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Stretnutie po 60 rokoch

Aeroklub
Českej
republiky
a Klub
výsadkových
veteránov
Praha uskutočnili stretnutie
bývalých
parašutistických
oddielov Zväzu brannosti,
Sokola a Dosletu. Stretnutie
sa uskutočnilo pri príležitosti
60.
výročia
vzniku
športového
parašutizmu
v Českých zemiach, v sobotu
12. septembra na letisku
Praha – Letňany. Hlavným
cieľom tejto akcie bolo
umožniť stretnutie všetkých
tých, ktorí v rokoch 1949 –
1953 vo Zväze brannosti,
Sokole a následne v Doslete
budovali
výcvikové
strediska, absolvovali tvrdú
● ● ●
prípravu a pod vrchlíkmi
V. Rybínová, V. Brabec, O. Visinger, Kořízek, P. Franík
padákov VJ-1 prežívali
nezabudnuteľné chvíle na prvý zoskok padákom. Jedinou odmenou im bola česť
nosiť červený baret a plátený odznak parašutistu na rukáve batldrésu. Mnohí
z nich potom odchádzali plniť svoju občiansku povinnosť k výsadkovým
jednotkám čsl. armády. Mnohí pokračovali ako inštruktori, získavali nových
nadšencov pre tento nový šport. Vo svojom voľnom čase vychovávali nových
svojich následníkov. Keď som dostal oznámenie od Bořka Vejvaru moc som sa na
toto stretnutie tešil. Veď doslova s mnohými spolucvičencami z tohto obdobia som
sa nestretol a bol som zvedavý na ich život po mojom odchode do armády. Na toto
stretnutie sme sa vybrali spolu so Zdenkom Sigmundom a Jarom Mehešom.
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V Prahe sa k nám pridali ešte Tónko Mudry, Vlado Zámečník a Emil Tencer, Jirka Šťastný. Atmosféra
stretnutia sa odohrávala v jednom z hangárov letiska v Letňanoch. Prekvapila nás veľká účasť bývalých
členov parašutistických oddielov Zväzu brannosti, Sokola
a Dosletu. Mňa potešilo stretnutie s mojou bývalou priateľkou
z výcviku Vlastou Rybínovou a hlavne s Vladimírom
Brabcom (Major Zeman) s ktorými som dva roky „piloval“
parašutizmus na „opičej“ prekážkovej dráhe a syntetických
aparátoch. Stretol som sa tu i s ďalšími, ktorí s nami cvičili,
ako Janko Hotek, Honza Kašpar, Jirka Urban a ďalší a ďalší.
Bolo to po tých uplynulých rokoch veľmi dojímavé. Mal som
možnosť porozprávať sa i s dcérou nášho veliteľa sokolských
výsadkárov Štefana Gronského. Celú túto parádu doplňovala
výstavka fotografií a článkov najmä z rokov 1950-1952,
rôznych súčastí parašutistického športu
Nechýbal
ani
model
padákovej
veže,
ktorá
bola
postavená vo veltržnom paláci
a výstavka
parašutistických
odznakov
a
nášiviek.
Pri príležitosti
Takáto veža ma priviedla do kurzu
tohto
stretnutia
bol
mnohým
v parašutistickom Sokole v r.1950
účastníkom tohto stretnutia udelený
vkusný pamätný diplom a čestné uznania. Pamätný diplom bol udelený i našim
členom Z. Sigmundovi a P. Franíkovi. Mali sa uskutočniť i zoskoky
parašutistov Para klubu Praha - Olymp a vyhliadkové lety. Tie však pre mimoriadnu leteckú haváriu
v inom kúte Čiech neboli povolené. O to viac potešila voľná zábava za sprievodu Country skupiny
Semenáči. Čo povedať na záver? Bolo to fajn a organizátorom sa treba len a len poďakovať.
Pavel Franík
KVV BA

Obnovia mohylu Slovákov pri Azovskom mori
Vladimír Chlebo tvrdí, že po bitke o Stalingrad už nezvýšil čas
na dokončenie cintorína. Len tretina hrobov mala kovové kríže s
menovkami.
(autor: Ivan Majerský - Pravda)

Až na pobreží Azovského mora ležia zabudnuté hroby slovenských
vojakov z druhej svetovej vojny. Treba sa o ne postarať skôr, ako
bude neskoro. A dať o nich vedieť pozostalým, kým ešte žijú.
Ministerstvá a ďalšie ustanovizne na to vytrvalo upozorňuje 88-ročný
Bratislavčan Vladimír Chlebo. Zdá sa, že ho napokon vypočuli.
Chlebo dodnes opatruje plán rozmiestnenia takmer 250 hrobov
s menami padlých vojakov Rýchlej divízie. Leží tam napríklad vojak
Jurčo, desiatnik Lenárd, nadporučík Vojčík. Má tiež projektovú
dokumentáciu monumentálneho pamätníka, ktorý pred 65 rokmi
vyrastal v poli na polceste medzi prístavom a mestom Mariupoľ. Chlebo kedysi túto stavbu riadil. "Akcia mala v prvej etape
krycie meno Madagaskar, potom ju premenovali na Zemplín 2, ale nikdy sa nedokončila," rozpráva bývalý čatár slovenskej
armády. V Mariupoli bol do februára 1943, krátko predtým vyhrala Červená armáda bitku o Stalingrad a Nemci so svojimi
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spojencami sa museli dať na útek. Mnohí Slováci už predtým stratili chuť bojovať a pýtali sa, kam ich to poslal Tisov režim.
"Postavili sme základy a vytiahli piliere pamätníka až po klenbu, potom sme sa brali preč," spomína Chlebo.

Pamätník staval celý prápor.

Ale poďme pekne poporiadku. Vojna na východnom fronte
sa pre vybrané slovenské jednotky začala už 24. júna 1941. V tom
čase končil Chlebo prešovskú stavebnú priemyslovku. Nastúpil na
vojenčinu a čoskoro ho zaradili do stavebnej skupiny ministerstva
národnej obrany v Piešťanoch. V lete 1942 však bolo treba na
Ukrajine vystriedať ministrovho brata Štefana Čatloša, stavebného
technika. "Keď prišiel príkaz, že ho musí nahradiť niekto z našej
skupiny, hodili sme si žreb, ktorý padol na mňa," smeje sa Chlebo.
Prevelili ho do Rostova, kde vtedy sídlilo veliteľstvo
Rýchlej divízie, skončil však v Mariupoli u poľného kuráta
Dezidera Kissa. Ten sa o dva roky vyznamenal v Slovenskom
národnom povstaní, velil napríklad jednotke, ktorá mala oslobodiť
politických väzňov v Nitre. Po vojne to Kiss dotiahol až na
generála, ale v päťdesiatych rokoch si kádrovníci spomenuli na
jeho farársku minulosť a predčasne ho poslali do výslužby. "Bol
to zvláštny katolícky kňaz. Povrávalo sa, že na front poslali Kissa
za trest, lebo mal problémy s celibátom," prehodí medzi rečou
Chlebo.
V polovici septembra 1942 sa pracovná rota rozrástla na pracovný
prápor, ktorý mal 320 vojakov. Ministra Ferdinanda Čatloša
nadchol projekt pamätníka a v rámci akcie Zemplín 2 poslal do ukrajinskej stepi celý transport.
"Dostali sme dokonca útočnú vozbu na ochranu pred nepriateľskými náletmi," dodáva Chlebo. Cesta trvala celý týždeň,
Chlebo spal počas nej na debničkách s ekrazitom. Viezli ho do kameňolomu, aby mali materiál na stavbu pamätníka.
Veliteľom transportu bol podplukovník Branislav Manica, aj on sa o rok neskôr zapojil do príprav národného povstania.
Spočiatku mal cintorín 194 hrobov, Rýchla divízia však utrpela v bojoch ďalšie straty. Telesné ostatky padlých
pochovávali nejaký čas aj na cintoríne v Lipovci, ale potom už len v Mariupoli. "Vozili ich v debnách, po troch v každej, na
vojenských nákladiakoch," spomína Chlebo.
Zároveň stavali pamätník. Keď však udreli mrazy, dôstojníci odišli domov na vianočné sviatky a už sa späť nevrátili.
Vojaci, ktorí zostali na Ukrajine, pokračovali v opracúvaní kameňa na klenby. Na dokončenie stavby by však potrebovali ešte
aspoň rok, mali ju rozpracovanú tak na tridsať percent. Išlo skutočne o monument. Veď veža s krížom mala mať pôdorys 6 x 7
a výšku 23 metrov. Jej steny chceli obložiť mramorovými tabuľami s menami všetkých pochovaných.

Šanca pre spustnuté pohrebisko

Dlhé desaťročia sa o cintorínoch slovenských vojakov na území bývalého ZSSR nesmelo hovoriť nahlas. Predsa tí,
ktorých tam kedysi pochovali, útočili po boku Nemcov na budúceho osloboditeľa - večného priateľa. Výnimku tvorili hroby
prebehlíkov na stranu Červenej armády. Takto selektívne pristupovali štáty východného bloku aj k plneniu ženevských
dohovorov, ktoré sa týkali starostlivosti o vojenské cintoríny.
Až po roku 1989 získala myšlienka zmierania podporu na
všetkých svetových stranách. Chlebo začal leštiť kľučky
zodpovedných inštitúcií, keď vo Važci vznikol vzorne udržiavaný
nemecký vojenský cintorín. ,,Bolo mojou povinnosťou upozorniť,
že v ďalekom Mariupoli ležia hroby slovenských vojakov, o ktoré
nikto nejaví záujem a pozostalí o nich dodnes nevedia,"
vysvetľuje Chlebo. Stále však dostával rovnakú odpoveď:
Slovensko nemá príslušnú dohodu s Ukrajinou. Ale situácia sa
konečne začína meniť.
V týchto dňoch prišla z Kyjeva kladná odpoveď
ukrajinskej strany na slovenský návrh dohody. "Okrem malých
úprav je vo všetkom zhoda," informuje Jana Kráľová z ministerstva vnútra. To znamená, že už do roka by mohlo prísť na rad
aj spustnuté pohrebisko v Mariupoli. Chlebo sa však nedomáha postavenia pamätníka nanovo, podľa starej dokumentácie.
"Budem spokojný, ak sa niekto postará o hroby," opakuje.
Podľa informácií z mariupolského vlastivedného múzea sa nemecký vojenský cintorín v centre mesta dostal pod
základy novostavieb a už mu niet pomoci. Slovenské hroby však ležia predsa len ďalej - hoci dnes už takmer na predmestí.
,,Tento cintorín sa ešte azda podarí obnoviť," dúfa aj vojenský historik Pavol Šimunič, ktorý pôsobí v medzivládnej slovenskoruskej komisii pre vojnové hroby. Vďaka nej sa opäť sprístupnili už takmer zrušené cintoríny českých a slovenských
legionárov vo Vladivostoku a Krasnojarsku.

Vladimír Jancura - Pravda
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Zvyšovanie telesnej zdatnosti.
Za vojny boli v protektoráte zrušené všetky
telovýchovné jednoty a to malo vplyv na stav telesnej
zdatnosti mládeže. Keď po vojne znova
začal výcvik v Sokole a ostatných
telovýchovných
organizáciách
na
zvýšenie telesnej zdatnosti v ČSR
zaviedli Tyršov odznak zdatnosti /TOZ/.
Na to, aby sa získal tento odznak bolo
treba splniť niekoľko ľahkoatletických
disciplín. Veliteľstvo výsadkového
vojska malo záujem, aby čo najviac
výsadkárov tento odznak získalo a
odporúčalo, aby sa u všetkých útvarov
začalo s plnením podmienok. Ako prvý
sme TOZ získali skoro všetci absolventi
prvého preškoľovacieho kurzu a my sme
potom zabezpečovali plnenie podmienok
v jednotkách, v ktorých sme boli po absolvovaní kurzu
zadelení. Ja, ako inštruktor padákovej školy, som zabezpečoval plnenie podmienok u jednotiek, ktoré
prichádzali robiť do Hradčan záverečný
výsadkový pozemný výcvik a vlastné
zoskoky. Plnenie disciplín TOZ nerobilo
výsadkárom problémy až na silovú
disciplínu, a to bol hod granátom na
diaľku, alebo vrh guľou, kde bol limit 8
metrov. Ostatné disciplíny sa plnili bez
problémov, lebo k výsadkovému vojsku
boli prijímaní dobrovoľníci len po
splnení náročných skúšok telesnej zdatnosti a aj pozemný
výsadkový výcvik bol zameraný na zvýšenie telesnej
zdatnosti. Aký bol limit na splnenie hodu
granátom si už nepamätám, ale na
plnenie tejto disciplíny bola potrebná
veľká plocha ako futbalové ihrisko a táto
v lesnom tábore padákovej školy nebola
k dispozícii. Preto plnenie silovej
disciplíny bolo zamerané na vrh guľou.
To na prvý raz splnil len málokto a tak
bolo treba tréning zamerať na plnenie
tejto disciplíny. V táborisku sme mali
blízko baraku kde boli vojaci, ale aj
účastníci kurzov ubytovaní, upravené
miesto aj s vrhacím kruhom. Guľa bola k
dispozícii u dozorného jednotky a
záujemcovia mohli po zamestnaní
kedykoľvek trénovať. Pamätám si, že raz
keď som prišiel do tábora z letiska,
trénovala vrh guľou skupina dievčat a

pozerala na nich skupina chlapcov čo práve prišli zakončiť
pozemnú výsadkovú prípravu a vykonať zoskoky. Skupina
bola z Prahy, a jedna z žien vrhala guľou
raz tak ďaleko, ako sme mali vyznačenú
osemmetrovú vzdialenosť. Zaujímalo ma
meno tejto guliarky a predstavila sa mi,
ako Adela Macháčková. To meno mi
bolo známe. Vedel som, že je to
majsterka ČSR a naša reprezentantka.
Prejavil som záujem, že by som sa rád
naučil tu guľu hodiť tak ďaleko ako ona, ale
len sa zasmiala. Išiel som sa prezliecť do
teplákov a hneď som zobral jej malú
/ženskú/ guľu do ruky a hodil som ju
ako kameň len kúsok za osem metrovú
hranicu. Videla, že silu mám a začala mi
vysvetľovať ako sa guľa správne drží, ako
sa treba rozbiehať, aby sa sila prenášala z celého tela a nielen
z ruky. Skúšal som to bez gule a keď som nakoniec zobral
guľu a presne podľa jej pokynov som ju
vrhol, ostala stáť a pozerala na mňa ako na
zázrak, lebo som hodil skoro tak ďaleko
ako ona. Potom som sa jej priznal, že
guľa je moja disciplína, a že už ako žiak
dorastenec som vyhrával sokolské a školské
preteky. S Adelou som sa potom ešte
niekoľkokrát zišiel a nezabudla mi
pripomenúť, ako som si z nej vystrelil.
Adela sa stala poddôstojníčkou z povolania, bola zaradená na veliteľstve výsadkového vojska.
Vydala sa, jej manžel bol výsadkár - dôstojník. Krátko pred
mojim odchodom od výsadkového vojska
som sa dozvedel, že s manželom odišla
do Kanady, kde jej manžel bol ako vojak
člen nášho veľvyslanectva, a potom
kolovali medzi výsadkármi reči, že ona aj
jej manžel požiadali v Kanade o politický
azyl. Či to bola pravda sa mi nepodarilo
overiť.
Po zjednotení telovýchovy po
februári 1948 bol TOZ nahradený
odznakom PPOV (Pripravený k práci a
obrane vlasti), ktorý mal tri stupne. Aj tento
odznak sme bez problémov získavali, ale nikto
ho na uniforme nenosil rovnako ako
neskôr v armáde zavedené odznaky VOZ
(Vojenský odznak zdatnosti). Tieto mali
dva stupne, ale ani tie, aj keď sme ich
získali, sme na uniforme nenosili.
pplk. v. v. Zdeněk Sigmund
KVV Bratislava
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Kolegovia z KVV Zlín sa činili
V sobotu 20. júna 2009 sa stretlo 25 kolegov paragánov, veteránov z KVV Zlín, na mysliveckej chate
v chotári obce Lípa v okrese Zlín. Podľa pripraveného harmonogramu sa mali všetci prihlásení zúčastniť
súťaže v streľbe zo vzduchovej pušky na terč. O 11:00 hodine sme sa všetci posadili za mohutný dubový stôl
a čakali na občerstvenie v podobe varených bravčových kolienok a mäska z bravčových hláv s paradajkami,
cesnakom, horčicou, mrkvičkou a chlebíkom. Personál kuchyne, ktorý pozostával z odborných vojenských
kuchárov nám priniesol poriadné porcie, ktoré
sa podobali leteckej norme „L“, ktorú sme
mávali za aktuálnej vojenskej služby. Po
voňavom a teplom jedle sme smäd zahasili
červeným, či bielym vínkom, alebo pivkom.
Po 12:00 hodine sme sa zoradili pred
chatou a urobili sme hromadnú fotografiu pre
kroniku a pripravili sme strelnicu pre súťaž.
Čo však čert nechcel, spustil sa taký lejak, že
sme sa rozutekali do chaty ukryť. Keďže
neprestalo pršať, pokračovali sme v chatke
v družnej besede pri kávičke, slovenských
koláčikoch a modranskom červenom vínku.
Spomínali sme na časy dávno minulé, ale
predovšetkým veselé až do neskorého
popoludnia. Rozchádzali sme sa s prianím do
skorého stretnutia zasa na inej akcii KVV Zlín.
Jaro Fagan KVV Zlín

Galéria osobností parašutizmu
23. pokračovanie

Peter Mamrák
Narodil sa 11.7.1929 v Helcmanovciach v okrese Gelnica. Detské roky prežíval
v rodine, ktorá mala osem členov. V roku 1944 ukončil základnú školu a začal uvažovať
o budúcom povolaní. Starší brat bol od rolu 1942 už v Baťovanoch. Tak aj on si podal žiadosť
o prijatie do Baťovej školy práce. Prijímacie skúšky absolvoval v Prešove, ale pozvánku do
učebného pomeru nedostal.
Po vojne v roku 1945, nepremávali žiadne spoje. Preto sa s kamarátom Jurajom
rozhodli ísť peší do Baťovian. Od rodičov dostali upozornenie, aby sa držali len ciest, lebo
mimo nich bolo dosť nástražných mín a nevybuchnutých granátov. Na tejto púti prišli až do
Žiliny. Tam nasadli na vlak, ktorý však premával len po zničené mosty. Pri tejto ceste videli na
vlastné oči kruté výsledky vojny, ktorá zničila všetko, čo jej prekážalo. Cez Púchov a Trenčín
sa konečne po piatich dňoch dostali pred fabriku v Baťovanoch a zvítať so starším bratom.
Zvítanie bolo veľmi srdečné, veď sa už nevideli dlhšie obdobie. U riaditeľa školy sa Peter
dozvedel, prečo nedostal pozvánku do školy po prijímacích skúškach v Prešove. Vzniklo SNP
a tým bolo zabránené jeho doručenie poštou. Ubytovali ho v internáte mladých mužov, ako sa vtedy hovorilo tým, ktorí
nastúpili do učebného pomeru u Baťu, ktorý trval 4 roky.
Ako mnohí z nás, aj on túžil lietať a častejšie dostávať sa na lietadlách do vzduchu. Prihlásil sa do plachtárskeho krúžku
a začal chodiť na kopec do Veľkých Krštenian. Lietal klzáky Gleiter a Bebinu. Urobil skúšky A a B a pripravoval sa na skúšku
C. V roku 1947 však bolo otváranie nového letiska v Malých Bieliciach. Tam skákali propagačné zoskoky bratislavskí
parašutisti a to zmenilo jeho ďalšie smerčovanie. Tak ako mnohých ďalších aj jeho chytil ošiaľ, nie voziť sa na lietadle, ale
skákať z neho. Tak sa aj stalo v roku 1948, kedy bol členom prvej skupiny baťovianských parašutistov / 38 mužov a dve ženy
/, ktorí 14.4. skákali ešte na starom letisku za fabrikou z lietadla DC-3 OK VDZ. Skákalo sa z výšky 300 m na padákoch RZ20 / bez záložných padákov /.Zásluhu na tom mali hlavne bratislavskí parašutisti Vašečka a Uher. Pre získanie osvedčenia
parašutistu bolo potrebné urobiť celkom 6 zoskokov. Ten posledný bol vždy plánovaný na neznáme miesto. Teda nik z nich
nevedel až po výskok z lietadla, kde budú pristávať na padáku. Po odštartovaní na tento zoskok, sledovali kam lietadlo letí.
Videli, že letia ponad Chynoranmi a za chvíľu dostali príkaz k zoskoku. Po výcviku zistili, že budú pristávať na zelenú lúku
pred kasárňami v Topoľčanoch. Po dopade sa niektorí okúpali v malej riečke. „Divadlo“ im však urobili vojaci z kasární.
Červené barety
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Rojnica vojakov so zbraňami v rukách si to mierila k nim. Keď sa k nim priblížili dostali rozkaz vrátiť sa späť do kasáreň. Asi
preto, lebo zistili, že to nie sú diverzanti zo západu. Toto nezabudnuteľné divadlo nebolo celkom samoúčelné. Naplánoval im
ho vtedajší generálny riaditeľ Baťovych závodov Ján Trojan, ktorý bol veľkým podporovateľom a fanúšikom všetkých
športov, ktoré sa v tom období v Baťovanoch vykonávali. Celú akciu sledoval z iného lietadla, spolu s osobným referentom
Filipom. Lietadlo pilotoval vynikajúci pilot František Krhänbiel. Skákalo sa z výšky 100 m, čo bolo veľmi náročné na
psychiku a u skákajúcich prebiehali všelijaké myšlienky pred zoskokom, ako to dopadne. Zoskok však sa vydaril bez
problémov.
Po prevzatí legitimácie parašutistu a dvoch odznakov / malý a veľký /, ďalšie zoskoky neboli plánované. Peter potom
skákal len propagačné zoskoky, pri rôznych príležitostiach a slávnostiach / napr. dožinkové slávnosti, prvý máj, výročie
oslobodenia, oslavy SNP a pod.,/ najmä vo Svite a Podbrezovej. Pri nich si náklady na životnú poistku 180.- Kčs musel hradiť
sám. Lietadlo hradil aeroklub. Aj keď v roku 2008 ubehlo už 60 rokov od doby, čo po prvý krát visel na padáku, sem tam si
ešte zaspomína na tvrdý výcvik, ktorý musel vtedy absolvovať pred prvým zoskokom. Bola to betónová plocha v rozostavanej
budove. Okrem iných cvikov a dopadov trénoval aj skok plavmo, nazývaný aj „ tigrí skok „. Ten dal poriadne zabrať a len tí
zdatnejší dokázali preskočiť aj 10 cvičencov, ktorí vedľa seba kľačali na kolenách a predlaktiach rúk. Vtedy ešte pochyboval
načo im takýto skok bude treba. Peter na túto pochybovačnosť spomína takto: „ Bol to omyl. Musel som ho použiť pri výskoku
z lietadla. Bolo práve 5. výročie SNP a oslavovalo sa na Troch Duboch pri Zvolene. Zoskoky tu robili aj vojenskí výsadkári na
padákoch VJ-1 so záložnými padákmi. My sme sa tomu smiali, že skáču s dvomi padákmi. Avšak po jednom propagačnom
zoskoku som na tigrí skok názor zmenil. Bolo to zhodnotenie môjho posledného zoskoku. Čo sa vlastne stalo?
Za účelom propagácie parašutizmu a zvýšeného záujmu žien oň, boli do výsadky zaradené aj tri dievčatá ako prvé
skákajúce. Ja som bol v poradí hneď za nimi, ako štvrtý pre prípad, že by pri výskoku zaváhali. Mal som za úlohu v takom
prípade potlačiť ich z dverí von. Nebolo však treba, lebo dievčatá boli smelé a odvážne.
Na povel „ vpred „ vyskočila prvá, za ňou druhá. Lenže tretej sa na podlahe pošmykli
nohy, vyleteli von z dverí a ona zostala sedieť na ráme dverí. Nakláňaním sa dopredu
chcela sa dostať z lietadla von, ale silný prúd vzduchu od motorov a dopredná rýchlosť
lietadla jej v tom bránili. Rýchlosťou blesku som zhodnotil situáciu, čo robiť? Ťahať ju
späť do lietadla neprichádzalo v úvahu. Výsadka by sa tak prerušila, musel by sa robiť
nový nálet na zoskok ostatných parašutistov. Čo si o tom budú myslieť diváci a účastníci
osláv, prečo došlo k prerušeniu zoskokov?
V tom padlo moje rozhodnutie, ktoré nik nezaregistroval. Skok plavmo som
dôkladne ovládal, tak som ho tu použil. Robil som ho ponad hlavu sediacej parašutistky,
pri čom som pravú nohu v členku zohol tak, že zachytila krk dievčiny a vytiahol som ju
von z lietadla. Leteli sme spolu až kým sa neotvorili padáky. Ona po výkyve otvoreného
padáka letela na jednu stranu a ja na druhú. A tak sme šťastlivo pristáli na zemi. Až po
určitom čase som začal uvažovať nad týmto mojim rozhodnutím a dospel som aj k tomu,
čo sa ešte mohlo stať ? Keď sme leteli ešte spolu až do otvorenia padákov, prúd vzduchu
nás otáčal a tak pri otváraní padákov sa tieto mohli zamotať a a nemuseli sa otvoriť.
V takomto prípade by nám nebolo pomohlo ani to, keby sme mali aj záložné padáky.
Mám zato, že vtedy niekto nad nami – držal ochrannú ruku.
Na jeseň v roku 1949 sa v Hradčanoch pri Zákupách u výsadkového vojska
zúčastnil inštruktorského kurzu. Jeho účastníkmi z Baťovian boli aj 3tefan Pisko, Jozef
Šuc, Laco Vančo, Vojto Žolčák, Viktor Bôbik, Paľo Piatnica, Tóno Podolec a Ján Šupa.
Kurz na vojenských zariadeniach viedol veliteľ sokolských parašutistov v ČSR Štefan
Gronský. Po návrate z neho robil Mamrák inštruktora výcviku, ktorý prebiehal na
prekážkovej dráhe a syntetických aparátoch na „ Ostrove lásky „ v Baťovanoch. Koncom
roka odišiel z Baťovian / v tom čase už Partizánske / na iné pracovisko a parašutizmu sa
dočasne prestal venovať. V roku 1951 narukoval k výsadkovému vojsku do Sabinova.
Odtiaľ bol odvelený do školy dôstojníkov v zálohe v Stráži pod Ralskom. Tam využil
svoje schopnosti získané v civile. Pri výcviku v pozemnej príprave viedol svoje družstvo
pod dozorom veliteľa družstva. Ten mal len 4 zoskoky a Peter až 19 a tvrdý inštruktorský
výcvik v kurze už za sebou. Túto výnimku mu preto dovolili. V jarných mesiacoch škola
skončila a šlo sa i na prvé zoskoky z balóna. Petrovi však vojenskí lekári pre poškodený
prst nedali súhlas na zoskoky. Až na urgenciu u vyššieho veliteľa mu zoskoky boli
povolené. Veď predtým mu to nevadilo. Po skončení ŠDZ sa vrátil na Slovensko – do
Košíc.
Po príchode do civilu začal pracovať v Gelnici a v rodnej obci bol aj predsedom ZO Zväzarmu. Na zoskoky však už
chodil len sporadický na letisko do Spišskej Novej Vsi. Tam absolvoval aj športový kurz zoskokov voľným pádom. Spolu
s Paľom Potokom sa každoročne zúčastňoval propagačných zoskokov na počesť MŠ Štefana Pisku a to v Helcmanovciach
a v Moldave nad Bodvou. Skákal z lietadiel Dakota DC-3, Sokol, L-60 a balóna, na padákoch RZ-20, VJ-1 a PD-47. Naskákal
celkom 56 zoskokov. Na dnešné pomery je to málo, ale v začiatkoch parašutizmu sa stávalo, že parašutista mal do roka len
jeden zoskok, alebo žiadny.

Emil Tencer
KVV Banská Bystrica
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Nadpraporčík Vladimír Men
Narodil sa 20. októbra v Malom Šariši. Toho času býva v Košiciach.
Výcvik parašutistu previedol v Stredisku výcviku v Aeroklube Košice.
Jeho inštruktorom bol Ján Šuška. Prvý zoskok padáko m absolvoval v roku
1962 na letisku v Košiciach z lietadla L-60 Brigadýr. Tam takisto
absolvoval prvé zoskoky voľným pádom. Jeho zoskok z najvyššej výšky
bol z 5000 m v dĺžke voľného pádu 75 sec. Vypočítal si tiež,že pri voľných
pádoch strávil vo vzduchu 6 hodín, 54 minút, 3 sekundy. Vo Výcvikovom
stredisku letectva v Košiciach zastával funkciu inštruktora pre kontrolu
a balenie padákov. Dosiahnutá triednosť : Majster – padákový odborník
letectva. Od roku 1961 až doposiaľ aktívne pôsobí v oblasti armádnej
padákovej prípravy. K 27.11.2000 absolvoval 1678 zoskokov padákom.
Jeden zoskok absolvoval v roku 1960 ako pilot bezmotorového lietania.
V rokoch 1988 a 1991 sa stal preborníkom letectva v presnosti pristátia.
Bol uznávaným výsadkovým sprievodcom. Účastník celého radu
propagačných zoskokov pri príležitosti výročí, osláv leteckých dní a pod.
Skákal na padákoch PD-47, OVP-65, OVP-68, 67, 76, DVP-80,PTCH 6, 7,
8, 9, 10, 11, T9, Para Foil 252, 282, leteckých PL-58 S, Zl-62, S-3, PL-701
z lietadiel L-60, AN-2, Il-14, AN-26, L-410, HC 130 Herkules vrtulníkov
Mi-2, 4, 8, 17 a 24. Je držiteľom vojenskej triedy – Majster, FAI s jedným
diamantom, preukazu FAI, použitie D. Počas svojej činnosti dostal viacero
ocenení a medailí : Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti, Pamätnú
medailu II a III. stupňa od ministra obrany. Plaketu od veliteľa útvaru
Žilinského pluku Jozefa Gabčíka, od veliteľa pozemných síl Slovenskej
armády, Pamätnú plaketu pri príležitosti 100 výročia lietania v Košiciach.
Pri odchode do vojenskej výslužby v roku 2000 bol mu udelený veliteľom
letectva SR Zlatý odznak padákový odborník vojenského letectva.
Podelil sa s nami i o zaujímavé príhody: Počas propagačného zoskoku v rámci leteckého dňa v Košiciach v roku 1993
došlo k chybe na dymovniciach pripevnených na jeho nohách, následkom čoho začala horieť jeho kombinéza. Po pristátí boli
zistené na jeho tele popáleniny III. stupňa. V roku 1999 po 38 rokoch skákania riešil po prvý raz chybu, ktorej výsledkom bola
nutnosť odhodenia hlavného padáka a otvorenie záložného. Ešte jeho plány pre najbližšiu budúcnosť, ktoré vyslovil pred
odchodom z armády : „ Prajem si zdravie, lebo ono je základom mojich ďalších úspešných zoskokov „. Jeho záľubami bolo
vlastné povolanie a šport a životným krédom: Žena ťa môže sklamať, ale vzorne pripravená technika nikdy“.
/ Podľa textu z časopisu Apológia z júna 2000, ako i osobného rozhovoru spracoval /

Eduard Varga
KVV Košice

Dušan Augustiňák
Narodil sa 31.5. 1947v obci Hnilčič. Už v školských rokoch získal vzťah k lietaniu. Tak
ako mnohí z nás aj on začínal leteckým modelárstvom. V roku 1963 sa prihlásil do
parašutistického výcviku v Spišskej Novej Vsi, ktorý ukončil 4.4.1974 prvým zoskokom.
Zoskok bol z výšky 600 m na padáku PD-47. Inštruktormi mu boli Jozef Giertl a Emil Šoltés.
Šoltés bol výborný parašutista, ktorý sa venoval aj lietaniu na bezmotorovom VT-16. To sa mu
však stalo osudným a týždeň po havárii na VT-16 umrel.
Po absolvovaní základného výcviku dal sa na športový výcvik. V ňom sa mu tie
najlepšie skúsenosti od športovcov Boženy Havašovej, Jána Šušku, Ladislava Platka, ako aj od
zakladateľa vrcholového športu v Spišskej Novej Vsi Dušana Domského. Po absolvovaní 100
zoskokov na padáku PD-47 sa začal postupne preškolovať na novšie typy padákov, ako boli
PTCH-4, až po RL-10, UT-15 a Cloud. Po založení Strediska vrcholového športu bol Dušanom
Domským do neho zaradený. Po presťahovaní tohto strediska do Lučenca, získal v roku 1982
licenciu rozhodcu G1-016 a ako rozhodca v tom istom roku zúčastňuje i Majstrovstiev sveta.
Aj keď pri odvode nebol pre zdravotné dôvody zaradený k výsadkovému vojsku, tak ako inštruktor pripravoval brancov
pre výsadkové vojsko. Jeho skúsenosti a riadiace schopnosti boli ocenené aj tým, že v roku 1986 získal licenciu riadiaceho
zoskokov. Ako športovec zúčastňoval sa rôznych súťaží, ktoré sa konali ako cez deň tak i v noci. Na Memoriáli MŠ Štefana
Červené barety
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Pisku v roku 1973 sa stal celkovým víťazom. Bol tiež v družstve Spišskej Novej Vsi na I. ročníku parašutistickej súťaže
PARA-SKI, ktorá sa konala vo februári
1983 v Poprade kedy bola pre športovcov
zimná prestávka v skákaní. Na nej sa po
dvoch zoskokoch na cieľ umiestnil medzi
parašutisti aj on okrem skákania sa od roku
prvými. V roku 1974 zúčastnil sa
1970 venoval aj motorovému lietaniu, do
v družstve VSK Majstrovstiev Slovenska
ktorého ho zaúčal na lietadlách C-105 a Ca ďalších súťaží. Nočných zoskokov
205 inštruktor Karol Jurčák. Po preskúšaní
Autobrzdy v Prešove i v Košiciach. Do
majorom Videršpánom v roku 1973
vody skákal v Dedinkách, Bukovci,
absolvoval
aj
základnú
akrobaciu
Vrhove. Naskákal celkom 839 zoskokov
a samostatné lety do Kamenice nad
na letiskách Kamenica nad Cirochou,
Cirochou a Ražňan. Spolu so Štefanom
Prešov, Košice,, Ražňany, Spišská Nová
Rychtarčíkom založili Spišský spolok
Ves, Poprad, Hričov, Lučenec, Bratislava,
veteránov, na ktorého činnosti sa
Prievidza, Partizánske a Nový Targ
zúčastňujú všetci zaslúžili parašutisti
v Poľsku. Na Majstrovstvách ČSSR
a piloti z tejto oblasti.
v Krnove
bol
vedúcim
výpravy
Výchoslovenského kraja. Ako mnohí

Emil Tencer KVV Banská Bystrica

Ing. Miroslav Beka
Narodil sa 19.9.1957 v Nitre. Po absolvovaní základnej a strednej školy dal sa
na vysokoškolské štúdium na SVŠT Strojnícka fakulta v Bratislave. Štúdium úspešne
ukončil v roku 1981.
Jeho rodina sa presťahovala na Hornú Nitru a zakotvila v Bojniciach. Jeho
sestra Alena chodila na letisko v Prievidzi a zúčastňovala sa základného
parašutistického výcviku. Aby na letisko nemusela chodiť pešo, pravidelne ju tam brat
vozieval. V tom období sa na letisku budoval pristávací kruh pre parašutistov. Miro sa
pripojil k jeho výstavbe ako brigádnik. Po viacerých brigádach si ho všimol okresný
inštruktor Jaro Súkeník a tak jedného dňa mu ponúkol prihlášku do základného
parašutistického výcviku. „ Tak už som bol chytený „! Spomína dnes na to Miro.
Základný výcvik absolvoval v rokoch 1974-5. Inštruktormi mu okrem Súkeníka boli aj
Laco Glesk, Borgula a Laco Horváth.
Prvý zoskok absolvoval 207.1975 na letisku v Očovej zo 700 m z lietadla AN-2
na padáku OVP-68. Možno sa niekto pozastaví prečo v Očovej, veď letisko je aj
v Prievidzi. Bolo to obdobie, keď na určitý čas bolo zakázané skákať prvé zoskoky nováčkom na tomto letisku pre blízkosť
vysokého elektrického napätia. Preto na prvé zoskoky chodili do Očovej, alebo do Partizánského. Ďalšie už mohli skákať
v Prievidzi. Po absolvovaní základného výcviku do pokračovacieho – športového výcviku. Aj keď medzi tým študoval, našiel
si vždy čas na zoskok, buď v Bratislave, alebo Prievidzi. Začal plniť úlohy v jednotlivých triedach a neskôr skúsil aj skupinovú
akrobaciu. Táto jeho húževnatosť preto žala úspechy po všetkých stránkach.. Už v roku 1976 splnil podmienky III. výcvikovej
triedy a získal zlatý odznak FAI skupiny D. V roku 1979 získal kvalifikáciu inštruktora III. triedy a postupne i vyššie, až po
I triedu. V plnení športových úloh splnil aj úlohu MŠ B v roku 1984 a do roku 1988 mal už získaný zlatý odznak s tromi
diamantami. Popri to získal všetky kvalifikácie v riadiacich funkciách potrebných pre zoskoky. Jeho účasť v súťažiach začala
v roku 1979, kedy sa prvý krát zúčastnil klubovej súťaže v Prievidzi. Postupne bol účastníkom všetkých dostupných súťaží
v SSK, na Slovensku a dostal sa aj do zahraničia. – Poľska a Juhoslávie. Dôležitým medzníkomv jeho športovom raste bola
účasť v roku 1985 na prvom sústredení v skupinovej akrobacii v Hořiciach, ktoré sa konalo v mesiaci marec. Bol členom
družstva aeroklubu Prievidza, spolu s Vlastom Zámečníkom, Jánom Oravcom a Mirom Štefančíkom. Posledné nominačné
sústredenie na Majstrovstvá sveta v Juhoslávii bolo v auguste opäť v Hořiciach. Na ňom si družstvo Prievidze za účasti štyroch
súťažiacich družstiev ČSFR vybojovalo účasť na Majstrovstvá sveta . Ing. Beka do družstva nastúpil koncom roka 1984 na
uvolnené miesto za Tibora Gleska, ktorý sa v tom roku odsťahoval do Austrálie, kde pôsobí dodnes úspešne ako športový
parašutista. Družstvo v Hořiciach ustanovilo základný rekord v RW disciplínach výkonom 8 bodov v triede G-2-c. Tým
družstvo splnilo tiež podmienku pre účasť na Majstrovstvá sveta v Juhoslávii v RW disciplínach. Majstrovstvá sveta sa konali
v roku 1985 v meste Lošijn. V štvorčlenných skupinách súťažilo 20 družstiev. Reprezentačné družstvo ČSFR skončilo na
predposlednom 19. mieste. Táto účasť mala hlavne získať skúsenosti pre ČSFR v skupinovej akrobacii. Prievidzkí parašutisti
neboli s umiestnením sklamaní. Skôr boli deprimovaní svojim padákovým vybavením, keď ako jediní mali ešte v padákovej
výstroji záložné padáky vpredu. To bola veľká nevýhoda pre skupinovú akrobaciu. Ich padáková výstroj bola tak o 8-9 kg
ťažšia. Táto skutočnosť ich štvala, ale čo mali vtedy robiť. Bojovali ako mohli. Ich výkon 47 bodov bol o niečo lepší ako
očakávali ich tréneri. Miro bol aj brancom výsadkárom. No kvôli štúdiu na vysokej škole ho zaradili k tankistom. Aj napriek
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tomu, sa počas základnej vojenskej služby pokúšal dostať do Prostějova k výsadkárom. No nepodarilo sa, zakázali mu to. Čo
sa týka účasti na súťažiach, tých sa zúčastňoval vo všetkých kategoriách. Boli to klubové, Majstrovstvá juniorov, Memoriály
i súťaží v brannom viacboji až po Majstrovstvá ČSFR. Bol účastníkom aj leteckých
dní a propagačných zoskokov pri rôznych príležitostiach. Skákal na dvadsiatich
letiskách, doma i v zahraničí. Jeho najkrajší propagačný zoskok pomenoval Jeseň .„
Skákali sme traja spolu, Beka, Štefančík a Oravec, spomína si na to Miro. Štefančík
skákal s tromi padákmi a ja s Oravcom sme sa ho spolu držali. Štefančík otvoril padák
a po chvíľke odhodil padák. Počas voľného pádu sme sa rozišli. Každý potom
samostatne otváral svoj padák. Toto naše vystúpenie bolo veľmi pôsobivé pre divákov,
pretože nevedeli, že sme traja.
Popri mnohej svojej činnosti určitý čas vykonával aj funkciu predsedu
Stredoslovenského paraodboru. Vtedy bol zároveň aj členom Aeroklubu SR. Skákal na
padákoch OVP-68, ZVP-65, PZS-62, PTCH-C, PTCH 7,8,9,10,11, ZL-62,PL-58S
a z lietadiel AN-2, L-60 S, Mi-8, L-410 a Cesna. Celkom naskákal 1.100 zoskokov.
V jeho činnosti ho podporovala i manželka, ktorá bola tiež parašutistkou.

Emil Tencer
KVV Banská Bystrica

Naše klubové oblečenie, alebo ako sa prezentujeme (2. časť)

Nosenie medailí
Medaily v skutočnej podobe by sa mali nosiť len pri mimoriadne významných príležitostiach. Medaila sa
nosí zásadne na ľavej prednej strane saka. Na mužskom saku sa medaila nosí tak, aby horný okraj náprsného
vrecka bol 10 mm pod začiatkom stuhy medaily. Medaila na ženskom saku sa nosí v 1/2 výšky fazóny saka a vo
vzdialenosti 2/3 od horného gombíka. Väčší počet medailí sa nosí tak, že medaile sú rozmiestnené na stred
symetricky okolo stredu ľavej strany saka (viď obr. č. 5)

Červené barety
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a)

b)

a)

b)

Obr. č. 5: Nosenie medailí - a) mužské sako, b) ženské sako
Pri významnejších spoločenských podujatiach sa nosia len stužky z vyznamenania. Na bežné spoločenské
podujatia sa vyznamenania nenosia. Stužky vyznamenaní sa nosia na ľavej
strane saka (viď obr. č. 6).

a)

b)

Obr. č. 6: Nosenie stužiek- a) mužské sako, b) ženské sako
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Nosenie menovky
Praktickým doplnkom klubového saka je menovka. Jej
služby oceníme hlavne pri podujatiach väčšieho rozsahu, ktorého
sa zúčastňujú i ľudia, ktorí nás nepoznajú. Menovka sa nosí na
pravej strane saka. Vyrába sa z plastu alebo kovu. Rozmery
menovky by mali byť 8 cm x 1,5 cm. Na menovke je bielym
písmom na čiernom podklade vypísané meno a priezvisko, ktoré je
sústredené súmerne do stredu menovky.

Obr. č.7: Nosenie menovky

Nosenie rukávového znaku
V prípade, že sa člen klubu zúčastňuje akcií v zahraničí, môže byť klubové sako vybavené rukávovým
znakom SR. Rukávový znak sa na klubovom saku nosí v strede ľavého rukáva 150 mm od oblúku ramena.
Obr. č.8: Umiestnenie rukávového znaku
Poľná rovnošata
Členovia našich klubov sa v čoraz väčšom počte zúčastňujú súťažných a turistických akcií, na
absolvovanie ktorých nám vystačí bežná turistická alebo športová výstroj. Čoraz viac členov klubu začína chodiť
na uvedené akcie v poľnej rovnošate. Nosenie poľnej rovnošaty má viacero príčin. Jednou s príčin je, že uvedené
akcie sú často spojené s návštevou pietneho miesta, napr. výstup na Slemä. Tu členovia klubu poľnou rovnošatou
dávajú na vedomie svoju príslušnosť k výsadkovému vojsku a vzdávajú hold jeho tradíciám. Ďalšia príčina má
praktický dôvod. Mnohé podujatia sa končia pri táboráku, kde môže prísť k poškodeniu turistického výstroja. Ak sa
už rozhodneme použiť poľnú rovnošatu z akýchkoľvek dôvodov, mali by sme pri jej nosení používať určité zásady.
Zásadne by sa mala používať poľná rovnošata s takým maskovacím vzorom (vz. 95 alebo vz. 97), akú u nás
používa výsadkové vojsko. Ideálne je, zakúpiť si originál použitej rovnošaty vz. 95 alebo vz. 97 v armyshope.
Pozn. : Výhodné ceny za zánovné rovnošaty vz. 97 sú v bazáre v motoreste na Hôrke na trase BA – ZV, medzi
obcami Bzenica a Hliník nad Hronom.
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Na poľnej blúze a poľnom kabáte sa nosí menovka zo suchého zipsu kaki farby rozmerov 15 cm x 2,5, na
ktorej je čiernou farbou vypísané priezvisko
člena klubu. Rovnošata sa môže doplniť
hodnostným označením.
Na pravom rukáve blúzy poľnej
rovnošaty sa nosí plátený klubový odznak
v maskovacom prevedení. Tento odznak
odlišuje našu poľnú rovnošatu od rovnošaty
profesionálnych výsadkárov. Veľký kovový
klubový odznak na poľnej rovnošate môže
pôsobiť rušivo a preto by sme jeho nosenie
mohli vylúčiť. Na ľavej strane (u nevýsadkovej
rovnošaty na pravej strane) nad horným okrajom
vrecka môže byť umiestnená nášivka padáka
s krídlami tak, aby spodný okraj nášivky bol 5
mm nad okrajom príklopky náprsného vrecka.
K poľnej rovnošate patrí výsadkársky baret
bordovej farby, plátený výsadkový opasok
a pevná obuv.

a)
b)
Obr. č.9: Poľná rovnošata: a) vzor
95, b) vzor 97 – i takto by sme mohli vyzerať

Vždy platilo a aj platiť bude „Šaty robia človeka“. Preto si pri nosení klubovej rovnošaty musíme
uvedomiť, že oblečenie, ktoré máme na sebe „vyžaruje“ zo seba určité posolstvo. Celkový obraz o vás si
neznámy človek pri stretnutí s vami vytvára v priebehu prvých 10 sekúnd. A tento obraz sa potom veľmi
ťažko mení. Hovorím o tom preto, že pri nosení klubového oblečenia si treba uvedomiť, že každý jeho
nositeľ je spolutvorcom klubového imidžu a tak nie je iba jeho osobnou vecou, čo si na klubové akcie oblieka.
Ak hrdo tvrdíme, že výsadkári sú elitou vojska, bolo by vhodné, aby tomu zodpovedalo i naše klubové
oblečenie.
Čo by malo naše klubové oblečenie spĺňať !
• Voľba klubového oblečenia musí byť vhodná na danú príležitosť, ktorej sa zúčastňujeme. Je
nevhodné zúčastniť sa kultúrneho podujatia alebo významnej spoločenskej udalosti v poľnej rovnošate.
• Klubové oblečenie musí byť pohodlné a musí „ladiť“ z našou postavou. Tesné sako alebo krátke
nohavice by sa nemali v spoločnosti vôbec objaviť.
• Klubové oblečenie musí byť upravené a hlavne čisté.
Zámerom tohto článku nebola snaha o presadenie striktného dodržiavania ustrojenia ako v armáde, ale
ukázať spôsob, akým sa dá klubové oblečenie dôstojne a elegantne prezentovať doma i v zahraničí. Za zváženie
stojí schválenie zásad klubového oblečenia KVV Žilina napr. formou internej smernice. Jej schválením by sa pre
všetky kluby ujednotilo klubové oblečenie a zásady jeho používania.
Milan Feješ KVV BA
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3. Národné letecké dni – Piešťany
V dňoch 13. –
14. júna sa konali
v Piešťanoch už 3.
Národné letecké dni
–
Dni
národnej
hrdosti.
Naši
výsadkári, veteráni
Klubu
vojenských
výsadkárov
Bratislava na nich
ani v tomto roku
nechýbali. Družstvo
pod
vedením
predsedu
klubu
Ladislava Hrehu –
Jaro Meheš, Peter
Alexander,
Ľubo
Strakuš,
Silvo
Veselský,
Mario
Michajlov,
Miro
Nešpor,
Laco
Haverla,
Rasťo
Vargic,
Vlado
Kavický a Jano
Gordík, opäť pred
niekoľkotisícovým
obecenstvom dobre
reprezentovalo
Kluby
vojenských
výsadkárov.
Tentoraz
sa
už
skákalo na padákoch
„krídlo“.
Preškolenie
bolo vykonané na
letisku v Slávnici 12.
6. 2009. Skúšobné zoskoky boli vykonané z lietadla
AN-2. V sobotu 13. 6. 2002 sa však zoskok na

Výcvik a stmelenie jednotiek brigády

leteckom
dni
neuskutočnil vzhľadom
na silný vietor. Večer sa
teda aspoň zúčastnili na
recepcii
v hoteli
Magnólia, ktorá bola za
účasti
všetkých
účinkujúcich
na
leteckom dni. V nedeľu
potom otvárali letecký
deň
hromadným
zoskokom z lietadla AN2 z výšky 1200 m.
Ďalším veľmi úspešným
zoskokom
uzavreli
potom letecký deň. Za
toto
ich
úspešné
vystúpenie sa im treba
len a len poďakovať. No
patrí
sa
poďakovať
i členom
Aeroklubu
Dubnica nad Váhom
Robovi
Šlosiarovi,
Radovi Papšovi (za
veľmi dobrý nálet s AN2), Tónovi Hrehušovi
a Jurovi
Živčicovi
a Martinovi Karnasovi
z Trnavy za zapožičanie
padákov, ako i všetkým
tým, ktorí sa na týchto
zoskokoch organizačne
podieľali. Poďakovanie
patrí
aj
Jánovi
Jendroľovi,
letovému
riaditeľovi
Národného
leteckého dňa a Mirovi Gáborovi, predsedovi para
komisie Slovenského národného aeroklubu.
Pavel Franík
KVV BA

(2. časť) od Oldřicha Vaňka

Reorganizácia, doplnenie a výcvik, predpokladané približne do 25.10.1944, prebiehali v Badíne, Vlkanovej,
Garanseku (dnes Hronsek) a Sielnici. Predpokladaný čas na reorganizáciu – týždeň od 18. do 25.10.1944. Na tuto
dobu boli vypracované rozvrhy zamestnaní.
V rámci reorganizácie brigády mali byť postavené dva oddiely ľahkého delostrelectva a jeden oddiel
ťažkého (hrubého) delostrelectva; v dochovaných dokumentoch o nich nie je jediná zmienka. I. a II. paradesantný
prápor boli doplnené na plné počty, mal byť postavený III. prápor. Reorganizácia I. paradesantného práporu
prebiehala v Badíne, II. paradesantného práporu vo Vlkanovej, III. prápor sa formoval a cvičil v Hronseku.
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Delostrelectvo bolo dislokované v Sielnici, kde tiež prebiehala jeho reorganizácia spojená s výstavbou nových
jednotiek.
ukončila generálna ofenzíva, ktorú začalo nemecké
Človek azda najpovolanejší, náčelník štábu 1.
velenie s cieľom zlikvidovať súvislé povstalecké
Československej armády na Slovensku, gen. J. Nosko
územie a povstalecké ozbrojené sily.
o tom napísal : „2. čs. paradesantná brigáda sa
Problémy s nedostatkom zbraní, no najmä
reorganizovala v priestore Badín – Vlkanová a tvorila
nepriaznivý vývoj situácie na frontoch SNP výrazne
zálohu veliteľa 1. čs. armády. Mala 2 prápory – tretí
ovplyvnili rozsah, obsah a úroveň prípravy nových
prápor sa organizoval z partizánskej skupiny J.
príslušníkov parabrigády z radov vojakov povstaleckej
Trojana – prieskumný oddiel, 2 delostrelecké oddiely,
armády J. Pivoluska konštatoval, že doplnky mužstva
1 protitankový oddiel, protilietadlovú, ženijnú
pochádzali zo slabo vycvičených ročníkov, ktoré bolo
a spojovaciu rotu“.
potrebné precvičiť a bojovo stmeliť, na čo nebol
1. paradesantný prápor mal ku dňu 7.10.1944
dostatok času.
spolu 379 mužov (17D, 16R, 203P, 143V); po
Otázku nedostatku zbraní pre doplnok mal
reorganizácii na plných počtoch. Výkazy počtov I. a II.
vyriešiť prednosta 1. (operačného) oddelenia štábu
paradesantného práporu k tomuto dátumu uvádzajú
brigády škpt. Václav Brožík, ktorého plk. V. Přikryl
zhruba 700 mužov. To ukazuje, že oba prápory boli
15.10.1944 odoslal lietadlom do Poľska na štáb 1. UF.
doplnené na predpísané tabuľkové počty práporov
Kým sám V. Brožík tvrdil, že úlohu splnil a len zlé
gardových vzdušne-výsadkových brigád, platných od
počasie mu nedovolilo vrátiť sa k brigáde, V. Přikryl
roku 1943. Počty III. práporu nie sú známe, je však
konštatoval, že tento dôstojník sa už nevrátil a výzbroj
odôvodnený predpoklad, že jeho organizácia a počty
so strelivom (pušky a 2 palebné priemery pre 850
mali byť rovnaké. Potvrdzuje to tiež poznámka plk. V.
mužov doplnku) tiež neboli dodané.
Přikryla v osobnom denníku - „V organizaci praporu
nebyly povoleny změny. Rota PTP (rota
protitankových pušiek, pozn. autora) byla rozdělena na
Postavenie delostrelectva brigády – dvoch
pěší roty a podle počtu zbraní (min., děl.) byly
oddielov ľahkého a jedného oddielu ťažkého
organizovány jednotky počtem menší“.
delostrelectva
Vo vojnovom denníku 1. paradesantného
Delostrelectvo 2. čs. samostatnej paradesantnej
práporu je o reorganizácii stručný záznam pri dňoch
brigády pred odletom na Slovensko tvorili
18. a 19.10.1944: „Organisace a doplnění celé brigády.
delostrelecký oddiel (3 batérie s 8 ks kanónov 76 mm
Prapor byl doplněn na plný stav a vybaven trénem.
a mínometná batéria so 6 ks 120 mm), delostrelecký
Denně se konali shromáždění a ve dne v noci se
protitankový oddiel (4 batérie 45 mm protitankových
pracovalo, aby za 7 dnů resp. za 5 dnů mohla býti
kanónov (16 ks) a rota (18 ks) protitankových pušiek
reorganisace provedena. ... Celá reorganisace praporu
14,5 mm) a delostrelecký protilietadlový oddiel (1
resp. brigády měla býti ukončena do 25.X.1944 v obci
batéria 37 mm - 4 ks PLK, 2 roty veľkokalibrových
Badín, avšak k tomu následkem těžké situace nedošlo“.
guľometov 12,7 mm DŠK po 12 ks VGPL). 8. 10.
O ďalších
problémoch
reorganizácie
1944 mal veliteľ brigády k dispozícii len 3 mínomety
parabrigády vypovedajú opäť záznamy vo vojnovom
a 8 protitankových pušiek u II. paradesantného
denníku 1. paradesantného práporu: „V reorganizaci
práporu; I. paradesantný prápor nemal žiadne ťažké
praporu se postupovalo velmi pomalu... 19.10.1944
zbrane. Väčšia časť delostreleckého oddielu
v 1900 h prapor obdržel bojový rozkaz přesunout se do
a protitankového oddielu priletela až po 10. 10. 1944
prostoru křižovatky Breziny, tam překročit slov.
s dvoma palebnými priemermi; 23. 10. bolo
jednotku skupiny Hron a odrazit nepřátelský útok ze
delostrelectvo takmer bez munície do kanónov
směru Dobrá Niva“. Napriek tomu začatý proces
sovietskej výroby, ktoré povstalecká armáda nemala vo
doplnenia a reorganizácie pokračoval – aspoň v rámci
výzbroji a teda ani nemohla parabrigáde dodať patričnú
I. paradesantného práporu – aj v nasledujúcich dňoch,
muníciu.
ako dosvedčuje situačné hlásenie veliteľa práporu zo
Delostrelecký oddiel 2. čs. samostatnej
dňa 22.10.1944.
paradesantnej brigády (spolu so spojovacím práporom)
Operačná zvodka veliteľstva 2. čs. samostatnej
utrpel najväčšie straty v dôsledku havárií lietadiel,
paradesantnej brigády v ZSSR č. 13 z 20. 10. 1944
ktoré ho prepravovali na Slovensko. Už 7. 10. 1944 pri
zaznamenala: „Provádí se usilovná reorganizace
Očovských Ivinách v havarovanom lietadle mjr. L.N.
a výcvik nového mužstva, aby jednotky brigády byly
Maslencova zahynulo sedem z deviatich príslušníkov
v nejkratší době opět připraveny k plnění nových
4. (mínometnej) batérie. K najznámejším patria havárie
bojových úkolů“. Toho istého dňa bola vykonaná
na Slemä a Zadnom Gerlachu. 13. 10. 1944 asi o 22,00
konečná organizácia parabrigády. Súčasne veliteľ
hod. narazilo Li-2 ppor. M.Ž. Bektursinova
brigády upozornil, že je možné očakávať skoré
s príslušníkmi 2. paradesantnej brigády do stromov na
nasadenie jednotiek do boja. Termín prípravy sa skrátil
vrchole Slemä nad Liptovskou Porúbkou. V troskách
do 22. 10. 1944. Reorganizáciu parabrigády fakticky
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lietadla prišlo o život 16 vojakov veliteľskej batérie
veliteľa por. Dionýza Tomčányho a trojčlenná posádka
delostreleckého oddielu parabrigády vrátane jej
lietadla. Ďalšie Li – 2 s evidenčným číslom 184/4808 nadporučíka N.N. Buchlatova štartovalo z poľského
letiska Iwonicz a na Zadnom Gerlachovskom štíte havarovalo v noci z 14. na 15. októbra1944. Pri nešťastí
zahynulo 24 ľudí, vrátane trojčlennej posádky lietadla. Veliteľom šestnásťčlennej skupiny príslušníkov
delostreleckého oddielu 2. československej paradesantnej brigády bol veliteľ batérie kpt. Ladislav Pfliegel. Na
južnom okraji obce Hájniky 15.10.1944 pri pristávaní havarovalo Li-2 čís. 11 kpt. P.A. Aleksejeva so štábom
delostreleckého oddielu; zahynulo osem príslušníkov štábu a štábnej batérie vrátane náčelníka štábu oddielu npor.
Františka Urbánka.
Brigáda po celý čas bojov na Slovensku trpela citeľným nedostatkom delostreleckých zbraní a munície do
nich a je preto len logické, že v rámci doplnenia a reorganizácie bola tejto otázke venovaná veľká pozornosť. Dňa
22. 10. 1944 bol vydaný Dôverný rozkaz Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku, v ktorom bolo uverejnené
pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov od jednotlivých taktických skupín k 2. čs. samostatnej paradesantnej brigáde.
Podstatná časť z uvedených dôstojníkov a rotmajstrov boli kádroví delostrelci, čo by signalizovalo, že mali
posilniť brigádne jednotky delostrelectva, postihnuté haváriami lietadiel.
V rámci reorganizácie brigády boli údajne postavené dva oddiely ľahkého delostrelectva a jeden oddiel
ťažkého (hrubého) delostrelectva a veliteľom delostrelectva sa stal škpt. Josef Srp. Bližšie podrobnosti nie sú
známe, pretože dokumenty z tohto obdobia sa nezachovali. Autor osobne nesúhlasí s publikovanou formuláciu, že
boli postavené. Neexistujú o tom relevantné dokumenty (ktoré mohli byť zničené na konci októbra 1944) ani
osobné spomienky alebo iné pramene. Reálne mohlo dôjsť k reorganizácii a doplnení stávajúcich oddielov brigády,
tj. delostreleckého a protitankového a pravdepodobne k pokusu vytvoriť onen „oddiel ťažkého delostrelectva“.
Dokončenie v budúcom čísle

Michalský deň v Bolerázi

Časť z účastníkov Michalského stretnutia

14.11.2009 sme sa vybrali na stretnutie v rámci
tradičných Michalských dní tento raz do Bolerázu. Počasie nám
vôbec neprialo a cestou sme len v kútiku duše verili, že sa nám
podarí aj nejaký zoskok. Naplánovaný bol Brigadýr, zabezpečené
padáky, guláš, čo-to tekuté, živá hudba a hlavne ľudia, ochotní sa
podieľať na príjemnej novembrovej sobote.

Červené barety

Večne mladý Ivan Nemček s Jarom
Méhesom
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Mário Michajlov po zoskoku balí padák pre ďalšieho
skákajúceho. Prizerá sa Katka Kniezová

Ako tak sa začalo počasie vylepšovať,
rýchlo sme to využili. Nebolo to ešte ono, ale
lietadlo s troma parašutistami aj vzlietlo. Ako
vzlietlo, tak aj pristalo, pretože sa obloha
zatiahla a nebolo možné určiť nad mrakmi bod
výskoku. Nakoľko pofukoval aj vietor, občas
sa zatiahnutá obloha roztrhla a to stačilo, že si
prvých 9 šťastlivcov pripísalo na ten deň po
zoskoku. Štvrtá a ďalšie výsadky už nestihli,
nebesá to nedopriali. Smutní sme to „zabalili“
a presunuli sme sa do klubu, kde sa už varil
„Michalský guláš“, podávalo varené aj
nevarené víno, zákusky a koláče z domova.
Guláš chutil, ako vždy, do toho nám
hrala živá country kapela. Nakoľko prišli aj
ľudia, s ktorými sme sa nevideli desaťročia,
bolo na čo spomínať. Veľkú radosť nám
spravil aj Ivan Nemček, pod ktorým sme
vyrastali na letisku, pretože sme nečakali, že sa

príde na bolerázské letisko tiež pozrieť.
Ďakujeme všetkým, ktorí zdvihli „kotvy“, pretože stretnutie na letisku je predsa len čosi iné,
ako sedenie na klube.
Juro Poláček
KVV BA

Niečo z nedávnej histórie:

V piatok 4.6.2009 večer sa na letisku v Slávnici uskutočnili nočné zoskoky. Skákalo sa z lietadla
L - 410 z výšky 1 200 m.
Za KVV BA sa zúčastnili členovia: Strakuš, Filo, Michajlov.
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Rôzne :
+ Po stretnutí na 5. ročníku Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a 1. ročníku Memoriálu
Štefana Baniča vyšlo mimoriadne číslo Červené barety. Toto číslo malo veľký ohlas medzi jeho
čitateľmi.
+ Chceme i v tomto krátkom oznámení poďakovať za veľkú pomoc pri zabezpečení 5.ročníka
Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a 1. ročníka Memoriálu Štefana Baniča
Samosprávnemu kraju Trnava a jeho vedeniu p. Mikušovi a Orihelovi, obci Smolenice p. Záreckému
a našim sponzorom Matici Slovenskej, Ledic Bratislava a Grand Power Banská Bysrica. Bez Vašej
pomoci by sme to veľmi ťažko zvládli.
+ Krátko po stretnutí v Prahe sme sa dozvedeli, že náš priateľ Mirek Parvonič, vtedajší veliteľ
Krajského výboru Sokola v Prahe, nemohol prísť medzi nás, pretože bol ťažko nemocný a dňa 16.10.
2009 odišiel do výsadkového neba. Mirku, nezabudneme !!! Budeme na teba dlho spomínať !!!
+ Dňa 19.9.2009 sa uskutočnila na letisku v Bolerázi pietna spomienka na Vila Hrnčára pri jeho
pamätnej tabuli. Po nej sa uskutočnili zoskoky našich veteránov ako i posedenie pri dobrom víne
a guláši.
+ Žiaľ zastihla nás smutná správa, že septembrom sa ruší Posádkový klub, kde mal svoj domov i náš
Klub, bez náhrady a tak budeme musieť hľadať miesto, kde by sme sa mohli pravidelne schádzať. Je to
zložitá situácia. Prosíme našich členov o pomoc pri hľadaní.
+ Na októbrovej schôdzi sme sa stretli v zariadení Odborového zväzu Chémia, ktoré nám
Pri rôznych príležitostiach zabezpečoval náš člen Vladko Schneider. Žiaľ i tento náš člen sa na tejto
schôdzi s nami rozlúčil. Odchádza do dôchodku a stane sa členom KVV Banská Bystrica. Bola mu
udelená Pamätná medaila. Vladko želáme Ti na novom pôsobisku veľa zdravia a pohody. Veríme, že
nezabudneš na kolegov svojich kolegov v Bratislave a moc Ti ďakujeme za Tvoju dlhoročnú prácu
v našom klube.
+ Dňa 14.11.2009 sa
uskutočnil Michalský deň
KVV Bratislava.
Zúčastnili sa ho nielen
mnohí členovia
bratislavského klubu, ale
i členovia z KVV Žilina –
Martin. Skákalo sa
z lietadla Brigadýr L-60
a na padákoch „krídlo“. Po
zoskokoch nasledovalo
posedenie pri dobrom víne
a guláši. Nechýbala ani
country kapela. Bola to
ďalšia vydarená akcia.
+ Na našej októbrovej
mesačnej schôdzi sme sa
neskoro dozvedeli, že
odišiel do výsadkového
neba náš člen Janko
Formanko.
Janko budeme
Na prostějovskej VČS sa zišli aj niekdajší príslušníci ASD,
na Teba spomínať.
Jaroslav Šlambor, Stanislav Lacina, Bedřich Chudoba, Miroslav Řepka,
Ivan Hoššo a Juro Poláček
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+ Na sneme KVV SR, ktorého sa zúčastnil i Minister obrany SR Jaroslav Baška a zástupcovia KVV
ČR a SR boli vyznamenaní mnohí členovia klubov. Naši členovia, Jaro Méhes dostal medailu od
Ministra obrany SR a Milan Feješ, medailu od KVV ČR. Blahoželáme!!!
+ Výročnej členskej schôdze v Prostějove, dňa 28.11. sa zúčastnili za KVV BA- Helena Feketeová,
Ladislav Hreha, Viktor Timura a Juro Poláček.
+ Do Zlína na takú istú akciu sa vybral Paľo Franík s Jarom Méhesom.
+ Do tretice na to isté, ale v rovnakom čase do Prahy boli vyslaní Laco Hreha, Jozef Tuček a Viktor
Timura.
Čiastkový záber na predsednický stôl
28.novembra v Prostějove. Ako
tradične, schôdza nemala iba
pracovný charakter, zúčastnilo sa jej
veľa pozvaných hostí, vypočuli sme
si od predsedu Jindru Starého 15
minút vymenovania všetkých akcií,
ktoré prostéjovský klub toho roku
absolvoval a v tichosti sme závideli
ten zápal všetkých členov, tohoto
najväčšieho českého klubu, ktorí sa o
to pričinili. Ráno bolo ťažké lúčenie
a veľa vecí zostalo nedopovedaných.
Nevadí, uvidíme sa v januári
v Bratislave.

Milí priatelia!
Dočítali ste tohoročné posledné číslo
nášho spravodaja Červené barety.
Chcel by som poďakovať všetkým
prispievateľom, ktorí nám poslali svoj
príspevok a podelili sa s o svoje
výsadkársko-parašutistické zážitky vo
forme slova, či fotografie. Sme tomu
veľmi radi. Dúfame, že budúci rok
bude trošku pokojnejší a náš
spravodaj sa vám dostane do rúk
pravidelnejšie, nie, ako to bolo teraz.
Veríme, že bude o čom písať. Za
všetkých 120 členov bratislavského
Klubu vojenských výsadkárov vám
chcem zaželať veľa duševnej
a fyzickej pohody, povestného šťastia
na padáku a pevné výsadkárske
zdravie po celý budúci rok
Juro Poláček

2010.

Kontaktná adresa: Juraj Poláček, Úradnícka 12, 831 03 Bratislava
tel./mob.:02/44 64 29 11, 0903 25 36 36

e-mail: jpm@jpm.sk, spravodaj Č. barety : www.jpm.sk
Len pre vnútornú potrebu KVV
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