho brával na
rôzne domáce súťaže. Tak skákal

v Kladne, v Hořiciach,
na Slapskom pohári
(zoskoky do vody). Absolvoval aj zoskoky do
vody do rieky Vltava pri
Národnom divadle, zoskoky v noci a pod. V roku
1960 sa konala súťaž
veliteľstva letectva v zoskokoch na presnosť pristátia. Tú Vlado vyhral na
padáku PTCH. Spomína
aj niekoľko mien známych
parašutistov, ktorými tam
skákal, ako napr. Jirko Urban, Zdenka Zárybnická,
Honzo Kadlec, Dana
Kadlecová, Bořivoj Vejvara. Na rozlúčku v roku
1961, so základnou vojenskou službou mu
pražáci darovali zoskok zo 4 000 m,
čo v tej dobe to bola skutočne
výnimka. Bol to jeho 202 vojenský
zoskok a uskutočnil ho na letisku
Praha – Klecany.
Po príchode do civilu začal
na jar 1962 so športovou prípravou na letiskách v Partizánskom
a Bratislave. V Partizánskom cvičil
tiež brancov spolu s Kosorínom,
Vargicom, Paninárom, Mikuškovou
a ďalšími. Dozeral na nich krajský
inštruktor Valachovič. Spomína aj
na zaujímavý propagačný zoskok,
ktorý predviedol s Valachovičom
v roku 1963 v Maďarsku. Bol to
dvojskok, kedy vyskočili a počas
voľného pádu sa rozišli a po krátkej sa znovu spojili a rozišli. Boli
vybavení dymovnicami a tak diváci
mali pekný zážitok pri tomto zoskoku, ktorý sa uskutočnil na futbalový štadión. Obdobie 1962 –
1966 bolo obdobím pre neho, kedy
sa zúčastnil mnohých súťaží. Bol na
Memoriáli F. Zmatlíka v Hořiciach,
ZMŠ Juraja Kriváňa v Lučenci, kde
vyhral súťaž na presnosť pristátia a v
r. 1964 bol tretí, MŠ Štefana Pisku
1966 2. miesto, na Memoriáli Š.
Baniča 3. m. v družstvách /Chudík,
Kosorín, Tomašovič, Vajda, Petráš
/. Skákal aj spartakiádne zoskoky
zo 400 m s výdržou 5 sekúnd.
V roku 1964 sa oženil a začal
študovať na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Jeho športové
zoskoky skončili v v roku 1967
kedy sa s rodinou presťahoval do
Galanty. Návšteva letiska tak zostala obmedzená. Začal sa venovať
streľbe. Strieľal za družstvo Duslo
Šaľa, s ktorým sa dostal až do
Československej federálnej ligy.

V roku 1985 sa mu podaril husársky kúsok, keď pri závodoch
v Budapešti predstihol aj olympijského víťaza Maďara Vargu Károliho. Po skončení žilinskej univerzity
absolvoval úspešne aj štúdium na
právnickej fakulte UK v Bratislave.
Jeho parašutistická éra začala
opäť v roku 2000, keď ho rozhodca
Kosorín nahovoril skákať súťaže na
presnosť pristátia. Po 33 ročnej
prestávke sa zúčastňuje súťaže
a i keď bez prípravy, na padáku
“krídlo” neskončil medzi poslednými. V roku 2006 ho Dušan Domský nahovoril na súťaž pre seniorov,
na X. Európsky pohár v Chorvátsku.
Tam si požičal padák FOIL od celkom neznámeho človeka a hneď na
prvý zoskok musel otvárať záložný
padák. Myslel si, že urobil chybu
pri jeho balení – balil ho prvý krát
v živote. Druhé balenie mu už kontrolovali lučeneckí Dukláci. Závada
sa však pri zoskoku znovu zopakovala a pristával opäť na záložnom
padáku. Pri druhom zoskoku bol
naviac problém v tom, že medzitým sa rozfúkalo. Záložák bol
kruhový. Tým, že mal skúsenosti
zoskokov na kruhovom PTCH, podarilo sa mu pristáť v lese medzi
skalami, na plochu trochu väčšiu,
ako obývačka. Najviac ho pritom
znepokojila kolóna áut, ktorá hneď
vyrazila z letiska k miestu jeho pristátia. Všetko však dobre dopadlo,
až na veľkú hrču na chrbte, ktorá
vznikla po predpisovom kotúli cez
skalu.
Doteraz vyskúšal zoskoky
z 11 typov lietadiel, na 13 typoch
padákov. Má za sebou celkom 1149
zoskokov. Verí, že pri dobrom zdraví
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bude skákať naďalej, v roli veterána.
Neskáče už pre dosahovanie
výsledkov a rekordov, ale preto, že
sa pritom pohybuje i medzi mladými
ľuďmi, spoznáva ich názory a starosti, čo veľmi rozširuje životný
rozhľad a dodáva nesmierne veľa
energie. Je aktívnym členom Klubu
vojenských výsadkárov v Banskej
Bystrici.
Emil Tencer
KVV Banská Bystrica

Karol Adamčík
Člen Dukly Lučenec – Aeroklub
Martin sa narodil 4. marca
1962 v Martine. Po niekoľkých
návštevách letiska ako chlapec, sa
prihlásil na Strednom odbornom
učilišti strojárskom do základného
výcviku v parašutizme. Na jeseň
v roku 1978 začal výcvik teóriou
a po pozemnej príprave, potom na
jar prišli i prvé zoskoky. Musel mať
však súhlas rodičov. Jeho matka
si už predtým zoskok padákom
vyskúšala a tak mu dala súhlas. Prvý
zoskok absolvoval 12. mája 1979.
Nastúpil spolu s ďalšími do lietadla
AN-2 a po nálete nad doskokovou
plochou hluk motora prerušil povel
„ vpred „. Po otvorení padáka nastalo ticho a nastal pre neho čarovný
pohľad na krajinu pod ním. Podmanilo ho to. Nasledovali ďalšie
dva zoskoky na padáku OVP-65.
Pokračoval ďalej vo výcviku a po
previerkach štátnej bezpečnosti,
ktoré trvali tri mesiace už to bol
náročnejší športový výcvik. Osnovu
tretej triedy skákal na padáku OVP68. V roku 1980 plnil osnovu 2.
triedy, bolo to už na padáku PTCHC a športovom padáku PTCH-8.
Prvé preteky prišli v roku 1981
na padáku PTCH-9 a tiež splnenie
1. triedy. Za dosiahnuté výsledky
mu bol udelený zlatý odznak. Ku
koncu roka sa preškolil na padák
typu krídlo – PTCH-10 a bol mu
udelený odznak s jedeným diamantom. Pretekal za Slovensko,
najskôr v brannom para-viacboji
(beh na š km, plávanie na 100 m,
streľba a zoskoky) a tiež v klasických disciplínach (presnosť pristátia
a akrobacia). V aeroklube Martin
kde začínal vykonal 475 zoskokov.
Na základnej vojenskej službe, bol
zaradený v roku 1982 do armádneho športového družstva Dukla
Prostejov. Jeho veliteľom i trénerom
bol kpt. Jaroslav Šlambor, ktorý ho
tiež poveril testovaním padáku
PTCH-11- prototyp 001. Tu získal
odznak výsadkára 1. triedy.
Začali prichádzať prvé športové
výsledky. Na Majstrovstvách ČSSR

Číslo 1.
v Lučenci v roku 1983 skončil na
6. mieste a získal odznak s dvomi
diamantami. Majstrovstvá juniorov
v Spišskej Novej Vsi 1983 boli tiež
úspešné – 1 m. v akrobacii a druhé
v celkovom hodnotení. Počas
dvoch rokov vojenskej základnej
služby vykonal 970 zoskokov a bol
zaradený do Strediska vrcholového
športu v Lučenci ako reprezentant
juniorov. Tréner Štefan Rychtarčík
a jeho asistent Vladimír Farbák mu
v príprave dávali zabrať. Veď videli
v ňom veľké rezervy. Od roku 1987
bol zaradený spolu s Františkom
Bašistom do družstva ČSSR (dvaja
športovci zo Zväzarmu a osem
armádnych športovcov). Medzinárodné preteky v Halle (NDR )
boli porovnaním zo športovcami
ZSSR. Tam skončil na 3. mieste
v presnosti pristátia. Na porovnávacej súťaži socialistických krajín
v Prievidzi 1988 v presnosti pristátia v B družstve skončil na 2. mieste,
ale i tak ho hlavný tréner Ivo Skoták
nevzal na súťaž do Švédska. Dostal
však americký padák Para-foil. Na
tomto type padáka skáče dodnes.
Na Majstrovstvách ČSSR v r. 1989
skočil 11 krát „ nulu „ a stal sa tak posledným majstrom „ slovákom“. Za
odmenu ho nominovali na Európsky pohár do Vrsaru, kde získal v individuálnej akrobacii bronzovú medailu / za Bernachotom a Lubem
z Francúzska. Prvé Maj-strovstvá
sveta na Blede v Juhoslávii 1990
mali pre neho príchuť bronzu v
skupinovej presnosti a celkovo
striebornú medailu ( J. Pavlata, J.
Koribský, L. Vacek, J. Vedmoch, K.
Adamčík), tréner J. Blaška. Majstrovstvá sveta v Triebene –Rakúsko
l992 družstvo ČSFR v rovnakej
zostave vyhralo. Získalo zlato v skupinovej presnosti i v celkovom hodnotení. Trénerom bol Adolf Aisenhamer.
Po rozdelení republiky neostali peniaze na tréning a tak Majstrovstvá sveta v Kaiseri -Turecko
nedopadli pre Slovensko najlepšie.
Mladé družstvo skončilo z 38
štátov na 24. mieste. Na Majstrovstvách Európy v Efese (Turecko) v r.
1995 získal v presnosti pristátia 2.
miesto.
V roku 1996 nstúpil do
družstva Armádneho vrcholového
športu Dukla Trenčín, kde sa jeho
trénerom stal Marian Sluk. V Livigne 1997 (Taliansko) na parasky
získal 3. miesto. Na Regionálnej
súťaži armád v Prostejove zo 7
štátov sa stal celkovým víťazom.
Regionálnu súťaž armád vo Vrsare
- Chorvátsko1998 vyhral v pres-

vnosti pristátia. Na tom istom mieste, na Majstrovstvách sveta získal
striebornú medailu. Na vojenských
Majstrovstvách sveta v ruskej Riazani, v konkurencii takmer 130
pretekárov získal bronzovú medailu. Na Svetovom pohári v Thalgau 1999 podľahol vo finále
čínskemu reprezentantovi, po rozskoku skončil strieborný. Na Majstrovstvách sveta v Becescabe,
Záhrebe, a v Lučenci na 10 mieste.
Ice - Shima Japonsko 32. miesto,
Grenade Španielsko 9. miesto,
Orán Alžírsko, Abu-Dhabi (UAE),
Krems Rakúsko 4. miesto, Majstrovstvá Európy Prostejov 7. miesto,
Stupino Rusko, Rijeka Chorvátsko
6. miesto a Hyderabat India 15.
miesto. Na posledných Majstrovstvách sveta
26 júla – 2. augusta 2006 na
letisku v Boľkovciach pri Lučenci
reprezentoval Slovensko spolu s R.
Jurišom, T. Marcinekom, P. Platkom a M. Kocíkom. Z jednotlivcov
si najlepšie počínal. K. Adamčík,
ktorý skončil na 10. mieste. V a-
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krobacii postúpil ako jediný Slovák
a v nabitej konkurencii skončil na
12. mieste. Družstvo skončilo v celkovom hodnotení z 28 krajín sveta
na 8. mieste. V arabských emirátoch v meste Al Fujairah na Majstrovstvách Ázie získal striebornú
medailu po rozskoku s ománskym
športovcom Abdulahranom. Titul
Majstra Slovenska a víťazstvá na
memoriáloch J. Kriváňa, Š. Pisku
získal niekoľkokrát.
Popri športe sa venuje aj
inštruktorskej činnosti. K skákaniu
priviedol aj svojho syna Michala
(viac ako 600 zoskokov) a dcéru
Martinu (viac ako 20 zoskokov).
Nie je to dnes lacná záležitosť kúpiť
deťom vlastný padák, výstroj a platiť
ešte i za zoskoky.
Sám Karol Adamčík má na
svojom konte 10 952 zoskokov.
Minimálnu výšku zoskoku má
240 m a maximálnu 5 600 m. Padák
sa mu neotvoril správne 4 krát, kedy
musel použiť záložný padák.
Pavel Franík
Člen KVV Bratislava
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Portugalsko (1994-1999)

Ročník IX.
(pokračovanie)

VÝSADKOVÉ JEDNOTKY
1. 1. 1994
– letecké operačné oddiely (CTAT)
a Nezávislá letecká brigáda
(BAI) boli vytvorené v Portugalskej armáde zákonom č. 27/94,
5. februára z kvalifikovaných
parašutistov z Leteckých síl a Armády. V CTAT sa premlčia všetky
dedičstvá Výsadkovej Pechoty (Air
Force) a taktiež zaniká Veliteľstvo
výsadkového pluku.
1994
– letecké operačné oddiely sú
založené v Tancos, na bývalej
Leteckej základni 3, kde bola
Letecká škola (ETAT), ktorá bola
zase vytvorená zo zaniknutej BETP
a Vojenský priestor S. Jacinto bol vytvorený zo zaniknutej BOTP2.
– Nezávislá letecká brigáda (BAI)
sa stala súčasťou NATO jednotiek rýchlej reakcie pod dohľadom
Talianskej Rámcovej Divízie.

NEZÁVISLÁ LETECKÁ
BRIGÁDA - (BAI)

1995 – jeden výsadkový prápor sa
zapojil v rámci NATO do spoločnej
operácie JOINT ENDEAVOR
v Bosne-Hercegovine.
Január 1996 – 2. výsadkový prápor
a servisné oddelenie sú nasadení
v Bosne, ako súčasť Mnohonárodnej brigády pod talianským velením
vo francúzkom sektore IFOR.
24. január 1996 – ako dôsledok nehody s mínou, zahynuli v Sarajeve
desiatník Mouta a desiatnik Tavares,
obidvaja z DAS. Boli to prvé portugalské straty v Bosne.
9. august 1996 - 3. Výsadkový prápor pod velením podplukovníka Fernanda Saraiva nahrádza 2. prápor
v Bosne.
6. október 1996 – v Chaimite
zahynuli príslušníci 3. práporu

Tancos jún - 2008

Tak toto už pripomína skôr tiráka, ako výsadkára

výsadkári Francisco Barradas a Ricardo Suoto, pri hliadke obrneným
vozidlom.
6. november 1996 – je vytvorený EUROFOR, dve čaty z Leteckej brigády
sa zúčastnili na slávnostnom otvorení Centrály hlavného veliteľstva
vo Florencii – Taliansko.
Február 1997 – už po skončení
misie IFOR v Bosne (dec. 1996)
a jej nahradenia SFOR, sa výsadkový prápor vracia do Portugalska a je nahradený Nezávislou
mechanizačnou brigádou.
14. február 1997 – prezident republiky Dr. Jorge Sampaio udelil Výsadkovej brigáde Národnú vlajku so zlatou medailou za Vynikajúce služby.
Január 1998 – 15. peší pluk v meste
Tomar, tvorí základ 1. leteckého práporu . Stáva sa podriadenou jednotkou leteckého velenia. Táto jed-

notka mala štvoro kasární, Leteckú
školu (ETAT) v Tancosi, Výsadkové
veliteľstvo a Výsadkovú brigádu tiež
v Tancosi, Vojenský priestor (AMSJ)
S. Jacinte-Aveiro. 15. peší pluk sa
nachádzal tiež v meste Tomar. Niektoré ďalšie jednotky Výsadkovej
brigády boli umiestnené na území
iných vojenských jednotiek, ktoré
nie sú pod Výsadkovým velením. Sú
to, delostrelecká skupina 4. pluku
v meste Leiria, prápor Recon 3.
jazdeckého pluku v meste Estremoz
a ženijní technici z Inžinierskej školy
v Tancosi.
Január 1998 – 1. Výsadkový prápor
pod velením podplukovníka Carreta
Cuba bol vyslaný do Bosny, aby nahradil jeden prápor Mechanizačnej
brigády.
Marec 1998 – Výsadkový prápor sa aktívne podieľal na cvičení
STRONG RESOLVE 98 s NATO
a Partnerstvom pre mier (PfP).
Jún 1998 – Veliteľstvo výsadkovej
brigády a 2. výsadkový prápor sa
zúčastnili cvičenia EOLE 98 vo
Francúzku, pod velením EUROFOR. Na manévroch sa zúčastňujú
sily z Francúzka, Španielska, Talianska a Portugalska.
20. jún 1998 – podporný oddiel
(1dôstojník, 2 čatári a 11 výsadkárov z Výsadkovej brigády odleteli
do Cap-Vertskej republiky pomôcť
s dodávkami humanitnej pomoci pre
Republiku Guinea-Bissau.
Júl 1998 – 1. Výsadkový prápor
v Bosne sa balí a odchádza domov

do Portugalska
Júl 1998 – po silnom zemetrasení
9. júla na Azorských ostrovoch,
Výsadková brigáda Inžinierskej
Jednotky (CEng/BAI), umiestnená
v Inžinierskej škole posiela výsadkárov a materiál na Azory ako pomoc
pri rekonštrukčných prácach.
December 1998 – v tom čase jediná
žena navštevuje Inštruktorský výsadkový kurz.
Január 1999 – Výsadková brigáda
plní úlohy ALFA/BAI (Agr ALFA/
BAI-SFOR) aby nahradil v júli Mechanizovaný Bde prápor v Bosne.
Február 1999 – delostreleckú skupinu Parabrigády založili meste Leiria. Dostala nové húfnice L-119, 10,5
mm (Light Gun). 11. februára Paradelostrelci testovali nové zbrane
v horúcom pásme Santa Margarida.
Február 1999 – čata 20 parašutistov

Záložák T-10-R U.S. výroby
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VOJENSKÉHO LETECTVA
Odvaha a vernosť

Portugalskí výsadkári príslušníci mnohonárodných
síl EUROFOR 2008

1. Výsadkového práporu sa
zúčastnila humanitnej operácie
v Guinei-Bissau. Boli prepravení do
Bissalanca v portugalských strojoch
C-130.
Apríl 1999 – 2. Výsadkový prápor
pod velením podplukovníka Cameira Martinsa odišli na druhú misiu

Štvornohí výsadkári

do Bosny do SFOR. Bez prieskumnej skupiny, ktorá je teraz súčasťou
TF BRAVO/BAI, bol teraz prápor
poslaný do Bosny, ako 2. prápor.
Tieto jednotky boli v Bosne od júla
1999 do januára 2000.
August 1999 – Úlohou pracovnej
skupiny BRAVO/BAI-KFOR je ísť do

Kosova, ako súčasť NATO-operácií.
V Kosove je jednotka súčasťou Mnohonárodných brigád ZÁPAD, pod
talianským vedením. Musia zostať v
Kosove až do februára 2000, kedy
boli nahradení Light Brigádou.
20. august 1999 – jeden z armádnych veliteľov štábu, generál Martins Barrento, zmenil označenia
armádnych špecialistov výsadkových síl a zmenil tiež meno na
Leteckého pechotného práporu
na Výsadkový pechotný prápor (BIPara).
September 1999 – Výsadková
brigáda dostala za úlohu zapojiť aktívne svoje sily do mierových operácií

medzinárodných síl vo Východnom
Timore. Pracovná skupina je organizovaná s 1. BIPara pod velením
podplukovníka Camacho Soaresa a
obsahuje aj Vojenskú Námornú Skupinu (NMC). Neskôr OSN rozhodne
zahrnúť Portugalské pozemné sily
do Medzinárodných síl.

Preklad: Štefáková - J. Poláček, so
súhlasom autorov dokumentu: Airborne Lieutenant-Colonel (ret. )
MIGUEL SILVA MACHADO;
Airborne Sgt-Chief ANTÓNIO E. S.
CARMO;
Foto: Airborne Sgt-Mjr (ret. )
ALFREDO SERRANO ROSA

Obr. č. 1: Inšpirácia pre dámy
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nenašli vhodnú formu klubového
oblečenia. Určitú inšpiráciu dámskeho klubového oblečenia vidím
v oblečení podobnom oblečeniu
letušiek. Úplne by však postačil tmavomodrý kostým alebo len jeho sako
s vhodnou sukňou sivej farby.
Základ klubového oblečenia tvorí:
- klubové sako,
- košeľa (blúzka),
- nohavice (sukňa),
- obuv,
- baret,
- doplnky.

Klubové sako
Je vizitkou svojho majiteľa, tvorí
základ klubového oblečenia. Zásadne má byť modrej farby tmavých
odtieňov. Môže mať jednoradové
alebo dvojradové zapínanie. Gombíky majú byť kovové striebornej
alebo zlatej farby. Na vrecku ľavej
prednej strany saka je našitý klubový
odznak. Kvalitné originálne klubové
sako sa môže dať ušiť alebo kúpiť
vo vybraných predajniach, čomu
zodpovedá i jeho cena. Úplne však
postačí tmavomodré sako z obleku,
ktoré je po našití kovových gombíkov
často na nerozoznanie od originálneho klubového saka.

Ročník IX.

saka alebo farby hodiacej sa k jeho
farbe.

Obuv
Pánska obuv ku klubovému saku má
byť kožená tmavej farby. Odporúča
sa používať obuv so šnúrkami.
Dámska obuv má vkusne ladiť so
zvoleným odtieňom klubového
oblečenia. Klasická dámska obuv
čiernej alebo tmavej farby nič nepokazí.

Baret
Používa sa zásadne výsadkársky
baret bordovej farby. Je neprípustné
používať baret inej farby alebo baret
iného druhu vojsk, napr. zelený.

Doplnky
K doplnkom klubového oblečenia
môžeme zaradiť: ponožky (dámske
pančuchy), viazanku a vyznamenania (medaile a odznaky). Pánske
ponožky majú byť zásadne tmavej
farby. Je neprípustné používať
ponožky biele a lebo ponožky pas-

klubovým znakom, ktorá pôsobí
elegantnejším dojmom. Pri neoficiálnych príležitostiach viazanka
nie je nutná a košeľa sa nosí na spôsob rozhalenky. Pri smútočných
príležitostiach sa nosí čierna viazanka, ktorá môže byť nahradená
čiernou páskou na ľavom rukáve.

obr. č.2

Košeľa (blúzka)
Pri významných príležitostiach sa ku
klubovému saku nosí jednofarebná
biela alebo bledomodrá košeľa.
U ženských blúzok je možná väčšia
farebná pestrosť. Pri nosení košieľ
a blúzok sa treba vyvarovať použitiu
krikľavých farieb.

Nohavice (sukňa)
Ku klubovému saku patria klasické
nohavice sivej farby v tmavších odtieňoch. Je neprípustné ku klubovému saku nosiť nohavice krikľavých
farieb alebo rifle. Ženy môžu k saku
nosiť sukňu midi alebo nohavice.
Sukňa a nohavice by mali byť farby

telových farieb. Ponožky by mali
byť tak dlhé, aby pri sedení nebolo
vidieť pánom holé nohy. Dámy nosia
k sukni pančuchy telovej alebo
tmavšej farby.
Pri oficiálnych príležitostiach
sa nosí viazanka. Dámy môžu viazanku nahradiť vhodnou šatkou
alebo rozhalenkou. Páni často
používajú klubovú tmavomodrú
viazanku s vyšitým klubovým znakom. V budúcnosti uvažujeme s
vyhotovením viazanky s vytkaným

Nosenie šperkov, bižutérie
a iných módnych doplnkov dámami
ku klubovému oblečeniu treba zvážiť
podľa charakteru podujatia. Stále
platí, že niekedy je menej viac.

Nosenie vyznamenania
Ďalším dôležitým doplnkom
klubového oblečenia je nosenie a umiestnenie vyznamenania (medaily, odznaky) na klubovom oblečení. V tejto oblasti platí
zásada, že nosiť sa môže len to vyz-

Obr. č. 3: Asi takto by to malo vyzerať nosenie odznakov

namenanie, ktoré bolo danej osobe
kompetentným orgánom skutočne
udelené. Pre umiestnenie vyznamenania na klubovom oblečení nie sú
určené žiadne kritéria. V súvislosti
s touto otázkou dávam do pozornosti výnos MO SR z 9. decembra
2008 č. SEOPMVL-92-172/2008OdL, ktorým sa okrem iného ustanovuje nosenie vojenských medailí
a vojenských odznakov. Výnos vypracovali odborníci na danú problematiku, preto si myslím, že nepochybíme, ak sa pokúsime na jeho
základe v našich kluboch ujednotiť
nosenie medailí a odznakov na
našom klubovom oblečení.
Nejednotnosť začína už od
odznakov na barete. Časť členov
používa na barete klubový odznak
a časť členov používa na barete
odznak ozbrojených síl SR i hodnostné označenie. Toto hodnostné označenie bolo bežne
používané v armádach krajín NATO
a v súčasnosti ho prevzala i slovenská armáda. Praktickosť tohto
označenia využili i kolegovia z Klubu
výsadkových ve-teránov ČR, ktorí
na barete používajú odznak svojich ozbrojených síl i hodnostné
označenie. Keďže väčšinu našich
členov tvoria bývalí vojaci z povolania a bývalí vojaci základnej služby,
mohli by sme, ak to je možné, toto
v praxi overené označenie baretu a hodností prevziať. Za zmienku
stojí, že armádny odznak na baret je
precíznejšie vyhotovený a je lacnejší,
ako klubový odznak na baret, ktorý
dávame vyrobiť.
Obr. č. 2: Označenie na barete
Malý odznak ozbrojených síl
príslušnej farby sa nosí na ľavej
strane 50 mm od ohybu baretky
a 18 mm od jej spodného okraja.
Prvé hodnostné označenie (napr.
hviezda) sa nosí 100 mm od ľavej
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strany ohybu baretky po preložení
baretky na polovicu, druhé hodnostné označenie sa umiestňuje vo
vzdialenosti 3 mm vpravo od prvého
atď. Hviezdy sú umiestnené v strede
cípom smerom hore.

Nosenie odznakov
Veľký kovový klubový odznak na pánskom saku sa nosí zásadne v stre-de
jeho prednej pravej strany vo výške
našitého pláteného odznaku na ľavej
strane saka. Ak je člen držiteľom viacerých odznakov, tieto sa umiestňujú
nad kovový klubový odznak vedľa
seba v jednej línii vo výške nad
úrovňou náprsného vrecka ľavej
strany (viď obr. č. 3). Platí pravidlo,
že odznaky nosíme len tie, ktoré si
najviac ceníme, napr. triednosť výsadkára. I tu platí pravidlo, že menej je
niekedy viac. Plátený klubový odznak
sa na pánskom klubovom saku
našíva na stred náprsného vrecka
na ľavej strane. U dámskeho saka
nie je nosenie kovového klubového
odznaku nutné. Postačuje našitie
pláteného klubového odznaku na
ľavú stranu klubového saka. Ak sa
dáma rozhodne nosiť odznaky, na
ich nosenie platia v primeranej miere
rovnaké pravidlá.

Blahoželáme jubilantom 2.

Databáza našich členov a našich priateľov z českých klubov
nám čo – to našepkáva.
85 – Miroslav Pelc AA

Preto dovoľte, milí jubilanti,
aby sme vám popriali veľa zdravia a
duševnej pohody, aby sme sa ešte

František Řanda AA
Lubomír Červinka ZL

75 – Miroslav Řepka PV

dlho stretávali na spoločných akciách.
Redakcia Červených baretov.

Vladimír Sucháň AA

65 – J án Čarnogurský st. BA

60 – Jan Strnad AA

55 – Nataša Velgosová BA

Bohumil Havel BA

Gabriel Kiš BA
Jiřina Zímová AA

70 – Ján Hromník BA

Krátke správy
 lub vojenských výsadkárov
K
Bratislava a redakcia Spravodaja Červené barety ďakuje
všetkým, ktorí zaslali Vianočné
a Novoročné pozdravy. Veríme,

Jozef Tuček BA
Josef Krause ZL

že ich priania a želania sa v roku
2009 splnia. Sú pre nás vzpruhou do ďalšej našej aktívnej
práce. Ešte raz ďakujeme.
Dňa 13. 1. 2009 sa naši členovia
A. a M. Georgievskí, L. Hreha.
P. Franík, J. Poláček a M. Am-

Vlastimil
Kratochvíl BA
bróz zúčastnili VČS Klubu Slovenského leteckého zväzu gen.
Dr. M. R. Štefánika. . Pri tejto
príležitosti bola dohodnutá
ďalšia konkrétna spolupráca s
týmto Klubom i Klubom dôchodcov pri Doprastave Bratislava.

uniformách nenosíme. Teda, len
málo kto. Hlavne Pražáci.
Iste ste si všimli sériu článkov
o portugalských výsadkároch,
vrátane odznakov. To sa nám do
Baretov hneď zapojil náš nový člen
KVV BA, aktívny výsadkár, António
E. S. Carmo z Portugalska. A ako
nás našiel? Samozrejme cez ČB
na internete.
Dodatočne by som chcel
poďakovať všetkým, ktorí na nás
nezabudli a popriali nám do
Nového roku okrem zdravia aj
všetko možné. Neradi by sme zostali v hanbe, tak sme sa tiež snažili.
Chcem sa ospravedlniť touto
cestou a tiež poďakovať za péefky,
pretože nie všetky sa nám podarilo
zaradiť na vyhradenú stránku.
Vážime si všetky rovnako.
Toho roku nás čaká akcia, akú
sme doteraz ešte neusporiadali.
Memoriál zakladateľov výsadkového vojska, ktorý vznikol
v hlavách Pepu Hanáka a Vendulky
Suchomelovej, sa ako 5. ročník
dostáva do Bratislavy. Doterajšie
4 ročníky, ktoré sa konali v Česku
a na Morave nasadili vysokú
latku kvality. Vzhľadom na to, že
v Bratislave nemáme záštitu od
vojakov, o to viacej sa budeme
musieť činiť sami. Veríme však,
že to zvládneme za pomoci obce
Smolenice, kde sa tento Memoriál
bude konať a že všetci účastníci
budú odchádzať domov spokojní,
ako sme odchádzali my, na Slovensko. Všetky potrebné informácie o
Memoriáli dostanete včas, nielen
prostredníctvom predsedov vašich
klubov, ale aj ČB. Držte nám palce.
Pravdepodobne si všimnete, že
na našich stránkach sa začnú
objavovať zo začiatku sporadicky
články s leteckou tematikou. To
preto, že niektorí členovia KVV sú
aj členmi Slovenského leteckého
zväzu Gen. M. R. Štefánika. Keďže
tento klub nemá zatiaľ svoj časopisspravodaj, ponúkli sme preto
priestor na našich stránkach a
veríme, že články, ktoré tam nájdu
svoje miesto vás rovnako zaujmú,
ako články v znamení padáka. Sme
veľmi smutní, že sme prišli vlani
o jedného člena KVV, ktorého
materským klubom bol zase SLZ,
plk. Vladimíra Švárneho. SLZ má v
pláne činnosti dosť zaujímavých akcií, ktorých sa iste radi zúčastnia aj
členovia KVV BA. A o tom všetkom
sa zase dočítate na týchto našich
stránkach.
Juro Poláček
KVV BA
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Generálmajor vo výslužbe Ing. Anton Petrák
Never was so much owed by so many to so few.
Nikdy nebolo tak veľa dlžné takým množstvom ľudí tak
malému počtu jednotlivcov.
Winston Churchill

Generálmajor Anton Petrák
Písal sa rok 2004. Vtedy už 92 ročný vojnový veterán, generálmajor v. v. Anton
Petrák, prijal pozvanie nášho Klubu vojenských výsadkárov oblasti Bratislava
a prišiel si pobesedovať s nami na
našu pravidelnú mesačnú schôdzu.
Prišiel o paličke, výzorom stále generál,
muž naučený veliť mužom, s pamäťou
dvadsaťročného mladíka. Jeho vyznamenania* by stačili pre štyroch generálov. Upozornili nás naňho paraveteráni
anglického klubu The Cheshire regiment, ktorí boli vtedy na návšteve Slovenska a niektorí členovia nášho klubu
ich sprevádzali (pozri článok Slovenskí
„londýnski parašutisti v odboji, II. časť,
Červené barety z 15. 08. 2005). Veľa
sme o generálovi Petrákovi nevedeli,
niektorí z nás o ňom počuli po prvýkrát.
Dôvod? Bol veterán západného vojska, „nesprávneho“ frontu. Po návrate
do vlasti spravili z neho a ostatných
hrdinov západného frontu vojnových
štváčov a kriminálne živly. Jeho spojenectvo s Veľkou Britániou ho odsúdilo na nepriateľstvo s komunistickým
režimom.
Generálmajor Anton Petrák, nositeľ
slovenských, českých, francúzskych
a britských ocenení, sa narodil 14. apríla
1912 vo Viedni. Vyštudoval vojenskú
akadémiu v Hraniciach na Morave, kde
žili jeho rodičia. Ako dôstojník-poručík
bol pridelený k pešiemu 39. pluku do
Bratislavy. Veliteľstvo sídlilo v Svätoplukových kasárňach na Špitálskej ulici
a jeho rota mala sídlo v „barakovom“
tábore v Petržalke na Kopčianskej ulici.
Rakúsko už bolo pripojené k Nemecku, 10. októbra 1938 prišiel rozkaz
odovzdať Petržalku Nemcom. Prišla
Viedenská arbitráž, Maďarsko obsadilo
celý slovenský juh. Československo sa
rozpadlo. Rodičia mu zostali v protek-

toráte, snúbenica v Bratislave. Odmietol slúžiť v slovenskej armáde a emigroval na vlastnú päsť „južnou cestou“
cez Maďarsko, Juhosláviu, Grécko,
Turecko a Sýriu a cez Stredozemné
more do Francúzska, do Marseille.
V Agde na pobreží južného Francúzska
pôsobil ako veliteľ- poručík štábnej
roty pozemnej armády. Cvičil vojakov
pre boj na fronte, ale namiesto posielania vojakov na front zhromažďoval
utečencov, ktorí ustupovali z frontu.
22. júna 1940 Francúzsko kapitulovalo. 22. júna 1940 ich z Agde previezli do Veľkej Británie. V Anglicku boli
cvičení na rôznych miestach, najväčšie
výcvikové stredisko bolo v západnom
Škótsku. Tam boli sústredení všetci vojaci z Československa. V Anglicku bol
Anton Petrák štyri roky. Vo vojenskom
tábore Chormodery pri Chestri sa formovala pešia brigáda, ktorá dostala
neskoršie názov 1. samostatná obrnená
brigáda. Petrák velil rote a pripravovali
sa na vylodenie v Normandii. Po atentáte na Heydricha v máji 1942 jednou
z československých parašutistických
jednotiek (Gabčík, Kubiš,... operácia
Antropoid), ktorú cvičili Angličania, sa
prihlásil na výsadkársky výcvik a potom
celý rok cvičil českých a slovenských
výsadkárov.
Vrátil sa k pozemnej armáde, ale
obrnená jednotka sa napokon na invázii
v Normandii nezúčastnila. Velenie rozhodlo, že nebudú nasadení, jednotku
by nebolo možné pri očakávaných
veľkých stratách doplniť. Invázia začala
v júni 1944 a Petrákova jednotka išla
do invázie koncom augusta. Obrnená brigáda pod vedením generála
Montgomeryho dostala rozkaz dobyť
pevnosť Dunkerque. V pevnosti sa
nachádzalo asi 12 tisíc Nemcov. Boje,
pri ktorých padlo niekoľko desiatok
československých vojakov, trvali až do
konca roku 1945. 28. októbra 1944
velil Anton Petrák skupine dvadsiatich
dobrovoľníkov, ktorá prepadla strategický objekt, farmu v jeho úseku. Farma
bola schopná brániť sa a súčasne
ohrozovať okolie. Útok sa podaril, priviedol z farmy zajatých 14 Nemcov. Tá
farma dodnes nesie meno Petrák. Po
útoku dostali vyznamenanie od generála Montgomeryho, ktoré si veliteľ
Petrák veľmi cenil.

Vojna sa pre Antona Petráka vojenských výsadkárov Slovenskej reskončila pri pevnosti Dunkerque. Túžil publiky sa rozlúčky zúčastnil predseda
sa vrátiť na Slovensko. V Petržalke mal miestneho klubu Juraja Kriváňa Šumiac
svoju lásku Rudolfínku. V roku 1945 sa Štefan Janáček.
vzali a na Vianoce 1947 sa im narodila
dcéra Jitka. Do Bratislavy prišiel ako Niektoré vyznamenania vojnodôstojník – major, ale už v roku 1948 bol vého hrdinu generálmajora vo
prenasledovaný a zatknutý. Komunisti výslužbe Ing. Antona Petráka.
z neho urobili nepriateľa pracujúcich,
Rok 1944: po bitke pri Dunkerque,
potrebovali politickú obeť. Výsluchy
dostal britský Vojnový kríž od geŠtB, domové prehliadky, degradácia,
nerála Montgomeryho.
Rok 1996: Rad Britského impéria
vylúčenie z armády, odsúdenie najskôr
od kráľovnej Alžbety II.
na päť mesiacov za nedbalé uchovávanie vojenského tajomstva (vystriRok 2002: medaila generála Mihol si z anglických novín nejaké články
lana Rastislava Štefánika 1. stupňa.
Rok2003: Rad bieleho leva za
o vojne, nebolo to nijaké tajomstvo,
víťazstvo 1. triedy od prezidenta Váobjasnil gen. Petrák). Nasledovali dva
clava Havla.
roky v pracovnom tábore Mírov. Po prepustení pracoval ako robotník. V roku
Rok 2004: Rad čestnej légie od
1958 bol znovu zatknutý a obvinený
prezidenta Francúzska Jacquesa
z pokusu o rozbitie štátneho zriadenia
Chiraca, pri príležitosti 60. výročia
a odsúdený na päť rokov. (V roku 1956
invázie spojencov do Francúzska.
Posledné vyznamenanie, ktoré
KSČ uznala, že československá justícia
držal v rukách je 12. kríž obrany
urobila prešľapy a sľúbili veteránom záštátu ministra obrany Českej repadného frontu rehabilitáciu. Začali sa
publiky
občas stretávať a zato boli odsúdení,
vysvetlil gen. Petrák). Vo väzení strávil Sú tu ešte rôzne vyznamenania: od prespolu päť rokov, toľko, čo bojoval vo zidenta Beneša, ktoré dostal v Plzni
vojne. V roku 1960 bol prepustený na ako veliteľ čestnej roty, keď sa preamnestiu. Plnej rehabilitácie sa dočkal zident prišiel rozlúčiť s Američanmi,
až po štyridsiatich rokoch, v roku 1990 vyznamenanie od francúzskeho prezia bol povýšený na generálmajora. Zapo- denta Mitteranda – Národný rad za zásjil sa do vyhľadávania bývalých vojakov luhy (Ordre national de mérite), dostal
zo západného frontu, aby im od britskej vyznamenanie od Tonyho Blaira, keď
Air Bridge Association pomohol získať tu bol krátko na návšteve, má aj vyznamenanie slovenské - Rad Ľudovíta
jednorazovú finančnú pomoc.
Zomrel 7. februára 2009 v Ústred- Štúra II. triedy, pamätné vyznamenanie
nej vojenskej nemocnici v Ružomberku zo Škótska, kde odhaľoval pamätnú
na zlyhanie srdca. V apríli by sa dožil 97 dosku na dome, kde boli cvičení naši
rokov. S vojnovým veteránom generálma- vojaci, bol tam cvičený aj Jozef Gabčík.
jorom Antonom Petrákom, nositeľom
Ľubica Šuplatová
Radu Britského impéria, sa 17. februára
KVV BA
v bratislavskom krematóriu
rozlúčili desiatky kolegov,
priateľov a rodina. Jeho kolegovia, domáci i zahraniční hostia ho poznali ako statočného
a výnimočného vojaka. Nad
jeho truhlou prekrytou slovenskou zástavou sa poklonil v mene britského ľudu
britský veľvyslanec Michael
Roberts. Hlbokú úctu mu prejavil aj zástupca Francúzskej
misie v SR. S generálmajorom sa rozlúčili s najvyššími
vojenskými poctami. Pri
rozlúčke naňho spomínali
domáci i zahraniční vojaci
a veľvyslanci, členovia Zväzu
Na stretnutí s britskou
protifašistických bojovníkov
kráľovnou Alžbetou II.
Slovenska a Čiech. Za Klub
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