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Milí priatelia!
Dňa 16.1.2010 sme sa znova stretli
na Výročnej členskej schôdzi, ktorú
sme tentokrát nemali v Odborovom zväze chémie na Osadnej ulici,
ako bolo zvykom po iné roky, ale
v školských priestoroch v Ivánke
pri Dunaji. Priestorovo sme si
nepohoršili, dokonca sme získali
po stravovacej stránke, ale horšie to
bolo s dopravou, čo sa odrazilo aj
na účasti našich členov. Zato hostí
prišlo, ako tradične dosť.
Privítali sme delegácie KVV ČR
z Prostějova, Prahy, Liberca,
Zlína, KVV SR zo Žiliny, Trenčína,
B.Bystrice. Po obvyklých procedúrach oficiálnej časti nasledovalo
odovzdávanie Pamätných diplomov
hosťom a Ďakovných listov našim
členom, ktorí sa zaslúžili o bezproblémový a úspešný priebeh memorialov
Zakladateľov výsadkového vojska
a Štefana Baniča. Do tanca a do
spevu nám hrala country skupina
Domovina Roberta Járeka, taktiež
parašutistu a už nášho člena. Toľko
v krátkosti slovom, ostatné povedia
fotografie. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa napriek vzdialenosti dostavili na
VČS.
Juro Poláček

Na augustovej schôdzi P. Franík ponúkal účastníkom
schôdze voľné miesto v aute na memoriál zakladateľov
výsadkového vojska
do Liberca.
Ponuku som rád využil. Mal som
na to osobné dôvody. Chcel som vidieť
priebeh memoriálu a dúfal som, že sa
tam stretnem s plk. F. Mansfeldom,
s ktorým som u výsadkového vojska
v roku 1947 začínal a s pplk. M. Resom, ktorého som ako poručíka po
nastúpení k vysádkovému vojsku cvičil.
v júni som bol so synom a vnukom na
stretnutí výsadkových veteránov 71. práporu v Starých Splavoch a na spiatočnej
ceste do Bratislavy sme sa zastavili
v Liberci u starých známych s ktorými
sme boli najbližší kamaráti v dobe keď
sme s manželkou bývali v Liberci, aj ďalej
sme udržiavali písomný a osobný styk aj
po odsťahovaní z Liberca. Bohužiaľ tato
návšteva bola posledná na ktorej bol kamarát ešte živý. Opustil nás v dobe, keď
som bol koncom júla n a liečení v Dudinciach a smútočné oznámenie našiel syn
. . . pokračovanie na str. 7

Historie průzkumných jednotek zvláštního určení
V celé historii válečnictví byly významnou výhodou
informace o nepříteli, jeho síle, uspořádání týlu,
zásobování vojsk, náladě, výzbroji a dalších činitelích
určujících jeho celkový bojový potenciál.
Metody a techniky činnosti,
které se k získávání informací zejména z hloubky sestavy nepřítele
používaly, se historicky vyvíjely. Existence těchto informací a umění jich
využít v bojové činnosti byla často faktorem, který rozhodoval o vítězném
výsledku bitev, šetřil vlastní síly
a urychloval tempa válečných operací. v procesu dělby válečných
činností se posléze získávání informací o nepříteli osamostatnilo a spe-

cializovalo. Vzalo na sebe podobu
organizace, výcviku a použití
průzkumných a výzvědných jednotek, vznikaly jednotky vojskového
a agenturního průzkumu.
Tento článek se dále zabývá
jen určitou oblastí vojskového
průzkumu, který provádějí zvláštní
jednotky v hloubce sestavy nepřítele.
Jejich zvláštnost tkví v tom, že na rozdíl od jednotek bojové sestavy operují v průběhu bojového nasazení

zcela samostatně, bez jakéhokoliv
zázemí, zajištění či podpory a jsou
odkázány po celou dobu operace
pouze samy na sebe.
Zvláštní jednotky byly určeny
k získávání zpráv a k napadání
a ničení vybraných cílů, ale také
k tomu, aby v týlu protivníka, a pokud
to bylo na jeho území, tedy i mezi
obyvatelstvem prováděly diverzní,
rušivé akce, jejichž důsledkem bylo
psychologické působení, zasévání
strachu, nejistoty a vědomí hrozícího
stálého a neurčitého nebezpečí
i v týlu válečné strany protivníka.
Bojový účinek těchto jednotek není určován jejich velikostí,

palebnou silou nebo jiným faktorem obecné bojové účinnosti.
Všestranně vycvičené jednotky se
překvapivě objevují na nečekaných
místech, když na místo určení jsou
přepravovány zpravidla jako letecký
nebo námořní výsadek. Bojují
vynalézavým způsobem a vyznačují
se schopností utajeně přežívat
v nejsložitějších podmínkách. v jednotkách se spojovalo znamenité bojové umění jednotlivce založené na
výborné fyzické kondici, řemeslné
zručnosti, určité intelektuální
vyspělosti a mnohostranné bojové
dovednosti. Mimořádně ceněnou
. . . pokračovanie na str. 7
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
Tentoraz budeme opäť pokračovať
ženami, ktoré šírili slávu športového
parašutizmu. Dlhšie nám to trvalo
než sme prelomili ich mlčanie
o ich živote na letiskách. Mnohé
sa však zaslúžili o dobrú reprezentáciu nášho Slovenska. Preto im
patrí miesto v našej galérii. Na úvod
bude to však parašutistka Vlasta
Rybínová, ktorá sa nenarodila na
Slovensku, ale v histórii sa ocitá
dosť často v súvislosti so Slovákmi.
Patrila do skupiny 10 dievčat, ktoré
boli vycvičené u výsadkového vojska
Zo Slovenska to boli Elena Donátová a Amália Adamcová. v posledných rokoch až do svojej smrti žila
medzi nami i Vlasta Čejková, bola
našou členkou spolu s manželom,
pplk. Zdenkom Sigmundom, ktorý
tieto dievčatá cvičil v roku 1948.
Po tomto výcviku sa stala Vlasta Rybínová inštruktorkou para výcviku
v Prahe na Trojskom ostrove kde
cvičili i naši výsadkári Pavel Franík
a Jirka Šťastný. Neskôr pôsobila aj
na Slovensku, ako inštruktorka pre
prípravu celoštátnych spartakiád.

Vlasta Rybínová
Narodila sa v januári 1926
v malej dedinke na Jičínsku. Po
ukončení meštianky absolvovala
ľudovú školu hospodárstva, ktorú
ukončila v r. 1942.

Do Zväzu brannosti vstúpila
v roku 1945, tam získala i vodičský
preukaz. v júli roku 1948 sa konal
XI. Všesokolský slet a jeho súčasťou
boli i športové súťaže na nich získala
2. miesto v streľbe zo vzduchovky.
Dňa 3.10. 1948 nastupuje spolu
s ďalšími deviatimi na partizánsky
kurz pre ženy v Hradčanoch u Mimone. Až tam sa dozvedeli od ich
budúceho veliteľa npor. Zdenka Sigmunda, že sa nachádzajú v padákovej škole výsadkového vojska
a bude tu kurz inštruktoriek pre výcvik
parašutizmu. Výcvik desiatich žien
Ružena Doležalová, Marie Cachova-

nová, Vlasta Čejková a dve Slovenky
Elena Donátová, Amália Adamcová,
ktoré bojovali za okupácie v oddieloch partyzánov a Jiřina Hříbková,
Vlasta Rybínová, Marie Nežerná, Marie Stehlíková, Božena Mertová zo
Zväzu brannosti. Po trojtýždňovom
tvrdom výcviku, ktorí viedli poručíci
Zdenek Sigmund a Jaroslav Mladý.,
nad fyzickou prípravou dohliadali
rotný Kačúr a Hricko, ženy absolvovali prvý zoskok z Dakoty na
padákoch VJ-1 (bez záložných
padákov). Počas kurzu absolvovali
po tri zoskoky. Po ukončení kurzu
začala pracovať ako inštruktorka
parašutizmu v organizácii Sokol
a neskôr Doslet a Zväzarm. Bola tiež
inštruktorkou výcviku parašutistov
v Gottvaldove. Absolvovala rôzne
kurzy, ako lyžiarsky, zimného táborenia, zoskoku s lyžami, vysadzovačov
a pod. v roku 1954, keď sa pripravovala Prvá Československá
spartakiáda podieľala sa ako spoluautorka úvodného vystúpenia –
cvičenia s puškou. Zároveň vykonávala cvičiteľský kurz v slovenských
krajoch. Od roku 1956 pracovala na
Ústrednom výbore ČSZTV vo funkcii tajomníčky pre telesnú výchovu
na dedine. Svoj posledný zoskok absolvovala v roku 1954. Bol to jej 106
zoskok.
Vlasta Rybínová bola teda medzi
prvými ženami, ktoré v Československu
začali skákať padákom a dnes je už len
jednou z tých posledných, ktoré si tieto
časy pamätajú. Parašutizmu však stále
zostáva verná, je členkou Klubu vojenských veteránov v Prahe.
Pavel Franík
Člen KVV Bratislava

PaedDr. Želmíra Jurášková, PhD.
Narodila sa 3.4.1954 v Košiciach.
Detstvo väčšinou trávila s chlapcami v Kežmarku. Hrávala s nimi futbal a hokej, ale jej to asi veľmi nešlo,
pretože stavali ju do bránky. s nožmi
osekávali vrbiny okolo potoka za by-

tovkami a vyrezávali píšťalky, meče,
robili bunkre a strieľali zo vzduchovky. Samé chlapčenské záľuby.
Otec ju brával na poľovačky. Naučil
ju strieľať a nie hocijako. Keď sa po
hone poľovníci stretli na štande,
zajedali slaninku a chystali sa na
ďalší hon, povedal jej: „Nože zostreľ
šišku na tej vysokej jedle„. Vzala
malokalibrovku, namierila a potiahla spúšť. Vzápätí šiška šuchotala
na zem. Bolo to krásne detstvo, plné
hier a zábavy.
Po ukončení základnej školy
nastúpila na Strednú školu v Levoči.
Bola tam spolužiačka, jedna
Kežmarčanka – Majka Ihnačáková /
Zděnkova /, ktorá už skákala na letisku v Spišskej Novej Vsi. Často sa
jej vypytovala na dianie na letisku.
Tak to bol jej prvý kontakt s letiskom,
hoci slovný, ale mala už o ňom predstavu. Ťahalo ju to tam. Na škole
mali plavecký výcvik. Už prezlečená
stála na okraji bazénu a o niečom
sa dohovárali s priateľkou. Okolo
išiel ich profesor, strčil do nej, a tak
oblečená sa ocitla v bazéne. Asi
o týždeň na to prechádzala v Levoči
cez námestie a oproti kráčal „ten“
profesor so známym a hovorí mu:
„ Tu máš jednu takú smelú, ona
aj oblečená skočí do vody“. Prehodili pár slov a sľúbila, že príde na
jeho základný parašutistický výcvik,
ktorý viedol celú zimu v telocvični
na ich škole. Volal sa Andy. Rozporu plná osobnosť, ale zdarne ju
doviedol k prvému zoskoku. Absolvovala ho 18. mája 1972 na letisku v Spišskej Novej Vsi. Predsedom para odboru bol vtedy Štefan
Rychtarčík. Oblečenú mala monterkovú kombinézu a obuté vojenské kanady. Boli také veľké, že do
nich vošla aj s teniskami. z prvého
zoskoku bola taká vyľakaná, že si
na nič nepamätala. Po treťom zoskoku už vedela, že je to ono čo ju
fascinuje. Zažila niečo, čo sa s nohami na zemi zažiť nedá. Pocítila

vraj obrovskú voľnosť a začala
závidieť vtákom. Do jej života teda
nový rozmer. Začala skákať. v ten
deň bola na letisku veľká prevádzka.
Skákali branci, zálohy i začiatočníci
z lietadla AN-2 na padákoch OVP68. Na letisku vtedy boli 3 dni. Večer
vždy mali táborák, grilovali, hrali
na gitare a spievali trampské a iné
piesne. Tento spoločenský život bol
ďalším dôvodom prečo na letisku
zostala dodnes. v období, keď robila
vychovávateľku v domove mládeže,
robila tu tiež výcvik mladých adeptov
parašutizmu v základnom výcviku.
Bolo to však i obdobie kedy veľmi
aktívne skákala, napr. v Košiciach,
Očovej, Kamenici nad Cirochou,
Bratislave, Martine, Žiline, Lučenci
a pod. Prvé Majstrovstvá ŠSR
v parašutistickom trojboji absolvovala v Chrudimi 1973. Tam sa však
na padáku PTCH- C 255 ocitla
niekoľkokrát v kukurici, ktorá lemovala okraj letiska. Ďalšie absolvovala
v Roudnici nad Labem. v roku 1976
sa stala v Spišskej Novej Vsi majsterkou VSK. o dva roky nato majsterkou ZSK v presnosti pristátia a v
celkovom hodnotení 2. miesto
Na Majstrovstvách SR v roku
1978 obsadila 1. miesto. v roku
1978 absolvovala M - ČSSR v Karlovych Varoch, kedy sa prvý raz skákalo
v dvoch kategóriách, a to na klasických - kruhových padákoch i na „krídlach„ Vtedy získala peknú vázu, na
ktorej je vygravírované„ 2. miesto“.
v Pitesti v Rumunsku na Majstrovstvách socialistických štátov vyskákalo
družstvo, ktorého bola členkou
pre Stredisko vrcholového športu
v Lučenci striebornú medailu. Veľmi
rada mala propagačné zoskoky.
Splnila všetky tri výkonnostné triedy.
Jej radosť z parašutistického života
vyvolajú pohľady na zbierku medailí,
váz a nuly, ktoré vyhrala. Naskákala
celkom 1341 zoskokov. Keď prestala
skákať, urobila si rozhodcovské
skúšky a stala sa rozhodcom FAI.
Ľutuje, že neštudovala jazyky, pretože
mohla pôsobiť i ako medzi-národná
rozhodkyňa. Často sa jej snívalo
o lietaní. i to sa jej splnilo, keď v roku
1988 sa stala na Rannej pri Prahe pilotkou paraglidingu. Za svoje „ najlety
„ považuje let vo Vysokých Tatrách
z Téryho Chaty. Niektoré lety absolvovala v zime aj s lyžami na nohách,
z pod Chopku s pristátím na Záhradkách. Spojila tak svoje dve lásky –
parašutizmus a lyžovanie.
Emil Tencer
KVV Banská Bystrica
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Božena Havašová - Milerová
Narodila sa 29.4.1943 v Krompachoch. Už v dvanástich rokoch
sa začala zaujímať o lietanie. No až
v roku 1962 keď sa v Krompachoch
robil nábor do parašutistického
výcviku, prihlásila sa. Inštruktorom
základného výcviku jej bol Jozef Vitkovský zo Spišských Vlach. v tom
roku uskutočnila aj svoj prvý zoskok z lietadla L-60, ktoré pilotoval
Štefan Findura. Bol z výšky 600 m
na padáku PD-47. v tom istom roku
uskutočnila ešte ďalšie tri zoskoky.
Na tie jej zostala spomienka: „ Bola
to krása „.
Táto jej radosť zo zoskokov
pokračovala aj v roku 1963, kedy
ju pozvali do športového výcviku.
Išla veľmi rada, aj preto aby si nemysleli, že sa bojí skákať. a čo sa
naučila v športovom výcviku, chcela
potom dokázať aj na súťažiach. Na

prvej súťaži, ktorá bola v Košiciach
sa jej pomerne dobre darilo, keď
v družstve na padáku PD-47 pristála od cieľa 17 m. Dnes sa na tejto
vzdialenosti trochu pousmejeme,
ale vtedy to bol dobrý výkon. v minulosti, naučiť sa skákať prsnú polohu
počas voľného pádu, to vyžadovalo
viacej tréningových zoskokov a pohybovalo sa to tak medzi 30 – 50
zoskokov. Aj Božka si posťažovala,
že do 36 zoskokov padala voľným
pádom ako „ vyplašená renta „, ako
tomu hovoria Spišiaci. Keď zvládla
polohy a dostala aj lepší padák
PTCH-3, nadchla sa pre ďalšie
skákanie.
V aeroklube na letisku v Spišskej
Novej Vsi, kde bola členkou, bol vynikajúci kolektív športovcov a tak aj ich
umenie sa postupne prenášalo na
ňu a jej zoskoky. Na dobré výsledky
v športovej činnosti sa mala od koho
učiť. Skákali tam takí športovci,
ako boli Findura, Giertl, Šoltés,
Rychtarčík a ďalší. Tak postupne
prichádzali aj úspechy na súťažiach.
Napr. Laco Platko sa zaslúžil o to,
že skákala aj štafety počas voľného
pádu. v roku 1965 sa zúčastnila
IX. Majstrovstiev ČSSR v Očovej

Číslo 1.
v družstve VSK. Lepšie výkony dosiahla na III. M- Slovenska v roku
1965, ktoré sa konali v Očovej.
v disciplíne č.3 – zoskok jednotlivcov z 2000 m s komplexami, kde
obsadila 3. miesto, tak i v celkovej
klasifikácii. Na V. ročníku memoriálu
J. Kriváňa v roku 1966 v disciplíne
č.2 zoskok jednotlivcov z 1000 m
na cieľ obsadila 3.m. a v disciplíne
č.3 zoskok z 2000 m s komplexami
1. m v celkovej klasifikácii jednotlivcov a družstiev skončila na 1. m. Na
X. Majstrovstvách ČSSR v Břeclavi
skončila Havašová na 9. m. Na IV.
ročníku Memoriálu J. Kriváňa v r.
1967 v disciplíne č.1 i č.2 rovnako
na 3.m.To isté bolo jej poradie i v celkovej klasifikácii. Na IV. ročníku
Memoriálu R. Lebedu skončilo
družstvo Spišskej N. Vsi v zložení
Rydzik, Šoltés, Havašová na 4.m. Na
VII. Ročníku Memoriálu J. Kriváňa
v disciplíne č.1 zoskok družstiev obsadilo družstvo VSK 2. m. v zložení
Havašová, Platko, Vančík, L. Gdovin
a M. Gdovin 2.m.V disciplíne č. 2
zoskoky jednotlivcov na cieľ z 1000
m obsadila Havašová 2.m takisto
ako i v disciplíne zoskok z 2000 m
z komplexami 2.m. To isté miesto obsadila i v konečnom hodnotení. Na
IV. Majstrovstvách Slovenska v roku
1969 v Kamenici nad Cirochou získala Havašová 3 prvé miesta. Na VIII.
Ročníku Memoriálu J. Kriváňa získala opäť 3 prvé miesta. v roku 1969
odchádza zo Spišskej Novej Vsi na
hosťovanie do Mladej Boleslavi a tak
jej na IV. Majstrovstvách Slovenska
v Lučenci dovolili skákať len mimo
súťaž. No aj tak ju to nepoložilo,
lebo dosiahla výsledky na medailovej úrovni. Komplex urobila za
8,3, čo vtedy dosahovali len muži.
Jej pôsobenie trvalo v reprezentácii
žien trvalo 3 roky. No pri zaraďovaní
do reprezentácie ČSSR mimo republiku bolo tiež nevysvetlených
otáznikov aj napriek tomu, že jej
výsledky dokazovali, že má nato.
Tak ju obišli MSZP v Juhoslávii
v Blede a Oklahome. Keď súťažila za
ČSSR výsledky boli napr. aj takéto:
Kyjev v družstve 1. m. v Juhoslávii
v Portoroži bola dvakrát a priniesla
odtiaľ 3 strieborné, dve bronzové
a jednu zlatú medailu. Za svojej aktívnej činnosti naskákala 2114 zoskokov. Je držiteľkou odznaku FAI
s tromi diamantami.
Pavel Franík

Naďa Novakovská
– Bartalská
Narodila sa 5. januára 1958
v Opave. K parašutizmu ju prilákal
náborový plagát, na Strednej zdra-

votníckej škole v Nitre, kde spolu so
sestrou študovali. Obidve sa prihlásili do parašutistického krúžku.
Základný výcvik ukončila v roku
1979 na letisku v Nitre, kde urobila aj prvé zoskoky. Parašutistický
výcvik ju plne zaujal a rozhodla sa,
že to je šport, ktorému sa chce plne
venovať. Veľmi ju zaujal kolektívny
život na letisku a hlavne v krúžku
budúcich parašutistov. Okrem zaujímavého výcviku, ktorý bol väčšinou
vykonávaný zábavnou formou,
spoznala ľudí, na ktorých sa dalo
spoľahnúť a ktorí boli vždy ochotní
pomôcť. Na prvý zoskok si si rada
spomína a nemôže naň zabudnúť.
v živej pamäti má ten deň, keď
z Bratislavy do Nitry priletela AN-2,
ktorú pilotoval „ strýco „ Sochúrek.
„ Mala som hrozný strach, ale aj
zvedavosť „ spomína Naďa na svoj
prvý zoskok. Viac ako zo zoskoku
mala obavy z mladých mužov, ktorí
prileteli z Bratislavy a mali už zoskoky v RW disciplínach a ona mladá
študentka mala ísť s nimi do výsadky
na svoj prvý zoskok. Za žiadnu cenu
nechcela pred nimi prejaviť obavy
z prvého zoskoku. Aj keby mala zo
strachu umrieť, tak to nesmie pred
nimi dať najavo, dodávala si odvahu.
Svoj prvý zoskok urobila z výšky 800
m na padáku OVP- 68. Bola rada, že
svoj strach dokázala ovládnuť a po
otvorení padáka už len prežívala ten
krásny pocit doteraz nepoznaného.
S pribúdajúcimi zoskokmi začali
prichádzať aj športové úspechy , či
už na krajských alebo slovenských
pretekoch. v tom období ešte
netušila, že raz sa ocitne v štátnej
reprezentácii Československa.
Základy športového parašutizmu ju
učil Ján Valachovič vtedajší krajský
inštruktor. v tréningu jej dodával
pocit istoty a veľmi jej pomohol pri
raste výkonnosti, aj keď si miestami
prestávala veriť. Trpezlivosť v tréningu sa prejavila rastom výkonnosti a zaradením do reprezentácie Slovenska. Veľmi ju povzbudilo,
keď na súťaži v Očovej porazila
na presnosť pristátia porazila aj
reprezentantky Československa,
ktoré sa tam pripravovali na Majstrovstvá sveta. Najkrajšie spomienky
má na aeroklub v Nitre, kde okrem
športovej činnosti, trávili často aj pri
táboráku , gitare a spevu.
Zmena tohto príjemného
života prišla po jej zaradení do
Stre-diska vrcholového športu juniorov v Příbrami, ktoré viedol
jeho zakladateľ a uznávaný odborník Adolf Eisenhammer. v Stredisku bolo 8 dievčat z Čiech a 2
zo Slovenska. Druhou bola Norika
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Kováčová z Nových Zámkov. v stredisku sa mohli udržať len talentované parašutistky, ktoré na sebe
tvrdo pracovali. Vyžadovalo to veľa
odriekania, obetavosti a mnoho
ústupkov zo svojho súkromia,
čo tiež nebolo pre mladé dievča
ľahké. Systematický na sebe pracovala, zúčastňovala sa všetkých
sústredení a po 4 rokoch bola
za dobré výkony zaradená do Strediska vrcholového športu seniorov v Lučenci. Skákanie sa pre ňu
stalo všetkým. Bolo to ako droga
a pre parašutizmus ochotne obetovala svoj voľný čas a iné záľuby.
&&vedele, že len tak sa môže splniť
jej sen a stať sa reprezentantkou.
Najskôr bola zaradená v B družstve
a jej dobré výkony ju časom posunuli do a družstva štátnej reprezentácie. v Lučenci boli vytvorené dobré podmienky na tréning. v tej
dobe robili dievčatá okolo 500
zoskokov ročne, čo predstavovalo
svetový priemer špičkových krajín.
Reprezentanti nemali také finančné
obmedzenia, ako ich poznáme
teraz. Bola to zlatá éra športového
parašutizmu u nás.
Prvé úspechy sa dostavili na
medzi-národných súťažiach v Bulharsku v rokoch 1981 a 1982.
Za stabilnú formu bola zaradená
do prípravy na XVI. Majstrovstvá
sveta, ktoré sa konali v Lučenci.
v nominačnej súťaži sa umiestnila na v presnosti pristátia na 3.
mieste a na 1. mieste v skupinovom zoskoku. Na medzi-národnej
súťaži v rakúskom Grazi skončila
v celkovom poradí na 4. mieste a v
družstvách na 3. mieste. Chýbala jej
tá príslovečná kvapka šťastia a tak
pre Majstrovstvá sveta sa jej ušlo
len miesto náhradníčky. Družstvo
našich žien sa stalo Majstrami sveta
a tak Naďa bola hrdá i keď bola
len náhradníčkou. Väčšie šťastie
mala jej priateľka Táňa Gajdošová
z Nových Zámkov, ktorá sa stala
s družstvom majsterkou sveta.
Počas svojej športovej činnosti
sa zúčastnila desiatok pretekov
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doma i v zahraničí. Skákala z mnohých typov lietadiel a helikoptér
a na viacerých typoch padákov.
Vykonala celkom 2990 zoskokov.
Rada spomína hlavne na preteky
v zahraničí, asi preto, že sa jej na nich
vždy viac darilo, ako doma. Spomína,
že to čo jej dal parašutizmus by sa
nikde inde nenaučila. Výsostne individuálny šport sa opieral o silu
kolektívu, ktorý vedel podržať
každého jednotlivca. Po odbornej
stránke získala I. triedu inštruktora
výcviku a dosiahla I. výkonnostnú
v parašutistickom športe.
V živote prichádzajú osudové
chvíle, kedy je potrebné prijať určitú
voľbu. Nadi do cesty vkročila láska
a v roku l987 s veľmi ťažkým srdcom
odchádza od skákania a nasleduje
svojho manžela do Spišskej Novej
Vsi. Po roku sa jej narodil syn Martin, ktorý ide v otcových stopách.
Venuje sa reprezentačne zimnému
a vodnému lyžovaniu a Naďa sa mu
v jeho športovej činnosti všestranne
pomôcť. Bola veľmi talentovaná
a cieľavedomá športovkyňa a je
veľká škoda, že jej osud určil po
parašutizme inú cestu životom
Emil Tencer
KVV Banská Bystrica

MŠ Dana Smugalová
– Oravcová
Narodila sa 27.1.1964 v Lučenci.
Po ukončení základnej školy absolvovala chemickú priemyslovku
v Banskej Štiavnici.
Jej otec lietal na vetroňoch
a tak z jeho buniek sa ušlo aj jej.
Namiesto lietania sa prihlásila na
parašutistický výcvik. Sen o zoskokoch na padáku sa jej splnil
v roku 1982 na letisku v Očovej, kde
absolvovala prvý zoskok. Ten bol
zaujímavý tým, že vôbec nepristála
na zem, ale pošťastilo sa jej pristáť
na strome, z ktorého potom ostatní
cvičenci skoro tri hodiny sťahovali

padák. Možno aj tento čudný
začiatok odštartoval jej rýchly rast
v športovej činnosti. Absolvovala

Číslo 1.
40 zoskokov a v roku 1983 bola
zaradená do juniorského Strediska
vrcholového športu v Příbrami.
Danka na to spomína: „Keď ma
tam zobrali myslela som si, že sa
od radosti zbláznim“. Koncom
roka 1983 však bolo vytvorené Stredisko vrcholového športu pre
mládež aj v Lučenci a tak sa vrátila
do rodného kraja.
V roku 1985 bola zaradená do
širšieho výberu družstva žien ČSFR
a o rok neskôr bola náhradníčkou
vo výbere pre Maj-strovstvá sveta.
v roku 1988 sa v Prievidzi konala
porovnávacia súťaž socialistických
krajín, na ktorej bolo 42 žien. v celkovom poradí sa dostala na 11.
miesto a jej družstvo získalo bronzovú medailu. Na IV. ročníku PARASKI v Lučenci dosiahla v presnosti
1. miesto a na Majstrovstvách
ČSFR 3. miesto. Zúčastnila sa aj
Majstrovstiev sveta vo Švédsku kde
v presnosti pristátia a aj v celkovom
hodnotení obsadila 3. miesto. Na
Svetovom pohári vo Francúzsku obsadila dve prvé miesta, ako v presnosti pristátia, tak i v celkovom umiestnení družstva žien. Jej športové
vedomosti a schopnosti neboli
vôbec náhodné, veď za manžela
mala trénera Janka Oravca – trénera akrobatických skupín. Pre
ňu, po celú dobu jej pôsobenia
v reprezentácii bol radcom, kritikom, ktorý vedel veľmi presne
odhadnúť chyby a pomáhal ich
napravovať. Preto aj jej tréningové
zoskoky, ale i na súťažiach prinášali
požadovaný efekt. To potvrdili aj jej
umiestnenia na súťažiach v roku
1989. Na PARAPOS v Lučenci
a na pohári BLED-CUP v Juhoslávii si z presnosti pristátia prinášala
umiestnenia od prvého do tretieho
mies-ta. v tomto období sa už
Danka dostávala v parašutizme
do svetového povedomia ako jednotka v pristávaní na cieľ. Bola
známa aj štvornásobnej majsterke
sveta v zoskoku padákom Cheryl
Stearsovej z USA. s ňou sa začala
na súťažiach Danka stretávať
obyčajne vo finále, kde o víťazke
často rozhodoval posledný , rozoskakovací zoskok, ak počet bodov
u oboch bol nerozhodný. Taký
zoskok aj vo Francúzsku Danka
vyhrala. Taká istá situácia sa znovu
opakovala na pohári BLED-CUP
v Juhoslávii. Po poslednom desiatom kole, mali obidve v pristátí na
cieľ stratu 4. cm. Zoskoky sa museli
robiť na 3. centimetrovú nulu.
v lietadle jej Stearsová tesne pred
zoskokom podala ruku a so zdvihnutým palcom popriala úspech.

Danke to vyšlo, pristála na nulu,
Stearsová 1 cm od stredu. Jej prvé
kroky viedli k Danke a úprimne jej
gratulovala k úspechu. Aj takéto
boli športovkyne svetového mena
a medzi ne Cheryl bezosporu patrila. v poradí a jej druhé Majstrovstvá sveta boli pre ňu celkom
úspešné. Bolo to v roku 1990
v Juhoslávii, z ktorých priniesla 1.
miesto v presnosti pristátia a celkové 3. miesto v družstvách žien.
Je treba medzi iným spomenúť
i to, že na porovnávacej súťaži
v Prievidzi sa zoznámila s Jánom
Oravcom, športovým parašutistom,
ktorý sa stal jej manželom. Ak si
Danka z Majstrovstiev sveta z Juhoslávie priniesla titul Majsterky sveta
v presnosti, tak z nich odchádzali
už dvaja Majstri sveta v jednej osobe. Druhým bol jej syn, s ktorým
v dobe zoskokov bola už vo štvrtom
mesiaci tehotenstva. Pred tymito
MS bola na nominačnej súťaži
v Moskve. Keď sa z nej vrátila
oznámila manželovi, že keď aj bola
na MS nominovaná, nebude sa ich
môcť zúčastniť. No tréner a manžel
v jednej osobe ju povzbudzoval slovami:
„ Neboj sa Danka, to v pohode ešte stihneš.“ a stihla to. Jej
družstvo získalo titul Majstra sveta
v presnosti pristátia. Jej syn Michal sa tak stal Majstrom sveta od
narodenia. Keď túto skutočnosť po
skončení MS ohlásila v družstve,
prekvapeniu nebolo konca. Dovtedy o tom vedel len tréner Marián
Sluk a manžel.
Danka potom, ako mamka oddychovala, ale nie dlho. Keď mal syn
Miško 5 mesiacov, manžel povedal:
„ Mala by si znovu začať skákať,
to že si doma ti neprospieva.“
Tak sa znovu vrátila k svojej starej
láske, k padáku. Absolvovala ešte
jedny MS v Rakúskom Triebene,
odkiaľ ich družstvo prinieslo bronzovú medailu. Ďalšie MS sa konali
v Číne, ale tých sa Slovenská republika nezúčastnila. Zúčastnila
sa ešte Majstrovstiev Európy v Tureckom Efeze. Pre ňu to bolo
nezabudnuteľné podujatie. Veď
pri semifinálovom zoskoku v individuálnej presnosti pristátia skáče
už svoj štyritisíci zoskok padákom.
Na zemi ju čakala skupina gratulantov. Nerozumela tomu, že mnoho
ľudí na zemi má upreté oči na jej klesanie na padáku. Až keď pribehli k
nej na miesto dopadu a gratulovali
jej, prebehlo jej hlavou, že prečo to
bolo. Pre slovenský parašutizmus
to bolo jej posledné vystúpenie
v reprezentačnom družstve žien.

Ročník X.
Za aktívnej činnosti plnila aj
podmienky pre získanie zlatých
odznakov FAI. Splnila podmienky
pre udelenie zlatých odznakov
s jedným, dvomi i tromi diamantami.
V roku 1988 bol jej udelený titul Majstra športu. Danka bola vynimočný
talent. Veď v rokoch jej aktivity 1988
– 1993 si pri-niesla domov celkom
24 medailí, z nich bolo 11 zlatých.
Jej vrcholová športová činnosť
skončila v roku 1995. Prišiel čas
zvykať si na každodenné povinnosti
matky, manželky a zamestnanej
ženy. Nebolo to ľahké a preto aj
skákanie odložila na čas bokom.
Absolvo-vala kurz rozhodcov a pri
tom sa vracala k svojmu športu. Na
letisku začala robiť inštruktorskú
činnosť. Letisko je pre ňu miestom,
kde našla to najvzácnejšie v jej
živote. Našla na ňom životnú lásku
– manžela i priateľov, ktorí ju od 17
rokov sprevádzajú doteraz.
Rekreačne skáče i naďalej. Aj
ich syn Michal si obľúbil po svojich rodičoch padák a dal sa na
skákanie, aby udržal tradíciu v rodine. Pre jeho talent, bol zaradený
do výberu reprezentácie juniorov
Slovenska.
Emil Tencer
KVV Banská Bystrica

Ing. Mária Šušková,
rod. Feiferová
Narodila sa 6.12 1949 v Košiciach.
Vyrastala v Rozhanovciach.
v Košiciach absolvovala strednú
školu a po nej Hutnícku fakultu
VŠT. Následne ukončila i pedagogické vzdelanie pre výučbu odborných predmetov a nemeckého
jazyka na stredných školách.
Už v detstve mala rada výšky. Jej
prvým inštruktorom bol starší brat,
s ktorým pri rôznych hrách zdolávali
vždy vyššie prekážky a z ktorých
i skákali. Prvý naozajstný výcvik
absolvovala, ako 15 ročná kedy sa
prihlásila do organizácie Zväzarm.
Absolvovala jednoročný výcvik
a po ňom v júni 1966 absolvovala
i prvý zoskok padákom, z výšky
600 m, lietadla AN-2, na padáku
PD-47. Jej prvými inštruktormi
boli športovci, ktorých viedol Ján
Šuška. v roku 1957 absolvovala
športový výcvik a pokračovala
i ako inštruktorka v základnom
výcviku pre mladých parašutistov.
Dosiahla 2. výkonnostnú triedu
a Zlatý odznak FAI s jedným diamantom, ako i majstrovskú triedu.
Naskákala 587 zoskokov z lietadiel
typu AN-2, L-60 a Cesna. Skákala
na padákoch typu PD-47, OVP68, PTCH-4,6,7 a 8. Absolvovala
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Číslo 1.
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Vážení kolegovia
Fagan a Pospíšek

mnohé propagačné zoskoky na
štadión a do terénu. Zúčastnila sa
na niekoľkých Leteckých dňoch
v Košiciach, Lučenci a Kamenici
nad Cirochou.
Počas športovej činnosti bola
zaradená do reprezentačného
družstva Slovenska. Zúčastnila sa
niekoľkých sústredení, ale medzi
jej aktivity patril hlavne domáci
Aeroklub, ktorý reprezentovala
na mnohých súťažiach doma aj
v zahraničí, ako napr. Memoriál
m.š. Štefana Pisku, Putovný pohár SNP a iné. Na Memoriáli m.
š. Štefana Pisku v roku 1971 sa
v kombinovanom zoskoku z 1600
m umiestnila na 2. mieste v roku
1973 skončila na 3. mieste. v roku
1974, na VI. Majstrovstvách Slovenska v Bratislave v komplexoch
z 2000 m skončila na treťom
mies-te a v družstve VSK v skupinovom zoskoku sa družstvo
umiestnilo na druhom mieste.
Celkove sa zúčastnila tri krát na
Majstrovstvách Slovenska. v roku
1974 štartovala na Putovnom pohári SNP v Košiciach, kde obsadila 2. miesto, v Prešove na súťaži
o Putovný pohár ROH n.p. Autobrzdy vyhrala v súťažnej disciplíne
z 2000 m s komplexami. Bol to
vraj jej najväčší úspech, pretože
súťažila spolu s mužmi za medzinárodnej účasti. Po tejto súťaži
bola pozvaná na sústredenie
reprezentantov, pred 13. Majstrovstvami ČSSR. Tam sa umiestnila
v prvej desiatke. 18.9.1974 však
skončili pre ňu tieto Majstrovstvá
predčasne, pri poslednom zoskoku z výšky 2000m mala vážnu
nehodu. Po tejto nehode bojovala
o svoj život a dlhodobo bola pripútaná na lôžko. Tým sa skončila
jej aktívna športová činnosť. Ako
sama hovorí: „ s láskou spomínam
na všetkých členov v para odbore,
ktorí mi v tej kritickej dobe pomáhali
a som im za to nesmierne vďačná.
Pavel Franík
Člen KVV Bratislava

Rech Milan doma prebral plaketu
Pozdravujeme z Holíča a Hodonína.
Ja, Jaro Fagan z Holíča a môj
kamoš Milan Rech z Hodonína,
sme po zrušení KVV Kyjov, prešli
do KVV Zlín, kde sme činní až
doteraz i s manželkami. Zúčastnili
sme sa stretnutia v Prostějove,
ale i v Žiline. Občas napíšem i do
prostějovského Zpravodaja, alebo
aj do ČB. Cez prostejovský
Spravoda som sa našiel po
viac, ako 50 ročnom nevidení s kolegom z vojenčiny
z Prešova, s Josefom Romanom zo Zlína, na základe
príspevkov, ktoré mi ČB
uverejnili pod názvom
“Spomienka na Honzu
Tisovského”. v Zlíne sme
zaregistrovaní preto, že to
máme o niečo bližšie, ako
do Bratislavy. v KVV Zlín
sme radi. Zúčastňujeme
sa rôznych akcií. v sobotu
5. decembra sme boli odmenení vyznamenaním,

plaketou za dlhoročné aktívne plnenie členských povinností v klube.
Ja som prebral plaketu na schôdzi
od nášho predsedu, kolegu Frantu
Pospíška. Milan bol v tom čase
chorý, tak ma predseda požiadal,
aby som Milanovi plaketu odovzdal
doma v Hodoníne, čo som aj urobil. z tejto činnosti posielam aj foto-

grafie. z výročnej zprávy predsedu
Pospíška bolo zrejmé, že aktivity
KVV Zlín sú plnené podľa vypracovaného harmonogramu. Po pracovnej náplni členskej schôdze
sme si aj zatancovali pri muzike.
Atmosféra kolegov a kolegýň bola
vynikajúca.

Predseda F. Pospíšek

Zástupcovia Bratislavy Franík a Méhes
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Priatelia
kolegovia

Po 50-tych rokoch som mal možnosť sa pozrieť na miesto, kde som prežil
najkrajšie roky môjho života, na letisko
Očová. Bol som na Výročnej schôdzi
KVV-SR v B.Bystrici, ktorá sa konala
v Očovéj dňa 7. 3. 2009.
A tak som si pozrel okolie a aj areál
letiska, hľadal som niečo, čo by mi pripomenulo aj osobnosť, ktorá v tomto
prostredí viedla mladých ľudí k poznaniu a láske k športu mladých, smelých,
odvážných ľudí, k zodpovednosti, aj
k úcte. Na tomto letisku som bol naposledy v roku 1958, tu som mal aj posledný
rozhovor s mužom, ku ktorému ma viažu
tie najkrajšie spomienky žiaka, neskôr
priateľa. Hľadal som na letisku, čo by
bolo trvalou spomienkou pre všetkých,
ktorí mali to životné šťastie ho poznať
v celej jeho úprimnosti tak, ako on nám
odovzdával všetko, čo nám malo neskôr
priniesť úspech pri výkonávaní športu,
kde sme sa mohli učiť u odborníka. Veď
všade medzi športovcami parašutistami
ho nie nadarmo volali pán profesor. a na
Očovskom letisku nič, vôbec nič nenajdete, ide o Juraja KRIVÁŇA.
7. 10. 1960 Juraj Kriváň tragicky
zahynul pri výkone povolania. Na moje
otázky, prečo sa nepostarali o umiestnenie vhodného pútača, odpovede
boli: Nedá sa. Nie sú peniaze. Podľa
mňa chýba: Ochota a Chcem. Tieto
pre mňa neskutočné slová používajú
hlavne funkcionári organizácií, iba dokazujú ích nízké morálné hodnoty. a tieto
neskutočné slová, ktoré používajú či už
jednotlivci, alebo funkcionári organizácii iba dokazujú nízké morálné hodnoty.
Preto sa obraciam na Vás priatelia, kolegovia, POŽIADAŤ VÁS o POMOC
a SPOLUPRÁCU. Aby sme sa spojili
a dokázali, že morálka nie je pre nás
cudzie slovo, že je v nás úcta, ktorú si
človek dokáže získať len príkladným
životom, aký prežil. Buďme jednotní
a silní v činoch a v spolupráci členov
Aeroklubov Slovenska, KVV-SR, ale
aj iných združení, urobili celonárodnú
zbierku na pamätník, venovaný životu
Juraja Kriváňa a umiestnili ho v areáli letiska Očová. Túto akciu urobiť tak, aby
7. 10. 2010 v deň 50-tého výročia jeho
tragickéj smrti bola usporiadaná pietna
spomienka. Som si vedomý, že najväčšiu
pomoc očakávam od tých, ktorí Juraja
poznali a vedia, že si to zaslúží. Nechcem menovať všetkých, ktorí boli žiakmi
Juraja, ale priatelia mali by ste stáť všetci
v prvom rade pred pamätnou tabuľou
a aj sa zasadiť činmi, aby to tak bolo.
Edo Varga, Inžinierská 10,
040 10 Košice,
E-mail: eduardw6@gmail.com

Číslo 1.

Ročník X.

doplnok

Slováci – parašutisti v II. svetovej vojne

V článku reagujem, na posledné dôležité zmeny, ktoré sa objavili v poslednom období, od zmien, ktoré boli publikované
v ČB 3/2008 str. 7, dňa 24. 9. 2008.

Vlado Gajdoš
V ČR spoločne so Škótskom
vznikla akcia na výstavbu pomníku
československým výsadkárom, ktorí
prešli výcvikom SOE v škótskom Arisaigu. Podstatné je, že na stránkach
www.pomnikparasutistum.cz bol
uverejnený takmer kompletný zoznam parašutistov, vrátane tých,
ktorá boli po výcviku zaradení späť k
čsob, prípadne 1. čs. az alebo 2. čs.
pdb. Samozrejme, bádatelia tu objavia malé chyby (P.Bock ako Bok,
chýba Š.Pakan, atď)Takto si môžeme
doplniť, že náhradníci do MANGANESE – P.Haluška, Š.Haviar sa vrátili
k jednotke, t.j. čsob. Stále nejasný
ostáva osud ďalšieho náhradníka (V)
Ladislava Severíniho. Podľa jedného
z posledných žijúcich príslušníkov
čsob 87. ročného Š.Miklánka z Popradu, slovenskí príslušníci čsob boli
po vojne sústredení do Martina, kde
prevzali 80 tankov Cromwell.
I rady veteránov, výsadkárov
- účastníkov II. svet. vojny rednú.
17.2.2009 sme sa rozlúčili v Bratislave

Lisunov Li-2 (ilustračné foto)

s genmjr. v. v. Antonom Petrákom,
ktorý zomrel vo voj. nemocnici
v Ružomberku 7. 2. 2009. v Brne
zomrel 24.10.2008 rodák zo Skalice
(a Klemešov priateľ) 85. ročný Ľudovít
Čambala, absolvent paravýcviku,
neskorší spojár čsob. z ČR sa ozval
v Třeboni žijúci 92 r. Ján Bačík (výber
do Wolframu), ktorý každoročne ešte
navštevuje drevenicu na Liptove. Oslovil som i Vladimíra Maděru z Velehradu, so žiadosťou o pomoc pri identifikácii Slovákov, zatiaľ bez úspechu.
Pokiaľ vezmeme za smerodajný zoznam londýnskej sekcie D z knihy M.
Reichla – Cesty osudu, tak zo 123
parašutistov tu uvedených, žilo v máji
2009 posledných 6 s priemerným
vekom 90 rokov – K.Hubl, J.Klemeš,
J.Künzel, J.Louda, R.Matula, J.Šperl.
Pokiaľ ide o slovenskú padákovú
školu, tu som dlh čiastočne splatil
článkom o Jozefovi Lachkom, jednom z prvých štyroch slovenských
vojenských výsadkárov. Prepísal by
som históriu o prvých zoskokoch na
Slovensku nie 30.10.1943 v Žiline na
Hájiku, ale už 15.10.1943 na Troch
Duboch! (Na letisku v Ringway, už
v lete 1941 skákali Gabčík, Bock,
Haluška, Gerik, v roku 1942 Košina,
2/43 Bíroš, atď. Čat. Peter Haluška skončil u čsob, absolvoval kurz v skupine 1 ale i 11). v Trenčíne žijú ešte
príbuzní po J.Meškovi (24. 4. 1915 –
5. 6. 1985), v Detve Leo Kolník.
Ženy – účastníčky II. svetovej
vojny, parašutistky z 2. čs. pdb
(vyčerpávajúcim spôsobom) doplnil

Václav Kameník. z nových vecí snáď
vysadenie Turjanicovej (bez stôp) na
Podkarpatskej Rusi. (Ivan Turjanica –
osvetový dôstojník čs. vojska v Rusku,
jeden z aktérov podpisu zmluvy
o odčlenení sa Podkarpatskej Rusi od
ČSR 25. 6. 1945).
Blokom, v ktorom sa objavuje
najviac zmien sú Slováci v légiach
a cudzineckej légii. v zozname medzi
21 repatriantami francúzskej cudzineckej légie, ktorí 7. apríla 1952
prekročili v Čiernej nad Tisou hranice
bolo 15 Slovákov. (Transport z Číny
musel byť zaujímavý, pretože spolu
cestovali zajatcia prebehlíci,...) Ich osudy sa v súvislosti so silnejúcim tlakom na tzv. III. odboj začínajú objavovať
na verejnosti. Takto sa „rozhovoril“ 79.
ročný Ervín Páleš zo Šamorína (odborný poradca vo filme Čierny prápor - 1958 ), v Michalovciach už zomrel parašutista Štefan Bardiovský,
v Jablonci nad Nisou snáď ešte žije
Rudolf Nemček. Niektorí prešli i paravýcvikom v Alžírsku, po zajatí prešli
k Vietnamcom, pôsobili ako vietnamskí partizáni. Na www.vuapraha.army.
cz sa objavila databáza legionárov z I.
svetovej vojny, (za veľkého prispenia
gen. R. Krzáka – SILICA) a II. svet. vojny. „Polom neoraným“ zostáva účasť
parašutistov skupiny SOE – Slovákov
v rôznych povojnových špionážnych
organizáciách, ako bola CIC – OKAPI
(mjr. Imrich Eröss - COURRIER- vystupoval ako Eminger, koncom 50-rokov
sa v USA premenoval na Georg Michal MADERA), CIO, atď. Nejasnosti
zostávajú i u „slovenskej“ roty 4058
v Bad Kreuznachu (veliteľ gen. Vesel,
potom kpt. Danko.)
Vladimír GAJDOŠ KVVV Praha
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vlastností byla vynalézavost a schopnost improvizace. Proto se jednotky
tvořily záměrně z lidí různých profesí
i občanských.
K použití v týlu nepřítele byly
cvičeny v britské armádě oddíly
commandos, v americké armádě
jednotky rangers. Je znám i případ
frontového nasazení rangers v první
vlně vylodění spojenců v Normandii. Tam se nemohlo výrazně projevit jejich specifické bojové umění.
Toto rozhodnutí, evidentně špatné,
bylo zaplaceno obrovskými ztrátami
těchto cenných vojáků. Pozornost si
vysloužil výsledek nasazení narychlo
sestavené jednotky Wehrmachtu
v Ardenách o Vánocích 1944. Byl
jím zmatek zasetý mezi pochodové
proudy ustupujících Američanů
s náležitými ztrátami. Sovětská armáda s týlovými výsadky udělala bohaté zkušenosti za II. sv. v. také, i když
šlo o poněkud jiný charakter – operovaly zejména na podporu odboje
okupovaných zemí, z toho vyplýval
i cíle bojového působení.
Historické zkušenosti plně
opravňovaly udržování těchto jednotek i po druhé světové válce.
K výcviku tohoto druhu vojska americká armáda vytvořila výcvikové
středisko tzv. zelených baretů
nejprve ve Fort Bragg v USA, posléze
vzniklo další výcvikové středisko,
které bylo umístěno v Evropě. Jejím
sídlem se stalo městečko Bad Tölz
v podhůří bavorských Alp, 60 km
jižně od Mnichova.

Záměr vytvořit jednotku podobného charakteru v československé
armádě vznikl ve velení ZS GŠ v roce
1956. Představa, jak a k čemu by
měla tato jednotka být cvičena, nebyla od počátku zcela definována.
Bylo však jasné, že jde o mimořádně
složitý a náročný úkol, který bude
postupně rozvíjen podle postupně
dosahovaných výsledků. v roce 1956
a 1957 byly vypracovány programy
bojové přípravy a postupně vytvářeny
personální a další předpoklady.

Číslo1.
Úkoly výcvikového programu
byly zaměřeny zejména na taktickou
bojovou dovednost: maskování,
utajené a dlouhé přesuny, střeleckou
přípravu včetně střelby bez přípravy,
přežívání v obtížných podmínkách,
boj zblízka a další. Programy tzv. politické přípravy byly shodné s těmi,
které byly používány i u jiných vojsk.
Tehdejší bojová příprava všech jednotek ČSA byla založena na ideologickém principu nadřazení třídního
boje nad ostatními konfliktními
zájmy. Proto se např. předpokládalo,
že náš voják spíše získá pomoc
třídně vykořisťovaného dělníka nebo
zemědělce v Německu, než aby jím
byl zneškodněn. Tradovalo se, že
americká armáda (a podle jejího
vzoru implicitně i ostatní armády
západních zemí) je neukázněná,
s nízkou bojovou morálkou a nízkou
vycvičeností. Politické přání bylo otcem nebezpečné myšlenky.
Rota zvláštního určení měla být
umístěna posádkou v Prešově, ale
v posledních týdnech před jejím
ustavením bylo rozhodnuto umístit ji
v kasárnách v Sabinově, kde byl do té
doby dislokován dělostřelecký oddíl
22. výsadkové brigády.
Významným předpokladem
vytvoření roty zvláštního určení byl
postoj velitele výsadkové brigády,
podplukovníka Mansfelda, který
umožnil, aby výběr budoucích
příslušníků roty byl proveden
z branců nastupujících k brigádě. Ti
byli v Sabinově přezkoušeni a mohli
se rozhodnout, zda u roty zůstanou
nebo se vrátí ke službě u brigádních
jednotek. To, že účast vojáků v této
jednotce byla prakticky dobrovolná,
v budoucnosti významně ovlivnilo
výcvikové výsledky.
Rota byla umístěna v bezvadně
udržovaných kasárnách bez
nejmenších prostorových omezení.
Také důstojníci pocházeli od výsadkové brigády s výjimkou velitele –
nadporučík Alois Klindera, kterého
designovala ZS GŠ.
Včlenění roty zvláštního určení
do svazku výsadkové brigády,
které se uskutečnilo měsíc po zahájení výcviku, bylo jediným a nezbytným východiskem k tomu, aby
se jednotka mohla rozvíjet. Velení
výsadkové brigády, které projevilo
nevšední pochopení, mělo – na rozdíl od Zpravodajské správy GŠ
- v rukou prostředky, jimiž mohlo
všestranně výcviku roty napomoci. v budoucnu se to také mnohokrát osvědčilo. Výcviku se dařilo
především díky tomu, že velitelé
vynalézavě přizpůsobovali výcvik
cílům programů, využívali k tomu
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dobré místní podmínky a dařilo se
překonávat i chybějící technické
předpoklady. Zcela např. chyběly
podmínky pro nácvik střelby na pohyblivé cíle a střelbu bez přípravy. Nesporným úspěchem průzkumného
družstva složeného výhradně
z nováčků (s výjimkou velitele
družstva) bylo 2. místo v celoarmádní
soutěži průzkumných družstev. Jednotka byla vycvičena nadprůměrně
dobře a v krátké době. Na konci
výcvikového roku 1957/58 byla jednotka přemístěna do prešovských
Sokolovských kasáren. v Prešově
(u hřiště Tatranu Prešov) a její velení
převzal kapitán Josef Piska.
V dalším výcvikovém roce se již
připravovala reorganizace roty na
prapor zvláštního určení. Npor. Alois
Valenta odešel do poddůstojnické
školy a zasloužil se o přípravu budoucích velitelů družstev. K jednotce
nastoupili důstojníci por. Rudolf
Šnirc a por. Václav Tomalík. v srpnu
1958 byl pověřen npor. Jaroslav
Janků transformací roty na prapor
zvláštního určení. Prapor byl dislokován v Dělostřeleckých kasárnách
a jeho velitelem byl jmenován mjr.
Miroslav Šedina. Jemu se v krátké
době podařilo stmelit důstojnický
sbor praporu ve fungující a účinný
nástroj velení. Personálně byl dobře
vybaven. Prapor měl tři průzkumné
roty, kterým veleli kpt. Alois Valenta, npor. František Koller a kpt.
Jaroslav Janků. Spojovací rotě
velel kpt. Ladislav Sadílek. Jako velitelé čet byli jmenováni por. Jaroslav Linka, por. Václav Tomalík,
por. Rudolf Švirec, por. Jozef Bodnarík, por. Ján Repaský a por. Jaroslav Bílek. Prapor se v roce 1960
přemístil do Prostějova a zakrátko
nato do Holešova. Po přemístění
do Holešova, průzkumné roty se
rozšířily o jednu četu (do této doby
byly průzkumné roty pouze o dvou
četách). Jako velitelé třetích čet byli
jmenováni por. Jozef Hanák, por. Jan
Duchek a por. Bohumil Gažda.

keď mi bol skontrolovať byt v schránke
na dopisy. Vnuk pri našej návšteve u nich
urobil niekoľko fotografii a tie som chcel
smútiacej vdove osobne odovzdať.
Napísal som jej, že budem od 4. do 6. 9.
v Liberci že ju chcem navštíviť, odovzdať
jej fotografie na ktorých je jej manžel
ešte živý a trochu ju potešiť v jej samote.
Toto stretnutie mi zabezpečili organizátori memoriálu, za čo som im vďačný.
Teraz, prečo hlavne píšem tento
príspevok do našich Červených baretov,
už presne neviem či to bolo v roku 1949,
lebo 1950, ale z MNO veliteľstva výsadkového vojska som dostal rozkaz pri akejsi športovej akcii zabezpečiť a previesť
na Velkopavlovickom štadióne na okraji
Liberca niekoľko propagačných zoskokov. Nakoľko som v tej dobe v Liberci
býval a mal veľa známych, chcel som tam
ako prvý skočiť sám.
Celú akciu som dohovoril s organizátormi takto. v Liberci bolo v tej dobe
len malé letisko a tak zoskoky museli byť
vykonané priamo z Hradčan. Do Liberca
som poslal hneď po obede rádiovoz
s obsluhou a skupinu meteorkárov,
ktorí mali merať prízemný vietor a krátko
pred zoskokmi aj výškový vietor a tieto
údaje mi rádiom poslať do Hradčan.
Meteohliadka mala na trávnatej ploche
vytýčiť téčkom prízemný vietor. Podľa
časového rozpočtu sme odštartovali
z Hradčan a podľa obdŕžaných parametrov vykonali prvý nálet, pri ktorom som
vyhodil zastrelovací padáčik na overenie bodu výskoku. Padáčik bol znášaný
pomerne ďaleko mimo štadión a tak pri
druhom nálete sme spresnili bod vysadenia a ako prvý som vyskočil ja. Výškový
vietor ma pomerne rýchlo znášal mimo
štadión, tak som veľkým sklzom zrýchlil
klesanie, ale aj tak som preletel štadión
aj priestor, kde boli diváci a podarilo sa
mi pristáť na breze, ktorých rad lemoval
okraj štadióna. Visel som dosť vysoko,
že sa nedalo zoskočiť, tak som otvoril záložný klinový padák a vyzliekol sa
z padákovej vesty a po klinovom padáku
zo šplhal čo nejbližšie k zemi a potom
zoskočil a bežal k radiovozu upresnit
ďalšie nálety. Potom zoskočilo ešte
niekoľko dvojíc a ti už pristáli na trávnatej
ploche štadiónu. Bola to vtedy veľká
sláva. Lebo to boli prví vojenskí výsadkári, ktorí dopadli na Libereckú pôdu.
Toto som večer pri poháriku vyrozprával
predsedovi Libereckého KVV, a druhý
deň aj ich kronikárke.
Závidel som terajším skákajúcim
výsadkárom na štadión chemickej
brigády ich moderné riaditeľne padáky
a ľutoval som, že ja vzhľadom k veku
a zdravotným problémom už nemôžem
skákať.
pplk. v. v.Zdeněk Sigmund
KVV Bratislava
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Krátke správy
z Leteckého zväzu
Výročná členská schôdza

Dňa 13. 1. 2010 sa uskutočnila
v reštauračnom zariadení v budove
Technickej univerzity na Radlinského ulici Výročná členská schôdza
bratislavskej pobočky Slovenského
leteckého zväzu generála Dr. M. R.
Štefánika. v tomto slušnom prostredí rokovali členovia tejto pobočky
po prvý krát. Po úvodnom príhovore
predsedu Ing. Petra Matejčíka, ktorý
nás oboznámil s činnosťou zväzu za
uplynulý rok a dozvedeli sme sa, čo
nás čaká v nasledujúcom, sa ujali
slova ďalší funkcionári a predniesli

správy o hospodárení za rok 2009
a plán hospodárenia na rok 2010
a iné oficiálne náležitosti. v diskusii
si povedali všetci to, čo mali na duši
a už sme sa ocitli v neviazanej atmosfére pri dobrej večeri a náležitom
občerstvení. Keďže boli priestory
prenajaté ešte iným záujemcom,
časť členov sa presunula do Klubu
v Hurbanových kasárňach a tam sme
tú našu VČS-ku „dorazili“. s dobrým
pocitom posilnenia kolektívneho
ducha sme sa rozišli bohviekedy
domov.

9. február 2010. Uskutočnila
sa prvá tohoročná členská
schôdza. Prijali sme dvoch nových
členov, ktorí nám zaujímavo porozprávali svoju životnú pilotnú story.
Plk. v. v. RNDr. Anton Droppa,
CSc sa vytiahol so svojou knižkou
„Vzdušnou cestou za slobodou“.
Sú to spomienky slovenského letca

na protifašistický
odboj v druhej
svetovej vojne.
Po knižkách sa
len - tak zaprášilo,
pretože je plná
A. Droppa
nielen pútavých
zážitkov, historických a technických faktov, ale aj cenných fotografií.

Schôdza SLZ

Ročník X.

Plán činnosti KVV Bratislava na rok 2010
Akcia
Názov akcie
Dátum akcie
Obsah a cieľ
1
Členské schôdze KVV
31. 03; 28. 04; Rekapitulácia činnosti
		
Bratislava
26. 05;30. 06; za uplynulý mesiac. Činnosť
			
29. 07; 26. 08; na nasledujúce obdobie.
			
30. 09; 27. 10; Spoločenské stretnutie
			
24. 11;15. 12.
2
Slávnostné stretnutie
31. 03. 2010
KVV Bratislava
		
pri príležitosti MDŽ 		
PK Bratislava
3
Zoskoky padákom
01.05.2010
KVV Bratislava
		
na miestnom leteckom		
Agrokombinát - letisko
		
dni		
Sládkovičovo
4
XV. ročník Memoriálu
29.05.2010
Uctenie pamiatky významnej
		
J. Gabčika v Žiline		
osobnosti parašutizmu
		
KVV SR, Žilina		
z 2. svetovej vojny
5
Zoskoky padákom
29. - 30.06.
MO SR
		
na 4-tých medzinárodných		
a VÚC TT 2010
		
leteckých dňoch
		
v Piešťanoch
6
Antropoid v Prahe
18. 06. 2009
Účasť na pietnom akte
		
pietny akt		
padlým účastníkom. ktorí
		
KVVV Praha		
vykonali atentát v 2. svetovej
				
vojne na R. Heydricha
				
v Prahe
7.
BANIČOV ĎEŇ
26.06 .2010
Trnava – letisko Boleráz
		
KVV Bratislava
8.
Medzinárodný Memoriál
21 - 23. 07
Brno
		
zakl. výs. vojsk
		
a Memoriál Št. Baniča
		
KVV Brno
9.
Stretnutie členov
17.09. 2010
Hamre
		
KVV ČR a SR „2010“
		
KVV Prostějov
10.
Majstrovstvá para – veteránov nešpecif.
nešpecifikované
		
na presnosť pristátia
11.
Zoskoky padákom
21.08.2010
Voj. výcvikový priestor
		
z lietadla AN-2		
Lakš. N.Ves, OZ Piesky
		
a bojového vrtuľníka MI-17
12
Michalský deň
25.09.2010
Trnava - letisko
		
KVV Bratislava		
Boleráz
13
Výstup na Slemä
22.10.2010
SLEMÄ – Lipt. Mikuláš,
		
KVV SR		
Lipt. Ján
				
počas 2. svet. vojny.
14.
Deň Veteránov
13.11.2010
VÚC Trnava
		
KVV Bratislava				
15.
Predvianočné posedenie
15.12.2010
PK Bratislava
		
pri kapustnici, KVV Bratislava
16.
Výročná členská schôdza
29.01.2011
		
KVV Bratislava
17.
Hosťovská účasť na základe pozvania na akciách usporiadaných
		
inými organizáciami v SR a ČR
Poznámka:
V prípade zmeny dátumu a miesta konania podujatia, budeme včas informovať členskú základňu a ostatných záujemcov.

16. 01. 2010 v Bratislave, 

Zodpovedný: Výbor KVV Bratislava

Opustil naše rady

Po dlhšej
chorobe vo
veku 77 rokov,
dňa 18.1.2010
opustil naše rady
Ján Valachovič
z Partizánskeho. Na parašutistickú dráhu nastúpil v roku 1950. v nej pokračoval aj v rokoch
1952 – 1954 u výsadkového vojska. Po príchode
z vojenčiny sa venoval inštruktorskej a športovej

činnosti. v športe dosiahol viaceré úspechy
a obdržal odznak FAI s tromi diamantami. Mal veľmi
bohaté skúsenosti, ktoré uplatňoval v rôznych
funkciách ústredných orgánov v Bratislave i Prahe.
Bol medzinárodným rozhodcom FAI. Bol veľmi aktívny vo všetkých funkciách, ktoré mu boli zverené.
Mal technické a organizačné schopnosti. Od roku
1960 bol para-inšpektorom v Západoslovenskom kraji. v tejto funkcii zotrval až do odchodu do
dôchodku.
Emil Tencer
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Výročná členská schôdza KVV Bratislava 2010 v obrazoch
VČS začína

J. Jendroľ, A. Méhesová, P. Alexander, J. Starý

Kamaráti z Trnavy
Odovzdávanie diplomov

Bratislavský Prostějovčan - Ivan Hoššo
S citom

Z plných pľúc
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Ďakujeme všetkým našim kamarátom, ktorí nám poslali želania
k novému roku 2010. Aj my by sme chceli všetkým

Ročník X.

našim kamarátom a čitateľom na Slovensku, v Čechách a na Morave a  lastne všade vo svete zaželať pevné zdravie a duševnú pohodu a pre
tých, ktorým zdravie ešte dovolí skákať – bezpečné pristátie na zemi.

Blahoželáme
António E. S. Carmo

Ľubomír Dubeň

jubilantom 1. Q

80 Jiří First (LI) , 75 Josefa Jíravská (LI), 70 Anna Sadílková (LI), Václav
Hynek (AA), Zdeněk Bejlek (AA), Bohumil Hrabě (ZL), 65 Jiří Popek (AA),
Miroslav Špaldoň (HO), 55 Ľubomír Dubeň (BA), 50 António E. S. Carmo
(Lisabon-Portugalsko)

Aj medvedík si skočil
Ro k y n i k to
nikomu nezastaví a tiež
spomienky Ti
nevezme. A tu
je jedna z nich.
Bol to rok
1956, keď sa
nám narodil syn, no a o pár rokov po jeho
narodení som bol povolaný na vojenské cvičenie, samozrejme do Prešova
k výsadkárom. (Chcem len podotknúť,
že som skákal pred vojenčinou a tiež
i po vojenčine). Boli sme ubytovaní
po dobu cvičenia za Prešovom, za obcou Solivar v stanoch, kde bolo blízko
„balónište“. Odtiaľ sme vykonávali
rôzne cvičenia a tiež zoskoky z balónu.
Veď ako by to bolo, keby si výsadkár
na cvičení neskočil hlavne padákom.
Lenže sú aj také obdobia, keď nám
počasie nedovolí skákať.

To sa stalo v dobe, keď sme mali
absolvovať ešte jeden zoskok z balónu,
tri dni pred odchodom do civilu z tohto
cvičenia. Velitelia mali pre nás pochopenie v tom, že nám pripravili autá a do
Prešova nás zaviezli, aby sme mohli
navštíviť i obchody a nakúpiť si niektoré suveníry a darčeky pre svojich najmilších. Pri
návšteve v tom jednom obchode ma zaujal
jeden krásny plyšový medvedík. O to viac
sa mi zapáčil, že keď som si ho prezeral
a chytil do ruky a prevrátil, že sa mi predstavil tak, že zamrmlal: RÉÉÉCH....
Kruci – hovorím si, ty patríš do našej
rodiny a tak som toho medvedíka kúpil pre
môjho syna.
Po odchode z Prešova do nášho
tábora vidíme, že padáky sú na oblohe.
Veď sa skáče, no a my sme tu tiež a určite
si ešte skočíme. A tak to i bolo. Ustrojenie
do padákov, nástup do balónového koša
– no to som všetko ovládal. Ale čo s med-

OPRAVA: Ospravedlňujem sa za chybu, ktorá sa mi stala
zámenou mena na strane 10 vo vlaňajšom mimoriadnom
čísle Červených baretov zo Smoleníc. Malé pozornosti pre
najstaršieho účastníka a posledné umiestnené družstvo
priniesol člen Aviatik teamu Ján Jendroľ. Janko prepáč,
nebol to úmysel. Ďakujem.
vedíkom? Z ruky som ho nechcel dať
a tak s vysadzovačom som sa priateľsky
dohodol, že si medvedíka môžem do
balónového koša vziať.
Vystúpili sme do predpísanej výšky
zoskoku a vysadzovač dal povel: Čatár
RECH a vojak MEDVEĎ v p r e d !!! To
sme vedeli, že to je povel pre nás dvoch
a tak sme smelo opustili kôš. O chvíľu sa
nad nami prestrela kopula padáka a my
sme sa kochali krásnemu výhľadu na
prírodu pod nami. Medvedíka som držal
v náručí, ako by to bola moja žena a len si
pobručoval RÉÉÉCH.... a to mu vydržalo
až pri dotyku na matičku Zem.
S cvičenia a so spomienkami
prichádzam doma k manželke a synovi
a to ma najviac potešilo, keď som zaregistroval, môjmu synáčikovi som sa tak
zavďačil, že s medvedíkom spával sám
a my sme sa presťahovali do vedľajšej izby,
aby sme ho vo svojich snov nevyrušovali.

No a tak si predstavte, čo jeden
plyšový medvedík nenarobí. A tak som sa
len zamyslel, či ten môj synček až vyrastie, nepríde si s tým medvedíkom skočiť
padákom, keď si ho tak obľúbil.
Milan Rech
KVV Zlín
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