List od Sláva Mulíka predsedovi
KVV Bratislava
Vážený pán predseda ,
Rád sa prihovorím k Vášmu
celorepublikovému
snemu
vojenských výsadkárov, ktorý
sa bude konať v Žiline. K tejto udalosti, by som sa chcel
poďakovať Rade klubu vojenských výsadkárov v Bratislave,
za udelenie „Pamätnej medajle“ k 15. výročiu založenia KVV
na Slovensku. Je mi ľúto, že že
nemôžem prísť na Slovensko
a tú peknú slovenskú výsadkovú medailu si prevziať osobne. K tejto udalosti, by som sa
rád poďakoval Gen. E. Vestenickému, za jeho dlhoročnú
podporu Štefana Baniča, ktorý osobne prispel v roku 1999
a 2000 na oslavy Štefana Baniča tu v Texase a tiež v Pensylvánii, kde s nami aj skákal..
Vďaka p. Tencerovi, Zámečníkovi a Franíkovi, za ich propagáciu parašutizmu a Štefana
Baniča. Stefan Banič Parachute Foundation je tu v USA
oﬁciálne uznaná a podporovaná s USPA a tiež i medzinárodnou skydiving community. /Nadáciu Štefana Baniča
zastupujú aj vysokí vojenskí
a politickí činitelia v USA , ako
i členovia výboru s USPA/.
Slovák som a Slovák budem,
som hrdý na svoju slovenskú
vlasť, kultúru a históriu, práve
preto som celý život propagoval a bojoval za slobodné
Slovensko a za vynálezcu padáka Štefana Baniča. Nášho
Baniča som začal propagovať
v roku 1970 v Kapskom meste
– Juhoafrická republika - a tiež
v okolitých štátoch, a od roku
1976 tu v USA až do dnešného
dňa. Nadácia Štefana Baniča,
udeľuje každý rok medaily za
rozvoj a propagáciu v parašutizme. V januári 2010 bola

udelená Zlatá medaila, Zlatý
pohár, a Plaketa Štefana Baniča prezidentovi USA Georgovi
H. W. Bushovi za jeho propagáciu parašutizmu v USA.
K tejto udalosti pripájam
moje osobné, ale len veľmi krátke informácie v službách Rhodézskej armády.
Nástup
vojenskej
služby – marec 1971 – Gwelo
Ukončenie vojenskej služby
– december 1975 – Salisbury.
Meno jednotky : RLI /
Rhodesian
Light
Infantry/, Airborne Commmando , I.S. Group 6. Fireforce
Military activity: Rhodesia, Zambia, Mozambique a Angola. /
Who Dare Win / / My sme vyhrali boje, ale vojnu sme prehrali/.
Pozdravujem všetkých bývalých účastníkov – výsadkárov Slovenskej armády a želám veľa zdravia a šťastia.
Ostávam s pozdravom. Nech
žije
slobodné
Slovensko!
Slávo Mulík , Coppel, Texas.

Prepísal do časopisu
Červené barety
Pavel Franík
Čen KVV Bratislava

Výstup na Slemä sa vydaril
Klub vojenských výsadkárov Žilina na deň 9.10.2010
pozval výsadkárov. Členov klubov zo Slovenskej
a Českej republiky na XVI.
ročník výstupu na Slemä. Informáciu o konaní akcie dostali aj ostatní
tradiční účastníci z predchádzajúcich
ročníkov.
Kopec Slemä / 1 514 m /
je pri Liptovskom Hrádku.

Nachádza sa tam
pamätník obetiam leteckej
havárie z októbra 1944. Je to
miesto kde skončilo svoj let
lietadlo Lisunov – 2, smerujúce z Krosna na letisko Sliač.
Na palube lietadla okrem posádky boli príslušníci 2. čs.
paradesantnej brigády. Ich úlohou po pristátí na letisku Sliač
Pokračovanie na str.3

„ Stretnutie 2010 “ členov Klubov
výsadkových veteránov a Klubov
vojenských výsadkárov ČR a SR
V dňoch 15.-17.septembra 2010 sa vo výcvikovom
stredisku Hamry u Prostějova
konalo „Stretnutie 2010“ členov
Klubov výsadkových veteránov
a Klubov vojenských výsadkárov ČR a SR pri príležitosti 50. výročia premiestnenia
predchodcu dnešného útvaru
22.vysadkovej brigády z Prešova do Prostějova. Stretnutie
sa uskutočnilo pod Patronátom
Klubu výsadkových veteránov
a 601. skupiny Špeciálnych síl
Prostějov. Tohto stretnutia sa
zúčastnilo cez 350 členov jednotlivých klubov a pozvaných
hostí. Už krátko po obede 15.7.
začali do posádky v Prostějove

prichádzať autá s rôznymi poznávacími značkami oboch republík. Nechýbali ani plné autobusy ako napríklad z Liberca
a Žiliny. Po prezentácii v objektoch posádky, každý dostal
účastnícky odznak, pamätný
list na toto stretnutie a stravné
lístky na cely pobyt. Po malom občerstvení si mohli jednotlivci i celé skupiny pozrieť
miestnosť tradícií 601. skupiny
špeciálnych síl a venovať sa
priateľským zvítaniam priateľov, spolubojovníkov vo výsadkovom vojsku. I keď bolo
takýchto stretnutí už viacej,
Pokračovanie na str.5
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Posledná rozlúčka s bývalým veliteľom výsadkového
vojska Plk. v. v. Františkom Mansfeldom
V piatok 24. septembra 2010 dotĺklo srdce bývalého veliteľa výsadkovej brigády plk. v. v.
Františka Mansfelda. Posledná rozlúčka sa konala
6. 10. 2010 v krematóriu v Liberci. Na jeho rozlúčke
sa zúčastnili celé zástupy výsadkových veteránov
z Českej i Slovenskej republiky, ktorí prišli sa pokloniť a povedať posledné zbohom svojmu uznávanému veliteľovi a legende výsadkového vojska

.
Poslednej rozlúčky sa
zúčastnili i zástupcovia VÚ
8280 genpor. Ondrej Páleník, briggen. Milan Kovanda
a veliteľ 601.skss pplk. Karel
Řehka. Františkovi Mansfeldovi sa pri jeho poslednej ceste
do výsadkového neba dostalo všetkých vojenských pôct.
Smútočný príhovor pri rozlúčení s plk. Mansfeldom
predniesol pplk. v. v. Jaroslav
Chromek. Vážená pani Mansfeldová – vážení pozostalí,

vážení smútoční hostia, kolegovia výsadkári. Pohľad
do vašich tvárí je neklamný
– všetkým je nám smutno. Zišli
sme sa, aby sme sa rozlúčili
s človekom, nám všetkým veľmi blízkym – a my výsadkári
veteráni so svojím veliteľom
pánom plk. Františkom Mansfeldom. Plk. Mansfeld celý
svoj aktívny vek posvätil službe vlasti. Ako vojak pôsobil
v čs. armáde plných 40 rokov
– z toho 24 rokov u výsadkových jednotiek. Bol u zrodu
povojnových
výsadkových
jednotiek v rokoch 1947-1952
v Zákupoch – bol pri zrode výsadkovej brigády, ktorej v rokoch 1954-1970 velil – najskôr
v Prešove a po premiestnení
v Prostějove. Počas 17 rokov
vo výkone funkcie veliteľa 22.
výsadkovej brigády sa stal
veľmi vynimočnou veliteľskou
osobnosťou. Povojnová vojenská história nepozná veliteľa,
ktorý by požíval takej úcty od
svojich podriadených a to vo
všetkých kategóriách, vojakov,
dôstojníkov, z ktorých neskôr
získali hodnosti generálov,
práporčíkov, poddôstojníkov

i prostých vojakov. Dovoľte mi
použiť citát z veršovaných spomienok výsadkového veterána
plk. Mrázka, zo zbierky Verše
psané srdcem – básne Veliteľ.
„ Známou skutečností bylo, že
výsadkové vojsko dobré velitele má – ale na takového, jako
byl Mansfeld se nezapomíná
“. Našim veliteľom zostal do
posledných dní svojho života.
Jeho posolstvo vďaka existencii Klubov výsadkových veteránov v ČR i SR ponesieme
vo svojich srdciach aj naďalej.
Plk. Mansfeld nám výsadkárom dal vzácny dar hrdosť
a sebavedomie. Veliteľ, za nás

všetkých výsadkových veteránov Českej i Slovenskej republiky Ti odovzdávam posledný
odkaz. Bolo nám cťou slúžiť
pod Tvojim velením. Lúčime
sa s prianím – nech Ti je modré výsadkové nebo otvorené
dokorán. Česť tvojej pamiatke.
Rodine a všetkým príbuzným
vyjadrujeme i my touto cestou
úprimnú sústrasť. Členovia
Klubov vojenských výsadkárov Slovenskej republiky.

Pavel Franík
Čen KVV Bratislava

Odhalenie Pamätnej tabule ZMŠ Jurajovi Kriváňovi v Šumiaci
Dňa 23.10.2010 sa v Šumiaci odhalila Pamätná tabuľa rodákovi tejto podhorskej dedinky pod Kráľovou Hoľou. Už
dávnejšie sa touto otázkou zaoberali dvaja bývalí parašutisti – veteráni Edo Varga z Košíc a Štefan Janáček zo Stupavy.
Edo Varga navrhoval umiestnenie tabule na
letisku v Očovej, kde Juraj
Kriváň dlhé roky pôsobil ako
Krajský inštruktor parašutizmu. Po dlhších diskusiách sa
ujala myšlienka, že by miestom osadenia tejto pamätnej
tabule mala byť rodná obec
Juraja Kriváňa Šumiac. A to už
i preto, že v tejto obci vznikol
Miestny klub vojenských výsadkárov Juraja Kriváňa pod
vedením bývalého parašutistu
Štefana Janáčka, ktorý v tejto
obci našiel víkendové bydlis-

ko. Zohnal okolo seba celú
radu spolupracovníkov, ktorí
cez svojich priateľov, bývalých
Kriváňových odchovancov, cez
Kluby vojenských výsadkárov uskutočnili zbierku ﬁnančných prostriedkov na zhotovenie tejto Pamätnej tabule.
Samozrejme, že našiel veľkú
podporu u starostu obce Šumiac a jeho poslancov, našlo
sa miesto na umiestnenie tabule a toto dielo bolo na svete.
Dňa 23.10.2010 sa do zasadačky Obecného úradu sa
začala schádzať celá plejáda

bývalých športovcov – parašutistov, ktorí vyrastali pod
vedením Juraja Kriváňa, či už
v Očovej, na Sliači a iných letiskách, ale i rodinní príslušníci
tohto rodáka i keď pod iným
menom / Kriváň mal rodné
meno Károly / pod, ktorým menom ešte jeho rodinní príslušníci žijú,a tak sme tento deň
mohli tu stretnúť jeho sestru,
neter a ďalších rodinných príslušníkov/. Zišli sa tu občania
obce Šumiac a mnohí ďalší.
Niečo po 13,00 hod privítal
Štefan Janáček, predseda
Miestneho Klubu vojenských
výsadkárov v Šumiaci hostí
na tomto akte, bývalého prezidenta Klubu výsadkových veteránov Českej republiky plk.
Mirka Řepku, predsedu Klubu
vojenských výsadkárov Slovenskej republiky plk. Antona
Múdreho, inšpektora Sloven-

ského aeroklubu Ing. Antona
Líšku, starostu obce Šumiac
Bc.Marcela Poláka, príslušníkov
rodiny
Károlyovcov
a všetkých ostatných prítomných Po jeho slovách vystúpil
súbor Šumiačan pod vedením
Šimona Károlyho. Ich mohutné
zaznenie piesní z regiónu pod
Kráľovou Hoľou, zanechalo
u prítomných hlboký dojem.
Vystúpenie doplnil Dano Kollár hrou na fujare – ináč tiež
zo Šumiaca a cvičenec Juraja
Kriváňa v Očovej. Po odchode
speváckeho telesa sa ujal slova Vlado Čupka, ktorý oboznámil prítomných za pomoci
videorekordéru so životom Juraja Kriváňa a jeho športovými
úspechmi. V krátkosti spomenul i ďalších občanov, ktorí sa
zapísali do histórie tejto obce.
Pokračovanie na str.12
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Výstup na Slemä sa vydaril
Pokračovanie z 1. str.
bolo pomôcť vojakom a partizánom brániť prístupy k Banskej
Bystrici. Žiaľ, úlohu nemohli
splniť, pretože po zásahu lietadla nemeckým stihačom všetci
výsadkári aj členovia posádky
lietadla na tomto mieste zahynuli. Už od roku 1994 sa tu stretávame a pripomíname si túto
tragickú udalosť. Vyjadrujeme
úctu obetiam tejto tragédie.
Akcia sa začala zhromaždením účastníkov výstupu
o siedmej hodine ráno pred
vchodom do kasární 5. pluku
špeciálneho určenia v Žiline.
Okrem členov slovenských
klubov, skupiny turistov a mládeže z mesta a okolia, zúčastňujú sa prvý raz na tomto
stretnutí kolegovia z Trnavy.
V ich zostave boli aj príslušníci
policajného zboru s krajským
riaditeľom z Trenčína. Počet prítomných bol primeraný
a temer zaplnili dva autobusy.
Celkom naša skupina z Bratislavy a Trnavy dosiahla počtu „
šťastnej “ trinástky. Počty nám
neskôr upravili v Liptovskom
Hrádku členovia Slovenského
leteckého zväzu Gen. M.R.
Štefánika, ktorí tiež mali na
tejto akcii svoju premiéru. Záujemcovia z Českej republiky
sa z dôvodu komunikačných
problémov nedostavili včas
do Žiliny. Stíhacou jazdou sa
dokázali zaradiť „do tvaru“
na vlakovej stanici v Liptovskom Hrádku. Samozrejmé,
že sme ich srdečne privítali.
Ešte treba dodať, že autobusy na zástavke vo Vrútkach
doplnili členovia turistických
oddielov z Martina a Vrútok.
Všetci účastníci boli pred desiatou hodinou na stanovenom
mieste v Liptovskom Hrádku.
Veliteľ akcie Ferko Glater mohol už len konštatovať, že organizácia klape lepšie, ako
na vojne. Potom nás rozdelil
na dve skupiny. Skupina číslo
jeden, ktorá si netrúfla na namáhavý výstup sa presunula
na vojenský cintorín do Liptovského Mikuláša na vykonanie pietneho aktu pri hroboch
obetí tejto leteckej havárie.
Skupina číslo dva, ktorá mala
za úlohu vystúpiť k pamätníku na vrchol kopca sa ešte
krátko previezla na korbe nákladného auta a potom nasledoval peší výstup až na kótu
Slemä. Výstup prebiehal za
krásneho počasia a úchvatný

pohľad na okolitú prírodu bol
hodnotnou odmenou všetkým,
ktorí
výstup
absolvovali.
Na kopci pri pamätníku bol
čas postupného dochádzania účastníkov výstupu využitý na občerstvenie. Nápoje
boli rôznorodé. Tradične za
najlepšiu značku občerstvenia bola odsúhlasená slivovica. Po krátkom odpočinku
nasledoval pietny akt. Neter

Jozefa Gabčíka a najmladší
účastníci boli poverení čestnou úlohou položením venca k pamätníku za asistencie
čestnej stráže a zástavy 2.
čs. paradesantnej brigády.
V krátkej reči Ferko Glater
poďakoval všetkým účastníkom výstupu. Vyjadrili ste úctu
k obetiam nielen na Slemä, ale
na všetkých známych aj neznámych miestach obetí bojov za
našu budúcnosť. Je potrebné
si pripomínať tieto činy a obete

3
v tejto vojne. Vojne, ktorú pripravila zvrátená a zločinecká
ideológia a v nej zahynuli milióny nevinných ľudí. Zástupca
z Českej republiky Mirko Řepka , ktorý bol prvý raz na tejto
akcii sa poďakoval za to, že sa
mohol výstupu zúčastniť. Zdôraznil, že si váži podobných
činností a je rád, že na Slovensku sú organizátori, ktorí
v dnešných časoch sú schopní
takúto krásnu myšlienku realizovať. K pamätníku na znak
úcty položil červený výsadkový
baret. V čase pietneho aktu na
Slemä, vykonala prvá skupina
pietny akt na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši
pri hroboch obetí tragédie.
Po skončení sa obe skupiny presunuli do Liptovského Jána, do
rekreačného zariadenia polície.
Na spoločnom posedení pri
ohni, opekaní klobások a občerstvení sa urobila záverečná
bodka krásne prežitého dňa.
V krátkom príhovore oslovil
účastníkov i prítomná legenda
1. čs. stíhacieho pluku v ZSSR
plk. v. v. RNDr. Antonín Droppa, CSc., ktorý ako veliteľ roja
na La-5 podporoval pozemné
jednotky v bojoch o Moravskú
Ostravu, Opavu a Český Tešín.
Po prepustení z armády venoval sa vedecko-výskumnej
práci, autor dokumentu o vyše
500 slovenských jaskyniach.
Pri príležitosti 65. výročia oslobodenia ho prezident Ruskej
federácie vyznamenal Radom
priateľstva za spoločný boj
proti fašizmu. Účastnícke listy, krásne počasie a príjemná
atmosféra, tak skončil XVI.
ročník výstupu na Slemä. Ak
mi to zdravie dovolí stretneme
sa na XVII. Ročníku výstupu
na Slemä, to boli najčastejšie
slová pri lúčení. Teda „ do videnia v októbri 2011 na XVII.
Ročníku výstupu na Slemä „ !!!

Plk. v. v., Ing. Jozef Tuček
Člen KVV Bratislava
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
Plk. v. v. Ján Ivan Lukášek
Narodil sa v roku
1923 v Dúbravke pri Bratislave, umrel 25.2.2009 v Koprivnici. Jeho otec pochádzal zo
Seninky na Valašsku a matka
z Pozdechova. Svoju mladosť
prežil s rodičmi v malom dome
pod Bratislavským hradom.
Jeho otec pracoval ako elektroúdržbár v tabakovej továrni
a matka ako agentka poisťovne Slávia. Pri dome mali postavenú búdu na chov zajacov.
O tieto sa spolu s bratom i staral. Venovali sa i trampingu.
Spolu s bratom boli veľmi živí
chlapci a neraz vyviedli i lotroviny, za ktoré ich často matka
poriadne zbila. Na jednu takú
príhodu spomínal, keď sme
boli na VČS v Zlíne a po jej
skončení na lôžkach internátu
sa rozhovoril o svojom živote.
Jeho brat Karel dostal nápad,
že pôjdu do Afriky. No, ale kde
vziať peniaze na cestu. Vedeli,
že maminka má na knižke cez
tri tisíc korún . Vybrali počas
jej služobnej cesty tisíc korún
a začali s chystaním vecí na
túto cestu. Ako zbraň si zvolili
vzduchovku. Kúpili stan, kotlík, ešusy, dýky, mapu Európy
a radu táborníckych vecí. Po
troch dňoch príprav s batohmi
plnými teplého oblečenia na
chrbtoch. Ešte stihli maminke
napísať lístok, že idú do Afriky na slonov, a že sa vrátia
asi o tri týždne. Ich púť však
netrvala dlho. Už asi po dvoch
dňoch ich čakal pred stodolou kde spali, známy četník
a odviedol ich späť k rodičom.
Matka ich vítala slovami: „Tak
do Afriky sa vám zachcelo?
Ja vám dám Afriku“! A dostali,
hlava, nehlava. Alebo, ako sa
vybral na niekoľko dní žiť ako
„Tarzan“. Alebo ako založili
trampskú osadu „Satan“ pod
Pajštúnom, v lesoch Malých
Karpát. Tieto svoje spomienky
rozvádza vo svojej knihe „Vzpomínky zkušebního výsadkáře“.
Po okupácii sa jeho rodičia
rozviedli a odsťahovali na rôzne miesta na Morave. A tak zostal bez domova. Po okupácii

odišiel pracovať do Nemecka.
Počas týchto prác bol obvinený zo špionáže a odsúdený na
15 rokov väzenia. Na začiatku
2. Svetovej vojny ho odviezli
Nemci do ZSSR, kde mal ako
väzeň pracovať na oprave letiska, v meste Bukovina. Spolu so
sovietskymi zajatcami sa pokúsili o útek. Ako jednému z utečencov sa mu podarilo dostať
sa z veľmi stráženého tábora.
Mnohí to neprežili. Po troch
týždňoch strastiplného úteku,
podarilo sa mu dostať k partizánom. U nich absolvoval kurz
s výučbou teroristických akcií,
diverznej činnosti, špionážnej
práce, sabotáže v priemyslových závodoch a pod. K tomu
patril i výcvik v zoskoku padákom, streľba a tiché zabíjanie. Po absolvovaní kurzu
bol zaradený ako čakateľ na
dopravu do protektorátu. Po
nejakej dobe bol prepravený
až na úpätie Malých Karpát, do
priestoru Prašník a odtiaľ až
na Moravu do dedinky Ladná.
Neskôr ich skupina pôsobila v oblasti Tanvald na Bŕeclavsku- v Bořím lese a okolí.
Vo svojej činnosti mali zistiť
podrobné informácie o podzemnej továrni, ktorá mala
v Bořím lese vyrábať súčiastky
pre nemecké „Vergeltungswaffe 2 „ /zbraň odplaty/. Ďalej to
bolo zisťovanie stavu opevňovacích prác na rieke Morava,
prejazdy nemeckých transportov. Na základe týchto informácií mohlo sovietske velenie
letecký prepadať tieto objekty.

Po vojne nastúpil k tankovej
brigáde v Hodoníne, ako spojár - telegraﬁsta. V roku 1947
bol na vlastnú žiadosť prevelený do Zákup u Českej Lípy,
kde sa formovala nová zbraň
československej armády – výsadkové vojsko. Po náročných
testoch zúčastnil sa preškolovacieho kurzu a bol menovaný
inštruktorom. Ďalším jeho pôsobiskom bola Stráž pod Ralskom, kde bol zaradený k spojovacej rote, ako veliteľ čaty.
Túto vykonával až do januára
1951. Po nej nastúpil v Hradčanoch na funkciu veliteľa zoskokov a od 1.6. do 30.9. 1952
bol náčelníkom výskumného
oddelenia. Od 1.10.1953 do
1.10.1956 vykonával funkciu
náčelníka Výskumnej stanice a opravovne padákov. Absolvoval vojenskú akadémiu
v Lipníku nad Bečvou a jednoročný kurz náčelníkov štábu leteckého pluku a Letecké
učilište v Prostějove. Po ňom
pracoval ako náčelník štábu
u leteckého práporu v Piešťanoch. Po zrušení útvaru
v Piešťanoch bol premiestnený
v roku 1967 na letisko Mošnov
u Ostravy. Po augustových
udalostiach v roku 1968 bol
vylúčený zo strany, pozbavený funkcie a prepustený z armády. Po odchode z armády
pracoval na polovičný úväzok
v Okresnom vlastivednom múzeu Nový Jičín. Založil oddiely
mladých ochrancov prírody.
V roku 1981 bol zvolený za
predsedu ZO Českého zväzu
ochrancov prírody a Čestným
členom spoločnosti pre ochranu motýľov v ČR. Tieto funkcie zastával takmer 15 rokov.
Počas tejto práce sa venoval
hlavne navráteniu do Štranberskej prírody vyhynutého motýľa
Jasoňa červeného /Parnassius
apollo L /. Za túto prácu dostal niekoľko vyznamenaní.
Počas vojenskej služby u výsadkového vojska absolvoval
mnoho bojových i propagačných zoskokov na leteckých
dňoch a pod. Podieľal sa na
skúšobných zoskokoch napr.

pri skúškach kyslíkového prístroja z 11.000 metrov. Skúšal
zoskoky na padáku RAKETA
určeného na záchranu pilotov
a mnoho ďalších skúšobných
zoskokov. Raz čítal knihu sovietskeho parašutistu Romaňuka „ Zápisky skušebního
parašutistu “, v ktorej sa písalo
o tzv. dvojskoku. Tento spočíval v tom, že sa parašutista vo
vzduchu odpútal od padáku,
na ktorom zostupoval a po ďalšom voľnom páde otvorí ďalší
padák. Po dlhších prípravách,
ako pripevniť k padákovému
postroju tretí padák, a ako ho
od neho po krátkej dobe po
otvorení odpútať, nastal konečne vytúžený zoskok. Na
jednom z leteckých dní absolvoval zoskok z výšky 1200
m. Po trojsekundovej výdrži
otvára prvý padák. Po 200 až
250 metroch zostupu na ňom,
vo výške asi okolo 1000 m sa
od neho odpúta a po ďalších
15 sec. voľného pádu otvára
hlavný padák. Bol teda druhým
človekom na svete, ktorý sa
takéhoto zoskoku do tej doby
odvážil. Dôstojník Lukášek
sa stáva tak známym parašutistom so svojim číslom na
leteckých dňoch. Každým rokom však divákov leteckých
dní prekvapil niečím novým
z parašutistického umenia. Pri
tejto príležitosti chcem poznamenať, že i nás s priateľom Milanom Zacharom pod vedením
inštruktora Juraja Kriváňa na
letisku na Sliači, zaujali články
v Krídlach vlasti o týchto zoskokoch a tak stali sme sa pokračovateľmi týchto zoskokov
s odhozom padáku počas klesania k zemi. Naša dvojica Zachar – Franík, sme po príprave
zaradili, ako nové čísla programu na leteckých dňoch, napr.
na Sliači pri príležitosti SNP,
v Žiline a ďalších letiskách.

Pavel Franík
Čen KVV Bratislava
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„ Stretnutie 2010 “ členov Klubov výsadkových veteránov
a Klubov vojenských výsadkárov ČR a SR
pokračovanie z 1. str.

predsa len sa ešte našli ľudia, ktorí sa stretli po
dlhých rokoch od spoločného pôsobenia po prvý raz.
O to boli stretnutia radostnejšie.Po tomto akte nastal
spoločný odchod autobusmi
do výcvikového priestoru na
Hamroch, ubytovanie vo vojenských zruboch a večera.
Po večeri o 20,00 hod. začalo posedenie pri táboráku
a druhá večera v podobe
opekania pripraveného kabanosu a paličiek na ktorých

si mohli účastníci opiecť
svoju porciu. Nechýbalo ani
pivo, ktoré podávali členovia stravovacej komisie. Ale
zdá sa, že tomuto pivu veľmi konkurovalo Svijanovské
pivo, ktoré priviezli členovia
KVV Liberec, pretože pred
týmito sudmi sa vytvoril

dosť veľký rad. Celý tento
večer sprevádzala folková
a country muzika. I keď tento večer sprevádzal mierny
dáždik, nikomu sa nejako

spať nechcelo a tak bolo
možno i na jednotlivých
barakoch ešte dlho do noci
počuť vravu, spev a smiech
za pomoci vlastných zásob.
Štvrtok 16.9. 2010 prebehla
ešte dodatočná prezentácia
opozdilcov, raňajky a slávnostný nástup všetkých
účastníkov so svojimi klubovými zástavami. Nástup
za prítomnosti predstaviteľov velenia 601. skupiny
Špeciálnych síl – bývalého
veliteľa genpor. Ondreja
Páleníka, zástupcu veliteľa

čatu s klubovými zástavami
/ 16 zástav / a bolo sa na
čo pozerať. Po tomto akte
sa, najmä mladým príslušníkom útvaru predstavili,

ká kuchyňa. Po obede nasledoval spoločný odchod
autobusmi do Prostějova,
prehliadka múzea, radnice,
návšteva výstavy o 601.

naši ešte skákajúci veteráni, ako napr. Oldo Visinger,
Jaro Meheš, Jirko Urban
a ďalší, ktorí ešte po svojich 77 rokoch života vykonávajú zoskoky padákom.
Po tejto úvodnej čas-

skss v prostějovskej galérii Špalíček a ďalších pamiatok, spojených s voľným programom a návrat
na Hamry. Po večeri opäť
nasledoval program pri táborákoch, opekaní pripra-

ti a slávnostnom nástupe
boli účastníci rozdelení do
štyroch skupín, aby si postupne mohli prezrieť výstroj a výzbroj terajšieho
výsadkového vojska, ako
aj ozbrojený prepad stráženého stanovišťa. Než však
začala táto prehliadka po
skupinách, príslušníci útvaru previedli bojový zoskok
s helikoptéry na obdlžníkových padákoch, ako i zlaňovanie a útočný prepad..
Celé toto dopoludnie nás
sprevádzalo dobré počasie,
ktoré sa naozaj vydarilo. Po
tomto všetkom určite chutil
výborný a hlavne výdatný
obed, ktorý pripravila vojen-

veného pokrmu. K tomu
všetkému hrala vynikajúca folklórna skupina, ktorá
nenechala nikoho len tak
počúvať a mnohí svojim
spevom sa pridali k dobrej nálade. Proste voľná
zábava – tentoraz za dobrého počasia sa vydarila.
V piatok 17.9. nás čakal
presun z Hamrov autobusmi do Národneho domu
v Prostějove, kde sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie všetkých účastníkov
stretnutia. Za účasti predstaviteľov mesta Prostějov,
starostu mesta Prostějov

spoločných síl AČR briggen. Milana Kovandu, vojenského historika Eduarda
Stehlíka zahájil predseda
KVV Prostějov, plk. v.v. Ing.
Jindra Starý, po ktorom zaznela z hrdiel všetkých prítomných výsadkárska hymna „ Duní stroje vzduchem“.

Za hostiteľov potom privítal zhromaždených veliteľ
601. skss. pplk. Karel Řehka. Po ňom si predstavitelia
útvaru prezreli nastúpenú

Pokračovanie na str.15
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Most „ John Frostbrug “ v Arnheme
Operácia MARKET GARDEN bola najväčšou
výsadkovou operáciou v histórii. Bolo to zároveň posledné a jediné víťazstvo Nemcov na západnej fronte.
K predpokladanému ukončeniu II. sveovej vojny
do konca roku 1944 tak nedošlo.
Už na 7.9.1944 naplánovali spojenci operáciu
COMET, ktorej cieľom bolo obsadenie mostu v holandskom
Arnheme. Škrt cez rozpočet
im urobilo nepriaznivé počasie a tak prišli s operáciou
MARKET GARDEN. Operácia
MARKET predstavovala obsadenie strategických mostov
výsadkovými jednotkami hlavne na Rýne a jeho prítokoch.
GARDEN zahrňoval presun
spojeneckých motorizovaných
a tankových jednotiek. Takto
pekne to aspoň vyzeralo na
mapách. Deň D nastal v nedeľu 17. 9. 1944, kedy nasadli do
lietadiel a klzákov tisícky vojakov a vyrazili z V.Británie nad

vysadená 1.britská výsadková
divízia (gen.R.Urquhart), ktorá
mala strategickú úlohu – obsadiť most v Arnheme cez rieku
Nederrijn. Bola vysadená najhlbšie v nemeckom tyle. Južne
od nich bola vysadená americká 82.vvd (gen.J.Gamin) s úlohou obsadiť mosty cez Waal pri
Nijmegene. Na pravom krídle
to bola US 101.vvd (gen.J.Taylor) s úlohou obsadiť mosty pri
Eindhovene. Vojnové žurnály
prinášajú zábery parašutistov
sediacich (i fajčiacich) na palubách lietadiel C-47 Dakota,
krátko pred tým, ako sú vysadení na padákoch Irwin QD.
Prvý deň bol vcelku úspešný,
výsadkové jednotky využili mo-

Holandsko. Spojenecké velenie pod velením Montgomeryho vysadilo v priebehu celej
výsadkovej operácie okolo
33.000 mužov, za účasti 5.000
lietadiel a 2.500 klzákov. Prakticky čo most, to jedna výsadková divízia. Na severe bola

ment prekvapenia, na oblohe
prevládalo spojenecké letectvo, nemecké protilietadlové
delostrelectvo nestihlo zareagovať. Nasledujú ďalšie dni,
zhoršuje sa počasie, vytvárajú
sa hmly, presun motorizovaných a tankových jednotiek

väčšinou po jednej ceste sa
spomalil. Američania bez problémov obsadzujú mosty, v Arnheme obsadzuje most 2. prápor
pod velením pplk. Johna Frosta. Do 24 hodín by mali doraziť
mechanizované
spojenecké
jednotky ako i posila vo forme
1. poľskej výsadkovej brigády.
Začínajú problémy s kapacitou
dopravného letectva, počasím
a prebudili sa aj Nemci. Spojenecký prieskum podcenil, že
v priestore Arnhem , hlbokom
nemeckom tyle prebieha doplnenie, reorganizácia 2 tank.
divízií s bojovými skúsenostiami – 9. td SS „Hohenstaufen“
a 10. td „Frundsberg“. Objavujú sa i stíhačky Luftwaffe,
„zastrieľalo“ sa i protilietadlové delostrelectvo. Len na
okraj, úsek medzi belgickými
Antwerpami a Maastrichtom
bráni novovzniknutá 1. nemecká výsadková armáda. Je silne početne poddimenzovaná,
tvorená buď primladými alebo
pristarými vojakmi. Jej veliteľom je bývalé parašutistické
„eso“ genplk. Kurt Student. Vo
štvrtok 21.9. odlieta z ostro-

Bernard L. MONTGOMERY
* 17. 11. 1887 + 24. 3. 1976

Robert E. URQUHART
* 28. 11. 1901 +13. 12. 1888

Stanislaw F. SOSABOWSKI
* 8. 5. 1892 +25. 9 1967

lietadlá Douglas C-47 „Skytrain“ ( Dakota ) vlečúce
výsadkové klzáky Airspeed AS.51 „Horsa“

vov na pomoc 1. britskej výs.
divízii i 1. poľská výsadková
brigáda, pri ktorej sa zastavím.
1.Samodzielna Brygada Spadochronowa (1.SBS), vznikla
vo Veľkej Británii 9.10.1941.
Angličania ju oﬁciálne uznali
14.9.1942, na bojovej zástave
je nápis Warszawa 1942 Surge Polonia. Brigáda slúžila
ako vzor i čs. veleniu, ktoré
plánovalo vytvoriť podobnú
jednotku, neochota britského
velenia, ako i nedostatok zbraní, techniky a materiálu viedli
k tomu, že koncom roku 1943
velenie upustilo od snahy vybudovať výsadkovú jednotku.
Poliaci prepracovali napr. systém výsadkovej prípravy k dokonalosti, mali vlastné výsadkové cvičisko (Largo House,
Malpi Gaj v Škótsku). Brigáda
zároveň slúžila ako miesto výberu agentov – dobrovoľníkov
k vysadeniu do Poľska. Celkom bolo uskutočnených asi
63 výsadkov „cichociemnych“
v počte 316 osôb. Dalo by sa
povedať, že išlo o každého

John D. FROST
* 31. 12. 1912 + 21. 5. 1993

Pokračovanie na str.7
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Pokračovanie zo str.6
desiateho z brigády. „Cichociemni“ boli vlastne obdoba
parašutistov londýnskej sekcie
„D“. Mali však iný systém, pri
výsadkoch sa počítalo i s návratovou trasou, po vysadení
ich očakávala „ubytovateľská“
skupina, nasledovala asi mesačná „karanténa“, atď. Pri
označovaní výsadkov pridávali
rímske číslice, takže sa môžeme stretnúť napr. s výsadkom
CRAVAT I – V, HAMMER I –
VIII, ale i CELLAR I - XXV, atď.
Aby som nezabudol, Poliakom
sa podarili i ďalšie kúsky. V roku 1944 pristáli 3x Dakoty 267.
britskej perute na poľných partizánskych letiskách v rámci
operácii WILDHORN. Výsadková brigáda si udržala vlastné výsadkové odznaky, vlastnú voj. školu a pod. 26.5.1944
bola brigáda daná do podriadenosti spojeneckému veleniu.
Začiatkom augusta 1944 čelí
velenie brigády napr. 3 dňovej hladovke na protest proti
tomu, že spojenecké velenie
odmietlo vyslať brigádu na pomoc Varšavskému povstaniu.
(1.8.1944 – 3.10.1944, vypuklo
na popud ČA, ktorá bola vzdialená asi 30 km od Varšavy, nakoniec Varšave nepomohla).
V septembri je viac ako 3.000

Čislo 5

Poliaci čakajú 3 hodiny na člny
ale márne. V sobotu 23.9. je
vysadená pri Drieli ďalšia časť
brigády (cca 730 parašutistov),
mimo predpokladanú doskokovú plochu. Takže hovoríme
o vysadených 1.800 mužoch

návrat gen. R. Urquharta do V. Británie po zmarenej operácii Market Garden

členná brigáda uvedená do
stavu pohotovosti a je pripojená k 1. britskej výsadkovej
divízii. Brigáde velí brig. gen.
Stanislaw F. Sosabowski, veliteľmi práporov sú: mjr. M.Tonn
/ plk. R. Szezerbo, mjr. W. Ploszewski a kpt. W. Sobocinski.
Deň „D“ pre poľskú brigádu je
štvrtok, 21.9., kedy z V.Británie odštartuje časť brigády.
V Holandsku ich čaká silná
nemecká protilietadlová paľba,
takže z 1067 členov sa nakoniec na zemi zhromaždí 750
parašutistov. Most v Arnheme
už piaty deň držia Briti pod
velením pplk. Johna Frosta.
V piatok prenikne od Urquharta k poľskej brigáde spojka
– kpt. L.Zwolanski s rozkazom,
prekročiť Rýn na člnoch a posilniť zbytky britského práporu na druhej strane mostu.

1. poľskej výsadkovej brigády. Most v Arnheme, ktorý
bol hlavným strategickým cieľom operácie už držia Nemci.
Nastáva ústup, počítajú sa
padlí, najväčšie straty majú
Briti a Poliaci. U Poliakov neprežilo z 1.800 parašutistov
740. Mesto Arnhem spoločne
s mostom kapitulujú 14.4.1945.
Medzitým začínajú padať hlavy,... V decembri je do ústrania
odprataný brig. gen. S. Sosabowski. Po vojne emigruje do
V.Británie, zomiera v Londýne
25.9.1967 ako 75 ročný, pozostatky sú prevezené s voj.
poctami do rod. hrobky cintorína Powazacki vo Varšave.
Plnej rehabilitácie sa dožije
S. Sosabowski v roku 2006,
holandská kráľovná Beatrix
mu udelí najvyššie holandské vyznamenanie rád bron-
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zového leva. V roku 1992 sa
prebudí i Poľsko, objavili sa
veteráni 1.SBS, v Krakowe bol
odhalený Sosabowskému pomník. V roku 2008 sa objavila
Sosabowského ulica v Štetíne. A most s mestom Arnhem kapituluje 14.4.1945,...
Ale poďme do súčasnosti. Most
„John Frostbrug“ v Arnheme,
v holandskom meste s viac ako
310.000 obyvateľmi, stále stojí.
Jednooblúkový, s dvomi jazdnými pruhmi, sa objavil v roku
1977 vo ﬁlme Príliš vzdialený most (A Bridge Too Far).
V uzamknutom priestore na
moste s pamätnou tabuľou sú
k videniu vence zo septembrovej spomienky. Ďalšie pamätné

vystavené niektoré druhy historickej vojenskej techniky, doplnené fotograﬁami a plánkami
mostu. Narazíme i na účasť
holandského hnutia odporu
v tomto vyprázdnenom mes-

tabule a pomníčky sa nachádzajú v okolí mostu. Nápisy na
vencoch v rôznych jazykoch
svedčia o tom, že veteránske
hnutie je rozšírené, Angličania
pridali i pamätnú plaketu. Pod
mostom sú na malom návrší

te. 18.9.1944 tu padol jediný
Holanďan, kpt. v zálohe, delostrelec, Jacob Groenewoud.

Plk. v. v., Ing. V. Gajdoš
Člen KVVV Praha
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
Daniel Kollár

Narodil sa – a ako on
sám hovorí – v najkrajšej dedine na Slovensku – v Dolnom
Jelenci, ktorý patrí pod Staré Hory. Bolo to 12.10.1939.
Otec pracoval na lesnej správe v Starých horách. V roku
1947 sa presťahovali do Svätého Ondreja nad Hronom /
v súčasnosti kúpele Brusno /.
Tam ukončil i základnú školu.
Jeho sesternica bola v tom
čase žiačkou baníckeho učilišťa v Banskej Štiavnici. Pri
jednom stretnutí s ňou u starej
mamy mu prezradila, že už má
3 zoskoky padákom na letisku
v Očovej. Začal sa touto myšlienkou o zoskoku zaoberať
i on. Nastúpil do učňovského
pomeru v spojárskom učilišti
v Prahe 6. Medzi inými bol tu
i parašutistický krúžok a tak
spolu so spolužiakom sa prihlásil na výcvik. Výcvik viedol
záložník výsadkového vojska
Bohuš Váňa, s ktorým sa neskôr stretol i na cvičení záloh
výsadkového vojska v Prešove. Okrem výcviku v parašutistickom krúžku zúčastňoval
sa i nácviku na I. Celoštátnu
spartakiádu. To za tú námahu
stálo, veď pri nej vzhliadol i zoskoky na Strahovský štadión.
Výcvik pokračoval sľubne
a po lekárskej prehliadke, cez
letné prázdniny navštívil letisko v Očovej. Pri stretnutí
s inštruktormi Kriváňom a Jergušom, im povedal čo už má
z výcviku v parašutistickom
krúžku za sebou. Urobili s ním
preskúšanie a pripravili na prvý
zoskok, ktorý vykonal v roku
1957 z výšky 600 m, na padáku PD-47 z lietadla Fairchild .
Druhý a tretí zoskok absolvoval po týždňovej prestávke. Po
nich pokračoval v športovom
výcviku, urobil 25 zoskokov
na ručné otváranie, s výdržou
do 30 sekúnd. V roku 1957 ho
tiež zaradili do výcviku brancov

pre výsadkové vojsko v Podbrezovej. Po preskúšaní z telesnej zdatnosti príslušníkmi
výsadkového vojska a lekárskej prehliadke v Ružomberku,
nastúpil k vykonaniu základnej služby u 71. výsadkového
práporu v Prešove. Pri ceste
do Prešova cestoval spolu
s neskorším kolegom v športovom výcviku Lacom Kacarom, ktorý bol pridelený k 1.
prieskumnej rote / Vtedy jej
velil npor. Mirek Řepka /. Žiadal sa teda i on k prieskumu,
pridelili ho však k spojovacej
rote. Základnú vojenskú službu
vykonal v rokoch 1958-1960.
Dano spomína, že na vojne
sa cítil ako ryba vo vode, bol
plne vo svojom živle. Po skončení prijímača bol so svojim
kolegom Štefanom Janáčkom

do všetkého pchali nos „ politruci “, ktorí kritizovali tvrdý výcvik, ak sa na to niektorí vojaci
u nich sťažovali. To ho od tohto
úmyslu odradilo. Počas vojenskej základnej služby vykonal
25 zoskokov. Prvý bol z balóna a ostatné z IL-14. Zoskoky
mali rôzne bojové zameranie,
pri ktorých skákal s dlhou zbraňou, so zásobníkom GIL-20,
ako aj nočné zoskoky. Vojenskú službu ukončil v hodnosti
čatára. Počas nej mu bol udelený odznak „ Vzorný výsadkár “.
Po základnej vojenskej službe,
jeho cesta viedla na letisko do
Očovej. V Podbrezovej, kde
pracoval viedol výcvik brancov
a prevádzal i základný výcvik
v krúžku, do ktorého sa hlásila
mládež najmä z učňovského
učilišťa. No nezanedbával ani

D. Kollár pri zoskoku na strahovský štadión
v Prahe počas III. spatakiády v r. 1965

vybraný do Brigádnej výsadkovej školy, ktorá v tom čase bola
v Dukelských kasárňach u 72.
výsadkového práporu, k absolvovaniu poddôstojníckej školy.
Dano bol výborným vojakom,
o čom svedčí aj skutočnosť, že
školu ukončil úspešne a ostal
v nej ako inštruktor. Rozmýšľal
o pokračovaní vo vojenskej kariére. Len skutočnosť, že vtedy

vlastný športový výcvik. V roku
1961 mu pridelili padák PTCH1, na ktorom vykonal 110 zoskokov. Neskôr mu pridelili
padák PTCH-3 s výrezmi, na
ktorom nikto nechcel skákať,
jemu sa však na ňom darilo.
Výcvikové stredisko, v ktorom
cvičil bolo viackrát ocenené
ako „ Vzorné “ a on ako „ Vzorný cvičiteľ “ . Ako záložník bol

na viacerých vojenských cvičeniach výsadkového vojska. Na cvičení v roku 1968
skákal s parašutistami Dukly
Prostejov, pričom jej veliteľ
pplk. Blažej nič proti tomu nemal. V roku 1972 bol účastníkom cvičenia Štít – 72 a v
Prostějove urobil ešte 10
zoskokov z lietadla AN-12..
V športovej časti splnil podmienky I. výkonnostnej triedy.
V plnení podmienok triedy Majstra športu mal trochu problémy v plnení komplexov počas
voľného pádu. Bol inštruktorom I. triedy. Dostal „ Odznak
FAI „ s jedným diamantom.
Bol tiež navrhnutý na udelenie
zlatého odznaku „ Za obetavú
prácu“, ale tento návrh niekto
„zmrazil“ V roku 1965 skákal
počas Spartakiády na Strahovský štadión v Prahe na padáku
PTCH-4, ktorý bol v národných
farbách . Skákal i na mnohých
propagačných
zoskokoch,
najmä na leteckých dňoch,
dňoch Zväzarmu a pod. Skákal na štadióny v Žarnovici, vo
Zvolene, Banskej Bystrici, na
ihrisko v Brezne a podobne.
Celkom naskákal 655 zoskokov z nich bolo 55 na vojne.
Letiská sa teda stali pre neho
druhým domovom, z čoho mal
v zamestnaní problémy, veď
dovolenky bolo málo. A tak
svoju športovú kariéru ukončil
v roku 1968, čo považuje za
svoju chybu, pretože mohol
zbierať ovocie zo svojej dlhoročnej činnosti. Jeho náhradou za činnosť v parašutizme
sa stalo poľovníctvo. Vznikom
Klubu vojenských výsadkárov v Banskej Bystrici, aspoň
trochu ožil pre parašutizmus.
Skákať však zo zdravotných
problémov už nemôže. A tak
sa aspoň zúčastňuje stretnutia
s tými, s ktorými kedysi „válčil“ u výsadkového vojska i v
športovom parašutizme. Dano
je veľmi veselej povahy, rád
zabáva ľudí jednak svojimi názormi, ale aj s nerozlučiteľnou
priateľskou fujarou a často i so
svojím bývalým kolegom Jankom Bartolenom z Nitry spestria rôzne akcie výsadkárov. Aj
taký je dnes tvrdý chlap Dano.
Zásluhou parašutizmu v roku
1961 prvý raz videl pri prelete AN-2 z Očovej do Ražňan
Dedinku Šumiac. No ani vo
sne by ho nenapadlo, že sa
tam raz prižení, aj keď od
tej doby pretieklo ešte veľa
vody v Hrone. Avšak stalo sa.

Emil Tencer
Člen KVV Banská Bystrica
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Michalský deň v Partizánskom
25. septembra 2010
sa z iniciatívy KVV Žilina, na
letisku v Partizánskom – Malé
Bielice uskutočnil Michalský
deň. Slávnostný nástup širokej
účasti členov z klubov Žilina,
Bratislava, Trnava, Banská
Bystrica, Šumiac, Trenčín. nechýbal medzi nami ani Paľko
Vojtek náš dlhoročný priateľ,
ktorý i cez dlhodobé zdra-

votné problémy prišiel medzi
nás a Anton Múdry predseda
KVV SR. Michalský deň slávnostným nástupom
zahájil
predseda KVV Žilina Ferko
Glater. Oboznámil všetkých
prítomných s programom Michalského dňa a poprial pohodu pri vykonávaní zoskokov, ktoré boli na tento deň
naplánované. V príhovore

predsedu Klubu vojenských
výsadkárov Bratislava Ladislav Hreha oznámil, že výbor
klubu rozhodol, udeliť členom
Klubu vojenských výsadkárov
v Banskej Bystrici Vladovi Kavickému a Rasťovi Vargicovi,
pri príležitosti ich životného
jubilea, pamätné medaile KVV
Bratislava za ich dlhoročnú
prácu pre rozvoj parašutizmu.
Po ňom po rozchode nástupu
a krátkej rozcvičke skákajúcich a pokynoch k zoskokom
na sledovalo obliekanie do
padákov a prvé štarty lietadla
Brigadýr L-60, z ktorého sa
v ten deň skákalo, aby o niekoľko minút veteráni na padákoch typu „ krídlo “ už klesali
na pristávací kríž. Takto lietadlo štartovalo niekoľkokrát za
sebou. Neprekážal ani silnejší vietor, pre ktorý raz riadiaci
lietania a vysadzovač v jednej
osobe Tónko Hrehuš stiahol
lietadlo bez vysadenia späť
na zem. Po krátkej prestávke
a doplnení pohonných hmôt
do lietadla sa opäť štartovalo.
Tí, ktorí obľubujú závany vetra
okolo uší počas voľného pádu,
samozrejme, využili možnosť
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skočiť si. Nechýbali medzi
nimi ani predsedovia Klubov
vojenských výsadkárov V. Kavický, L. Hreha, F. Glater, M.
Cisár a náš najstarší skákajúci
člen Jarko Meheš. Proste paráda, bez nejakých ťažkostí,
či problémov. Pre tých, ktorí
neskákali boli pripravené vyhliadkové lety a pre všetkých
bol nachystaný tradičný kotlíkový guláš. V závere všetci
účastníci dostali vkusný účastnícky list. Zapožičanie padákov, ako i ich balenie zabezpečovalo stredisko Dubnica
nad Váhom – letisko Slávnica.
Poďakovanie za zdarný priebeh tohto Michalského dňa
patrí členom KVV Žilina, KVV
Banská Bystrica, Aeroklubu
v Partizánskom, para komisii Slovenského národného
aeroklubu, najmä však F.
Glaterovi,
J. Kopeckému,
A. Hrehušovi, J. Kužmovi,
V. Kavickému, R. Vargicovi a mnohým ďalším, ktorí
toto podujatie zabezpečovali.

Pavel Franík
Člen KVV Bratislava

Michalský deň KVV Bratislava
Dňa 2.10 2010 sa za
spolupráce Klubov vojenských
výsadkárov v Bratislave a v
Trnave uskutočnil Michalský
deň na letisku Štefana Baniča
v Bolerázi. Už od rána nízke
mraky a pomerne silná zima
neveštili nič dobrého. Napriek
tomu pod vedením predsedov
obidvoch klubov Miroslava
Cisára a Ladislava Hrehu sa
členovia pustili do práce podľa
stanoveného programu. Zakú-

Úvod akcie patril
Milanovi Gašparovi
rilo sa pod kotlík pre varenie
gulášu a pod vedením nášho
tradičného kuchára Františka zvaného medzi kamarátmi
„Béla“ sa začalo s prípravou
základných surovín, očistili
sa zemiaky, nakrájalo mäso,
pripravili sa prídavky a ochucovadlá a mohlo sa začať variť. Medzitým zavítala country muzika Domovina z Nitry

pod vedením Roberta Járeka
a začala rozkladať a “štelovať”
svoje “nádobíčko”. 5 členná
skupina toho mala dosť, ale
tak ako vždy predtým keď prišla medzi nás, podarilo sa jej
rozprúdiť krv v žilách. Keďže
bola trochu zima viacerí podľa
jej taktov začali drobčiť okolo
kapely. Táto skupina získava
u mnohých z nás svoju obľubu
a tak sme radi keď medzi nás
zavíta. Zanedlho nato k nám
zavítal Dobrovoľný hasičský
zbor z Dolnej Krupej so svojím kolektívom pod vedením
náčelníka p. Miroslava Šugu,
so svojou motorovou striekačkou. Previedli nám prípravu
na hasenie väčšieho požiaru
a obratnosti, ktoré sú pritom
potrebné. A keďže priviezli
zo sebou aj ručnú striekačku,
ktorá sa v minulosti pred zavedením motorovej techniky používala, bola možnosť si túto
striekačku aj vyskúšať. Voda
sa brala s vedľajšej požiarnej
nádrže, ktorá je upravená ako
plavecký bazén. Striekalo sa
za plot letiska. A tak si väčšina
prítomných mohla vyskúšať
či už pumpovanie – vždy traja na jednej aj druhej strane,
alebo smerovanie hadice na
povedomý oheń. Proste zažilo sa mnoho „srandy „ ale
i zistenie, že práca hasičov je
namáhavá, nebezpečná, ale
zároveň veľmi prospešná pre
život človeka. Než sa členovia Dobrovoľného hasičského
zboru s nami rozlúčili dopriali

si malé občerstvenie, dobrým
vínom z produkcie Lacka Hrehu a výborného gulášu, nášho
šéfkuchára „Bélu“. A že opäť
všetkým tento guláš veľmi chutil bolo vidieť i na tom, že viacerí si dopriali i dupľu a kázali
si naložiť do pohára pre rodinu.

Nechýbala ani ukážka nášiviek a odznakov predložená na
predaj. Počasie tentoraz nevyšlo, ale široká účasť členov
z Bratislavy, Trnavy, Trenčína
potvrdila, že sa teší na každú
takúto akciu. V tomto roku to
bola asi posledná spoločná
akcia na tomto letisku. Zostáva len veriť, že v budúcom
roku nám vyjde počasie a Michalský deň si budeme môcť
vychutnať v plnej pohode a v
plánovanom programe, spestrené i zoskokmi, čo je vlastne
nosný program Michalského
dňa - patróna výsadkárov.

Pavel Franík
Člen KVV Bratislava
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Spomienka na ZMŠ Juraja Kriváňa pri 50. výročí jeho tragickej smrti
S Jurajom Kriváňom som sa prvýkrát stretol v roku 1949 u výsadkového vojska v Stráži pod
Ralskom. Prišiel k nám po
ukončení školy dôstojníkov v zálohe ako poručík.
Jeho aktivita bola obdivuhodná. S veľkou iniciatívou
stále niečo organizoval.
Ako učiteľ prednášal aj na
škole dôstojníkov v zálohe
u nás. Okrem teoretických
vedomostí venoval veľkú
pozornosť aj telesnej zdatnosti vojakov. Bol všestranným športovcom. Lyžoval,
plával a venoval sa gymnastike a ľahkej atletike.
Začiatkom roka 1950 na
lyžiarskom kurze výsadkového vojska v Smrekovici
robil inštruktora. V tom istom roku presvedčil o svojej zdatnosti aj zorganizovaním 500 km pochodu,
ktorý aj sám absolvoval.
Po príchode do civilu nastúpil v roku 1951 do funkcie
krajského náčelníka parašutizmu v Banskej Bystrici.
V tom istom roku stihol ešte
sústredenie a záverečné
skúšky parašutistov základného výcviku v Prešove. Už
o rok sa zúčastnil prvého
kurzu zoskokov voľným pádom v Kralupoch nad Vltavou a v rokoch 1953 a 1954
v Karlových Varoch. Ešte
v roku 1952 spolu s Vladimírom Hlôškom zorganizovali
I. Majstrovstvá ČSR v zoskoku padákom na Sliači.
V roku 1953 sa stal členom
československého reprezentačného družstva, ktoré
sa zúčastnilo prvej medzinárodnej súťaže v Ostrave. V tom istom roku v decembri odišiel pracovať
na Ústredie do Prahy na
uvoľnené miesto po Vladimírovi Hlôškovi, do funkcie
ústredného trénera parašutizmu . Študoval zahraničnú
a hlavne sovietsku parašutistickú literatúru so zameraním na metodiku nácviku
voľných pádov. Patril medzi priekopníkov riadených
voľných pádov u nás. Teoretické vedomosti a praktické skúsenosti uplatňoval
na kurze zoskokov voľným
pádov pre krajských náčelníkov parašutizmu v Karlo-

vých Varoch, ktorý viedol
spolu so sovietskym odborníkom Dimitrijom Žornikom. Keď neprednášal, tak
sedel medzi poslucháčmi
a kreslil si ich do poznámkového bloku. Bol výborným skicárom a jeho kresby sa podobali fotograﬁám.
V roku 1954 bol členom
reprezentačného družstva
ČSR, ktoré sa zúčastnilo II. Majstrovstiev sveta
v Saint Yan vo Francúzsku
a celkove skončilo na druhom mieste. Juraj Kriváň
sa okrem parašutizmu venoval aj lietaniu na motorových lietadlách. Lietal
na všetkých typoch, ktoré
v tom čase boli v aerokluboch Zväzarmu. Získal aj
kvaliﬁkáciu pilot – vysadzovač. Teoretické vedomostí
si overoval aj s priateľom
Štefanom Piskom zoskokmi
z lietadla typu Fairchild, ktoré väčšinou pilotoval Ondrej
Hudoba a vyvážal ich až do
výšky 5000 m. Prvý československý rekord prekonal
1.9.1954 zoskokom z výšky 4650 m nad letiskom
Sliač a o 4 dni neskoršie aj
v trojčlennej skupine z výšky 3360 m. Okrem toho bol
aj držiteľom rekordov na
presnosť pristátia z výšok
600 m a 1000 m jednotlivo a aj v skupine. Často účinkoval na leteckých
dňoch a pri slávnostných
príležitostiach skákal aj na
obmedzené plochy a do
vody. Predvádzal aj iné štýly voľného pádu. Populárna
bola aj jeho „lastovička“.
Získané vedomosti a skúsenosti rád odovzdával iným
aj cez odborné články, ktoré

vychádzali na pokračovanie v Krídlach Vlasti a boli
doplnené jeho perfektnými kresbami. Pre túto jeho
publikačnú činnosť sa mu
ušlo pomenovanie „ Profesor parašutizmu“. Za športové úspechy mu bol v roku
1955 udelený titul Majster
športu a spolu so Štefanom
Piskom bol ocenený ako
„Najlepší parašutista roka“.
Najväčší úspech dosiahol
na III. Majstrovstvách sveta
v roku 1956 v Moskve, kde
ako člen a tiež tréner reprezentačného družstva ČSR
vyhral disciplínu zoskok na
presnosť pristátia zo 600
m a v družstvách získal dve
prvenstvá a to v skupinovom zoskoku na presnosť
pristátia a v celkovom poradí družstiev, kde sa ČSR
stala absolútnym majstrom
sveta. Stal sa prvým Slovákom, ktorý z majstrovstiev sveta v parašutizme
priniesol titul v súťaži jednotlivcov a aj družstiev. Za
tento prenikavý úspech mu
bol udelený titul Zaslúžilý
majster športu. Jeho športová činnosť sľubne pokračovala. Na IV. Majstrovstvách sveta v roku 1958
v Bratislave získal striebornú a bronzovú medailu.
Ako úspešný športovec
a tréner bol v roku 1957
poslaný so 17-člennou
skupinou leteckých a parašutistických expertov AK
ČSR na mesačný inštruktážny pobyt do Číny. Počas tohto pobytu zaúčal
čínskych športovcov do tajov moderného športového
parašutizmu. Boli to veľmi
učenliví žiaci, o čom nás
presvedčujú na všetkých
majstrovstvách
sveta.
Na V. Majstrovstvách sveta
v roku 1960 v Bulharskom
Musačeve pôsobil ako tréner a to veľmi úspešne.
Zdeněk Kaplan sa stal absolútnym majstrom sveta
a Božena Rejzlová absolútnou majsterkou sveta. V celkovom hodnotení družstiev ženy skončili
na prvom mieste a družstvo mužov na druhom.
Osudným sa mu stal služobný let 7.10.1960 z Prievidze
do Očovej. Za nepriaznivé-

ho počasia havaroval nad
Železnou Breznicou a tragicky zahynul. Jeho havária bola umocnená aj tým,
že jeho manželka Eva, tiež
parašutistka bola v 8. mesiaci tehotenstva. Juraj sa
už svojho potomka nedožil. Jeho predčasná smrť
bola veľkou stratou nielen
pre jeho rodinu a blízkych,
ale aj pre celý československý parašutistický a letecký šport. Vo veku 34
rokov odišiel vynikajúci parašutista, pilot, tréner, veľká
osobnosť Slovenska a človek výnimočných kvalít.
Na jeho pamiatku Stredoslovenský krajský aeroklub
Zväzarmu v spolupráci
s aeroklubom Očová usporadúval každoročne Memoriál ZMŠ Juraja Kriváňa
na letisku v Očovej. I. ročník sa konal v roku 1961
a posledný XXIV. v roku
1984. Mnohé ročníky boli
aj s medzinárodnou účasťou a boli tiež nominačnými
pretekmi našej reprezentácie. Zúčastnili sa na nich
parašutisti z SFRJ, NSR,
MĽR a parašutisti z Čiech
a Moravy, ktorí vtedy neboli
cudzincami a samozrejme
ne sú ani teraz. Memoriály
mali vždy vysokú športovú
úroveň a tomu odpovedali aj ceny a pekné medaily,
ktoré boli zlaté, strieborné
a bronzové. V zúčastnených športovcoch zanechali
trvalú spomienku a pamiatku na Juraja Kriváňa.
O Jurajovi Kriváňovi vyšla
v roku 1984 brožovaná publikácia od Jána Chovanca
z nadpisom „Posledný let“,
ktorú vydalo nakladateľstvo
Mladé letá v Bratislave.
Emil Tencer
Člen KVV Banská Bystrica

Poznámka:
Spomienky Emila Tencera,
predniesol pri príležitosti odhalenia Pamätnej tabule Jurajovi
Kriváňovi Zaslúžilý Majster
športu Vlado Zámečník.

Ročník X.

Čislo 5

11

Slovenskí vojnoví parašutisti - doplnok III.
K informovaniu veteránskej verejnosti som pristúpil
po napísaní blokov historických článkov v Červených baretoch v rokoch 2005 – 2007. Každý rok som sa snažil informovať o podstatných zmenách, ktoré od tohto obdobia nastali. Posledné doplnky sa objavili v bratislavských Červených
baretoch č. 3/2008 str.7(doplnok I), a č. 3/2009 str.5-6 (doplnok II.). Doplnky vychádzali v Spravodajcovi O KVV BB
a časopise Bojovník. Smutným faktom je, že píšem o kategórii vymierajúcich bojovníkov, poslední žijúci, dnes s vekom nad 90 rokov. Takže čo nového sa od tej doby udialo?
Udalosťou č. 1 bolo (88r.), J.Bačík (93r.). Rorozhodne odhalenie pomní- dák z Parížoviec na Liptoku českým a slovenským ve, každoročne navštevuparašutistom SOE v škót- júci Slovensko, Ján Bačík
skom Arisaigu 11.11.2009, (výber do WOLFRAM) bol
na Svetový deň veterá- zároveň vyznamenaný Krínov. Pomník, žulový bal- žom obrany štátu MO ČR.
van, znázorňuje zmuchla- Rovnakým vyznamenaním
ný padák, sa nachádza bol vyznamenaný in mepresne na 56°54´35.28´´N moriam genmjr. Josef Knop
a 5°50´51.936´´W. Odha- - účastník kurzu SOE vo
leniu bol prítomný námest- V.Británii, neskôr v Jefreník MO ČR Ing. Ján Fulík, move veliteľ oddielu osobit-

Pamätník českým a slovenským
parašutistom SOE v škótskom Arisaigu
honorárny konzul ČR vo ého určenia. Prezident ČR
Veľkej Británii Paul Millar povýšil do hodnosti brig.
(hlavný organizátor zbierky gen. jedného z posledných
na výstavbu pomníku), ve- (v Kanade) žijúcich veteteráni – londýnski parašu- ránov – Roberta Matulu.
tisti, boli zastúpení trojicou (Zároveň odmietol povýšiť
T.Sedláček (92r.), J.Klemeš in memoriam kpt. Otakara

Jaroša). Absentovala účasť
vojenských
pridelencov
ČR a SR a ani korešpondencia p. P.Millara so slov.
prezidentskou kanceláriou
a MV SR (má na starosti
hroby v zahraničí, v ČR to
má na starosti ministerstvo
obrany) moc nenasvedčuje
tomu, že by Slovensko stálo
o nápis na pomníku „ na pamäť českých a slovenských
vojáků“. Podobný pomník
majú napr. od 6.5.1991
francúzskí príslušníci SOE
(včítane žien) vo Valençay
(F), anglickí „commandos“
zase pod najvyššou anglickou horou Ben Nevis
(1343m) tiež v Škótsku.
Slovenskí účastníci západného odboja majú pamätník
z červeného mramoru na
Šafárikovom nám. v Bratislave, ktorý bol odhalený
11.11.2003 ešte za účasti gen. v.v. A. Petráka. Pri
kladení vencov 8.11.2009
bol prítomný veľvyslanec
V.Británie na Slovensku
p. M.Roberts, nechýbali ani vojenskí pridelenci.
Českí výsadkoví veteráni
sa každoročne stretávajú
predovšetkým 18.6. pred
kostolom v Resslovej ulici
v Prahe 2 a 11.11. pri Pamätníku výsadkárov v Technickej ul. v Prahe 6 a roztrúsených hroboch účastníkov
výsadkov londýnskej sekcie
D po celej ČR. K žijúcim
čs.veteránom. Medzi posledných účastníkov sekcie D alebo kurzov SOE
dnes patria : J.Klemeš (88),
J.Louda (90), R.Matula
(91), J.Bačík (93), T.Sedláček 92 (bol na VČS KVVV
Praha 2009), V.Maděra
(93),
J.Künzel
(92).
Doplnil by som, že veliteľ
slovenskej skupiny Courrier
- V, pplk. v.v. Imrich Eröss,
ktorý v roku 1957 si v USA
zmenil meno na Georg
Michal Madera zomrel na
Slovensku
30.11.1993.
V 2/2009 zomrel v anglickom Leamington Spa
Ladislav Severíny (výber
do MANGANESE). Podstatnejšou informáciou je,
že k vysadeniu SOE skupiny COURRIER – 5 došlo
ráno 16.9.1944 asi o 01.26
v priestore Liptovský Tr-

novec. Pôvodne som vychádzal z údajov z knihy
J.Šolc – Bylo málo mužů
, kde je uvedený chybný
termín 6.9.1944 (str. 250).
Asi 10 minút pred nimi boli
z rovnakého lietadla vysadení v priestore Turčianske Kľačany i 3 členovia
(židovského) výsadku AMSTERDAM (Yaakov, Reisz,
Chermes). Podobne i údaj
o americkom výsadku OSS
DAY na Slovensko nemusí
byť presný. K pôvodným 3
členom leteckého výsadku na Troch duboch (Baranski, Facuna, Pavletich
– J.Šolc – Bylo málo mužů,
str. 256) pridáva ďalších
2 - Emil Tomeš, por. Lane
Miller (Jim Downs , Druhá svetová vojna: Tragédia
OSS na Slovensku – str.
88) a posledného šiesteho
člena - seržanta K.V.Donlevy (L.Nedbal - Operace
Karas, 2009 str. 239, v skutočnosti patril do misie OSS
DAWES). Osobne by som
sa priklonil tiež k 5 člennej
skupine OSS DAY, seržant
K.V.DONLEVY, prežil ako
jediný z 4 člennej misie
DAWES a po vojne podal
svedectvo. Pravdepodobne po izraelskej národnej
hrdinke – parašutistke so
slovenskými koreňmi, Havive Raikovej zavraždenej
v Kremničke, bude pomenovaná ulica v Bratislave.

Haviva RAJKOVÁ
Aby som nezabudol na
ďalšie ženy – parašutistky.
Novou informáciou je, že
niektoré parašutistky SOE
vysadené vo Francúzsku
Pokračovanie na str.14
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
Vladimír Farbák

Narodil sa 18.mája
1955. Bol členom aeroklubu
v Očovej, kde absolvoval aj
základný výcvik v roku 1972.
Potom pokračoval v športovom výcviku pod vedením inšpektora SSK Jána Majora.
V roku 1974 nastúpil základnú vojenskú službu u výsadkového vojska v Prostejove.
Po skončení prijímača bol na
základe odporúčania Jána
Majora prijatý do AŠD Prostejov. Počas vojenskej služby
ho trénoval Jaromír Chromek.
Pod jeho vedením sa neustále
zdokonaľoval tak, že ku koncu vojenskej služby ho Dukla
zaraďovala do družstva aj na
medzinárodné preteky. Po príchode z vojny v roku 1976 bol
zaradený do širšieho družstva
reprezentačného výberu Československa. Ako reprezentant
bol vo vrcholovom športe až do
roku 1981. Za obdobie športovej činnosti bol účastníkom viacerých medzinárodných pretekov, na ktorých bol v družstve
Československa vždy platným

členom. Družstvo dosahovalo pravidelne dobré výsledky.
Bolo na škodu, že športovú
činnosť ukončil dosť zavčasu, veď jeho dobrá výkonnosť
ho nenútila ukončiť ju. Možno
do určitej miery toto jeho rozhodnutie ovplyvňovali aj časté
zranenia, ktoré sa mu stávali.
V marci 1981 skončil svoju
športovú kariéru a začal pracovať ako tréner vo vrcholovom
športe na základni v Lučenci.
Pred Majstrovstvami sveta
v roku 1982 bol poverený vedením juniorov v parašutistickom brannom viacboji. Ich
vtedajší tréner Ado Eizenhamer bol menovaný do funkcie
štátneho trénera pre reprezentačné družstvo žien na Majstrovstvá sveta v roku 1982
v Lučenci. Vlado s družstvom
juniorov absolvoval mnoho
medzinárodných pretekov, na
ktorých sa pravidelne umiestňovali doma i v zahraničí na
popredných miestach. Po Majstrovstvách sveta v roku 1982
v Lučenci, sa znovu v športovej základni robili personálne zmeny. Všetci sa vrátili na
svoje pôvodné miesta, ako
zastávali pred Majstrovstvami
sveta. Aj Vlado na základni
v Lučenci, začal pracovať ako
tréner štátneho reprezentačného družstva žien. Jeho trénerská práca mala vplyv na
úspechy tohto družstva na medzinárodných pretekoch. Za
najväčší úspech reprezentačného družstva žien považuje
prvé miesto v presnosti pristátia na MS v roku 1990 v Slovinskom Blede. Tak isto i prvé
miesto Karola Adamčíka na

MS Európy v roku 1955 v Turecku. Adamčíkovi robil trénera po jeho príchode z Dukly
Prostejov, až do roku 1996.
Skúsenosti, ktoré Vlado získal
vo svojej športovej činnosti, aj
keď pomerne krátkodobej, rád
odovzdával iným, hlavne tým,
ktorých trénoval. Svoju trénerskú prácu na základni sa snažil zameriavať v prvom rade na
bohatú športovú činnosť. Po
rozdelení Česko-Slovenska sa
však jeho jeho predsavzatie
už nedalo realizovať. Letecké
športy a parašutizmus na Slovensku od vládnucich kruhov
stratili podporu a nedostávalo
sa im žiadneho zázemia a takej
podpory akú mali v Čechách. „
Predstavitelia na Slovensku,
ktorí mohli pomôcť týmto športom sa obrátili chrbtom“ s nevôľou spomína Vlado. „U nás sa
začali viac zaoberať komerč-

nou činnosťou, ako výchovou
mladých talentov a budúcich
reprezentantov Slovenska “.
Takéto názory neboli v súlade
s jeho presvedčením, kedy už
bol avizovaný zánik vrcholového parašutistického športu. Od
1. marca 1996 začal pracovať
v civilnom zamestnaní. Do parašutizmu sa ešte občas zapája pri vedení reprezentačného
družstva mužov, pri zastupovaní štátneho trénera Dušana
Domského. Parašutizmus bol
pre Vlada športom číslo jeden.
Rád sa ešte zúčastňuje činnosti, kde môže pomôcť, pokiaľ mu
to pracovné zaradenie dovolí.
Túto činnosť však vykonáva
v rámci dovolenky. Mrzí ho, že
mohol pre športový parašutizmus urobiť aj viac. Mrzí ho tiež,
že klasické disciplíny spejú už
míľovými krokmi k zániku.

V športovej činnosti dosiahol nasledujúce umiestnenia:
- juniorský Majster Slovenska v klasických disciplínach - 1976
- seniorský Majster Slovenska v klasických disciplínach - 1978
- II. m. v presnosti pristátia – Pohar Kalabčijeva BĽR – 1979
- I. m. v medzinár. pretekoch v Bekeščabe v Maďarsku – 1979
- II. m. v presnosti pristátia družstiev v Lipsku v NDR
- II. m. celkove - Memoriál ZMŠ J. Kriváňa v Očovej – 1978
- I. m. celkove - Štít Južnej Moravy – 1979
- II. miesto celkove – družstvo na MČSFR v Prievidzi – 1981
Za obdobie športovej činnosti a trénovania vykonal 2991 zoskokov. Z toho bolo 670 na kruhových padákoch OVP-65, OVP-68,
PTCH-C, PTCH 6,7,8,9, UT-15 a 2321 na padákoch typu krídlo
– Stratostar, Stratocloud, PTCH-11, Parafoil.

Emil Tencer
Člen KVV Banská Bystrica

Odhalenie Pamätnej tabule ZMŠ Jurajovi Kriváňovi v Šumiaci
Pokračovanie z 2. str.
V ďalšej časti sa všetci prítomní presunuli na malé námestíčko pred dom obecnej knižnice,
kde bola odhalená pamätná
tabuľa ZMŠ Jurajovi Kriváňovi.
Tabuľu odhalil Šimon Dudáš,
ktorý sa veľkou mierou podieľal na inštalovaní tabule. Že sa
toto dielo podarilo bolo zvýraznené veľkým potleskom, ktorý
sprevádzal odhalenie tabule.
Miestna knižnica sa nachádza na rohu ulice, ktorá nesie
meno Juraja Kriváňa. Nasledovalo fotografovanie a návrat do zasadacej miestnosti
miestneho úradu kde sa podával chutný obed a pohostenie
dobrým vínom. Po ňom prišli
na rad spomienky jeho bývalých kolegov, športovcov, na
tohto vynikajúceho človeka
a športovca. Spomienky na
tohto „profesora parašutizmu“
doplnili spomienky Emila Tencera, ktoré predniesol Vlado

Zámečník. V priebehu týchto spomienok predseda klubu
Štefan Janáček odovzdal preukaz člena Klubu vojenských

výsadkárov najmladšej členke
klubu v Šumiaci Lívii Károlyovej, ktorá patrí tiež do rodiny
Kriváňových / Károlyovcov /.

Pribudol tak ďalší červený baret do tohto miestneho klubu.
V závere tejto akcie poďakoval predseda Miestneho klubu
vojenských výsadkárov v Šumiaci všetkým prítomným za
ich účasť a ako pamiatku na
túto akciu odovzdal prítomným za jednotlivé kluby, ktorí
sa podieľali na zhotovení tejto Pamätnej tabule Pamätný
list a kľúčenku s emblémom
klubu a erbom obce Šumiac.
Zároveň spomenul, že občania
nechcú zostať len pri pamätnej
tabuli, ale budú sa snažiť aby
na mieste terajšieho venčeka
bola inštalovaná i busta hlavy
Juraja Kriváňa, aby ešte viac
sa poďakovali za život a prácu tomuto svojmu rodákovi.
Sme presvedčení, že sa to podarí o opäť sa budeme môcť
stretnúť a zaspomínať si na
tohto vynikajúceho človeka.

Pavel Franík
Čen KVV Bratislava
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Akcia Gerlach
Bola to akcia svedomite pripravovaná štábnymi dôstojníkmi výsadkového vojska, pod velením
pplk. Taláška. Mala byť dokonalou ukážkou toho,
čomu sa naši špecialisti naučili a čo všetko dokážu, prípadne, čomu sa naši špecialisti čo si taká diverzná jednotka v boji v tyle nepriateľa môže dovoliť.
V letných mesia- plynom zostúpilo do výšky
coch 1950 boli do vojenské- nutnej na vysadenie zásob.
ho výcvikového priestoru Každá cvičiaca skupina
Libava na Morave povolaní si už doma pred cvičením
záložníci našej armády. Vý- dôkladne pripravila potrebsadkové vojsko im malo ich ný materiál, preverovali sa
cvičenie spríjemňovať tak, všetky možnosti, ktoré sa
tak aby sa im v noci veľmi môžu v takomto nerovnom
nedriemalo. Vysadení vý- boji vyskytnúť. Všetci svorsadkári v červených bare- ne študovali špeciálne mapy
toch do ich výcvikového oblasti vojenského výcvikopriestoru mali byť pre nich vého priestoru, kde mali byť
vo dne i v noci postrachom. vysadení. Podrobná štúdia
Veliteľ, ktorý velil týmto zá- ich desaťdňového pobytu
ložníkom bol veľký optimis- bola potrebná. Po príchode
ta a prisľúbil im za každého do danej oblasti sa potom
výsadkára, ktorého chytia cítili ako doma. Ich výstroj
dostanú peknú a hodnot- bola pomerne jednoduchá.
nú knihu. Času bolo dosť. Okrem zbraní, municie, noPreto aj rátali, že všetky žov a máp a máp nemuseodmeny budú záložníkom li mať nič viacej. Na sebe
na konci cvičenia poctivo mali chlebník a v ňom jednu
odovzdané. Cvičenie s vý- nepremokavú celtu k vôli
sadkármi bolo naplánované počasiu, ktorá slúžila aj ako
na 10 dní. Želanie o získa- prikrývka v noci v spaní pod
ní odmeny bola jedna vec, stromom. Nové rádiostanice
ale jeho splnenie, že chy- s vysokým výkonom a dobtia výsadkára druhá vec. rými vlastnosťami mali byť
Naša skupina výsadkárov teraz vyskúšané jednak
bola zložená z troch špeci- v cvičnom boji, ako i v naálnych výsadkových odbor- vádzaní lietadla so zeme
ností, ktoré sme v Stráži pod pri vysadzovaní do terénu.
Ralskom mali. Boli to dvaja Dovtedy sa tento systém
radisti, dvaja prieskumníci navádzania na vysadenie
a 6 chlapcov údernej /di- zo zeme nepoužíval. Tejverznej / skupiny. V tyle ne- to úlohy sa veľmi dobre
priateľa, ktorý mal asi 2000 zhostil radista Ján Hotěk.
mužov mali naši vydržať 10 Na nádvorí v Stráži pod
dní, bez akejkoľvek pomoci Ralskom sme mali veľkú taa okrem leteckej dodávanej buľu, na ktorú sme nalepili
stravy. Tá im bola dopravo- mapu s priestormi plánovavaná vo várniciach zhadzo- ného cvičenia. Na nej sme
vaných na padákoch. Úloha chceli sledovať denne nanašej skupiny bola veľmi šich výsadkárov – ich činzložitá. Praktický denne bolo nosť a pohyb. Vedľa mapy
potrebné robiť prieskum na bol priestor na nalepovanie
získavanie zásobovacích dešifrovaných telegramov,
plôch, kde sa strava na pa- ktoré pravidelne dochádzadákoch prepravovala, ale li od cvičiacej skupiny. Ich
museli sa vyberať aj plo- správy prijímala moja rádichy na klamné zásoby pre ostanica „Gerlach“ v praoklamanie nepriateľa. Pri videlných dvojhodinových
to sa všetko muselo robiť reláciách, vo dne i v noci.
tak, aby z nich nikto nebol Okrem riadiacich dôstojnízajatý. Všetky vysadenia sa kov boli do cvičenia zapojerobili tak, že najprv boli zho- ní aj letci, ktorí lietali s C-47
dené klamné zásoby a cel- a denne zhadzovali zásoby
kom na inej ploche zásoby cvičiacim. Do priestoru vypravé. Lietadlo prilietavalo sadenia bola vyslaná zabezna miesta vysadenia vo pečovacia skupina, ktorá
väčšej výške a v blízkosti vybrala plochu na vysademiesta vysadenia s ubratým nie diverznej skupiny a na-

vedenie lietadla na správne vysadenie. Správu od
nich, že je všetko v poriadku som prijal na rádiostanici
a cvičenie sa mohlo začať.
Skupina bola následne bezpečne vysadená a začala plniť svoje úlohy. Úlohy
spočívali v zisťovaní dôležitých palebných postavení
nepriateľa, ničenia veliteľských stanovíšť a podobne. Ničenie robila úderná
skupina, ktorú viedol Jardo
Jehlička a prieskum viedol
Jožko Burda z prieskumnej
roty npor. Krátkeho. Mne
zostalo celkom smutno,
lebo môjho dobrého kamaráta rádiotechnika Láďu
Koktu tiež vzali so sebou
pre prípad, že by sa im na
rádiostaniciach niečo pokazilo. A to nemali robiť, lebo
ako sa hovorí – čert nespí.
Stalo sa- nespal. Po dvoch
dňoch úspešného spojenia s vysadenou skupinou
moja hlavná rádiostanica
„Gerlach“, vypovedala poslušnosť. Moje vedomosti
ju na poslušnosť nedokázali prinútiť. Zavolal som preto rádiotechnika z letiska,
ktorý sa s ňou ešte v noci
asi 4 hodiny trápil, ale opraviť ju nevedel. A tak ani
dodnes neviem, čí to bol
nápad dopraviť na opravu
stanice nášho Láďu Koktu z výcvikového priestoru
letecký sem a späť. Stalo
sa,. Láďa prišiel, trochu sa
v rádiostanici povŕtal a odišiel späť, tam kde ho viac
potrebovali. Táto oprava,
aj keď bola časove náročnejšia a ﬁnančne nákladná
bola nutná pre dôležitosť
spojenia s bojovou skupinou, ako i pre zdarný priebeh cvičenia. Veď cvičiaca
skupina bola operatívne
riadená cez moju rádiostanicu na veľkú vzdialenosť.
Naproti tomu naši chlapci
v Stráži pod Ralskom, každé dve hodiny chodili k tabuli za účelom zistenia, ako
sa našim v tomto horúcom
boji darí. Prieskumná skupina a rádiostanica mala dosť
zložitú úlohu. Musela denne praktický zabezpečovať
dve miesta na vysadenie
zásob. Tieto miesta sa neustále menili, aby nepriateľ
nemohol zhodené zásoby
ukoristiť, v prípade, že by
vopred zistil kde sa budú
pravé zásoby zhadzovať.
Na klamné miesta boli vždy
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zhadzované na padákoch
vrecia, ktoré boli naplnené tehlami a nie stravou.
Druhé miesto zhodenia
bolo vždy bezpečne utajované a tam si skupina denne preberala teplú stravu po
celých desať dní cvičenia.
Práca prieskumnej skupiny
a radistov bola skvelá. Len
noci boli trochu chladné,
keď sa v noci pod stromami skrúcali zakrytí len celtou. Ubehaní a uťahaní po
celodennej akcii, tvrdo pod
smrekmi zaspávali. Zatiaľ
úderná skupina mala obrátený deň. Cez deň robila
len menšie prieskumné práce, lebo hlavná práca ich
čakala vždy v noci. Vtedy
ničili palebné postavenia
a iné stanovištia nepriateľa.
Vo vojne sa obyčajne nikdy
presne nevie či príde, alebo
odkiaľ môže prísť diverzná
skupina. O to mali naši
chlapci sťaženú prácu, lebo
bojujúce jednotky vedeli, že
výsadkári sú už medzi nimi
a každú chvíľu môžu narobiť šarapatu, môžu niekoho
zajať a podobne. Preto sa
cvičiaci záložníci proti výsadkárom dokonale pripravili. Zosilnili stráže – zdvojnásobnili ich a boli veľmi
podozrievaví a ostražití. Ale
tak, či tak výsadkárom cez
rozum neprešli a boli na
nich ako sa hovorí – krátki.
Plánované objekty na ničenie boli prieskumom zakresľované presne a ich
stráženie dôkladne sledované. Úderná skupina
podľa predloženého plánku
prieskumníkov išla potom
na hotovú vec. Spomínam
si ako mi Jardo Jehlička po
príchode z cvičenia opísal
prepad jedného palebného postavenia delostrelcov.
„ Představ si Emile voni ti
měli kolem palpostu řetez
strážnych „ posťažoval sa
mi Jardo. Mali to urobené
tak, že okolo miesta kde
mali zakopané delá postavili nie jedného, ani nie
štyroch, ale 20 strážnych.
Strážni boli rozostavaní tak,
že každý z nich mal len krátky úsek na stráženie. V noci chodili jeden k druhému
a späť. Heslo vôbec nemali – Jožo si tu, Karol si tu
a podobne. Cez toto husté
sito strážnych – spomínal
Jardo – som musel prejsť
Pokračovanie na str.15
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Zasadnutie 8.snemu KVV SR
Dňa 19. novembra 2010 sa v Žiline za
účasti 39 delegátov oblastných klubov vojenských výsadkárov SR uskutočnil 8. snem
KVV SR. Snemu sa zúčastnil ako hosť poverený zástupca 5. pluku špeciálneho určenia.
Správu o činnosti
KVV SR od ostatného snemu predniesol predseda
KVV SR plk.v.v. Ing. Anton
Múdry. Vo svojej správe informoval prítomných o práci
a výsledkoch v rámci KVV
SR ako i o činnosti predsedníctva KVV SR. V diskusii
vystúpili aj jednotliví predsedovia oblastných klubov so
stručným zhodnotením ich
činnosti. V diskusných príspevkoch sa objavili aj nové
myšlienky na skvalitnenie
akcií, rozšírenie účasti členov vrátane propagácie na
verejnosti napr. prostredníc-

tvom Internetu (http://www.
klubvtm.com). Vysoko boli
hodnotené
uskutočnené
akcie ako memoriál J.Gabčíka, výstup na Slemä, zájazd Novosielce, svetový
deň veteránov atď. Kladne
bolo hodnotená spolupráca s klubmi výsadkových
veteránov v Českej republike a účasť na akciách ako
memoriál zakladateľov výsadkového vojska, kladenie
vencov Antropoid, stretnutie výsadkových veteránov
Prostějov, výročné členské
schôdze v Prostějove, Liberci a v Prahe a ďalšie.

Slovenskí vojnoví parašutisti - doplnok III.
pokračovanie z 11. str.

používali na spojenie poštové holuby zo sekcie MI
-14. Hrdinstvo vysadených
žien SOE vo Francúzsku
pripomína pamätná doska
na kostole sv. Pavla v londýnskom
Kensingtone.
V súčasnosti sa objavujú
nové informácie o III. odboji, novou môže byť i smrť

sku. Na internete sa objavil
i zoznam – čs. žien, bojovníčiek obsahujúci viac ako
1050 mien, pri niektorých
absolventkách parakurzov
pri 2. čs. pdb. je pôvodne
zadelenie – odstreľovačka, zdravotníčka, radistka,
spojárka, rádiotelegraﬁstka,
detský domov, atď. (pozri
www - Alena VITÁKOVÁ

Pamätník účastníkom západného odboja
na Šafárikovom námestí v Bratislave
manželky Aloisa Šimara – Ženy v řadách 1. čs. sam.
(nar. 1921 – popravené- pol. praporu...).Historikov
ho 27.4.51 – sieť Svetla- – teoretikov by som rád
na), parašutistky Soni (1. upozornil i na obsiahlu ripart. brig. J. Žižku?), ktorá goróznu prácu Mgr. Lubora
bola najdená zastrelená Nedbala - Operace Karas
niekoľko dní po zatknutí z roku 2009, ktorá má širomanžela na jar 1951 v byte ký záber a v závere postiv Hanušovciach na Opav- huje i činnosť „slovenských“

Ďalším bodom bola
Správa o hospopárení KVV
SR, ktorú predniesol podpredseda pre ekonomiku
KVV SR p. Ján Kopecký.
K správe boli v diskusii vyjadrené niektoré pripomienky hlavne zo strany oblastného klubu v Bratislave.

Ročník X.
V závere snemu sa
tuskutočnila voľba 10 členného predsedu a predsedníctva KVV SR, a revíznej
komisie. Staronovým predsedom sa stal na najbližšie
2 roky plk.v.v. Ing. Anton
Múdry, predsedom revíznej
komisie p. Jozef Dupkala.

Nasledovala Správa kontrolnej a revíznej komisie KVV SR, prednesená
jej predsedom p.Jozefom
Dupkalom, ktorá konštatovala riadne a správne
hospodárenie s ﬁnančnými prostriedkami KVV SR.
KVV SR má v súčastnosti okolo 350 členov,
najpočetnejší je oblastný
klub Bratislava 115 členov,
Žilina 100 členov, B. Bystrica 60 členov, Prešov 50
členov a Trenčín 30 členov.
skupín COURRIER – 5,
MANGANESE na Slovensku počas SNP, ale i misiu
OSS por. Greena v SNP.
I keď to sem až tak úplne
nepatrí, na VČS KVVV Praha v roku 2009 zaznel od
člena KVVV Praha Františka Veisa príspevok o návšteve ČR Heydrichovho
syna Heidera (28.12.1934
– 3.7.2007) s manželkou
(podobnou Lívii Klausovej).
Navštívil Panenské Břežany, Starú Hlinu na Třeboňsku – rodisko K.Čurdu,
ale i kryptu v Resslovej ulici. V rozhovore s autorom
príspevku, medzi rečou
zaznelo, že nevylučuje, že
sa jednalo o možné dohľadanie hrobu staršieho
brata – Klausa (17.6.1933
– 24.10.1943, krstní otcovia
H.Himler, E.Roehm), pochovaného v areáli zámockého parku v Panenských
Břežanoch, po narazení bicyklom do hasičského auta,
za bránou zámku. V Nemecku ešte žijú Heydrichove dcéry – Silke 9.4.1939,
a posmrtne narodená Marte 23.7.1942. Uvidíme, aké
vence a s akými menami
sa objavia v budúcnosti pri
pomníku účastníkom operácie ANTHROPOID (často
nepresne Antropoid alebo
Antrophoid) v Prahe v Ko-

Ľubomír Dubeň
Čen KVV Bratislava
bylisích. František Veis robil
v roku 2006 doprovod Lorne
Ellison, príp. hercovi Johnovi Martinovi(autor The Miroir
Canght The Sun Operation
Anthropoid 1942 – cena
£12,50) v Nehvizdech (doskoková plocha Anthropoidu – dnes úsek diaľnice).
Pri bloku Slovenskí „nemeckí“ výsadkári zaujme informácia, že základ Brandenburgu sa prakticky tvoril v r.
1939 na Slovensku, na Sliači o.i. i z odlúčenej jednotky
por. Siegfrieda GRABERTA (11.1.1916 - 25.7.1943)
zo slovenských Nemcov.
(pozri - Encyklopedie tajných služeb, Universum
Praha 2006 str.61, 149)

Vladimír GAJDOŠ
KVVV Praha

Ročník X.

Čislo 5
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„ Stretnutie 2010 “ členov Klubov výsadkových veteránov
pokračovanie z 5. str.

Ing. Jána Tesařa,
miestostarostu a predsedu čs. obce legionárov
Miroslava Pišťáka ako
i zástupcov 601. skupiny
Špeciálnych síl odznelo
z mnohých úst prítomných
poďakovanie za toto vydarené stretnutie a prianie, aby i Stretnutie 2012,
ktoré by sa malo uskutočniť v Žiline sa uskutočnilo
aspoň na podobnej úrovni.
Ako poďakovanie za pomoc pri organizovaní tohto
Stretnutia odovzdal prezident KVV ČR plk. v.v. Ing.
Jindřich Starý predstaviteľom mesta Prostějov
a zástupcom 601. skupiny
Špeciálnyh síl pamätné
kazety a predstaviteľom

naše
ďalšie stretnutie,
tentoraz na Slovensku.

koľko dní nato podľahol
svojej chorobe a odišiel do
výsadkového neba. V jednom z príhovorov, ktorý

Návšteva radnice v Prostějove

KVV ČR i SR pamätné
diplomy. V diskusii odznel
i pozdrav od bývalého veliteľa výsadkového vojska
plk. v.v. Františka Mansfelda, nikto však netušil, že je

bol sprevádzaný častým
smiechom a potleskom
vystúpil jeden z brnenských veteránov. Určite
bude stáť za to, až sa nám
tento príspevok podarí

ný nástup a ukončenie
Stretnutia 2010, posledné
fotografovanie pri pamätníku na nádvorí posádky a lúčenia s priateľmi.
Čo povedať na záver. Priatelia v Prostějove, bolo to
vynikajúce a zaslúžite si
skutočne veľké poďakovanie za všetko, čo ste
pre nás pripravili. Poďakovanie za toto stretnutie
patrí prezidentovi KVV
Prostějov plk. v. v. Jindrovi Starému a celému
jeho kolektívu, ale najmä
gen. Páleníkovi a vojakom
601. skss, ktorí toto podujatie zabezpečovali, ako
i za dlhodobú podporu
výsadkových veteránov,
ktorí svoj život zasvätili
výsadkovému vojsku.Tešíme sa v roku 2012 na

Akcia Gerlach
pokračovanie z 13. str.

Slávnostné zasadnutie v Národnom dome

to jeden z jeho posledných
pozdravov svojim bývalým
podriadeným, spolubojovníkom a priateľom. O nie-

získať a uverejniť v našich Červených baretoch.
Nastal posledný presun do
posádky, kde bol slávnost-

ku kanónu a dať
naň lístok, že sme tu
boli. Tak som si taký lístok napísal a prilepil na
kanóny a pekne zase
medzi strážnymi zmizol.
Ráno sa strážny veľmi tešili, že zas mali jednu tichú
noc, kedy im výsadkári dali
pokoj. No keď sa išli pozrieť
aj s rozhodcom na kanóny,
či sú ozaj v poriadku trochu
pobledli. Na kanónoch mali
lístky, na ktorých bolo napísané : „ Byli sme tady – vylížte nám prdel ! “ Takže plán
zosilnených stráží vôbec
nepomohol a vyšiel vlastne
naprázdno. Tak na záver

Pavel Franík
Člen KVV Bratislava

cvičenia sľúbené odmeny
pre záložníkov neboli. Za
desať dní sa im nepodarilo
ani jedného výsadkára zajať

Emil Tencer
Člen KVV Banská Bystrica
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+
Žiaľ opäť sme dostali
smutnú správu. Do výsadkového neba odišiel náš
ďalší dobrý kamarát Edo
Varga z Košíc. Pre nemoc
nestihol prísť ani na odhalenie Pamätnej tabule Jurajovi Kriváňovi do Šumiaca
o ktorú tak vehementne usiloval. Edo odpočívaj v pokoji. Česť Tvojej pamiatke...
+ 12.10. sa naši členovia
zúčastnili členskej schôdze
Klubu letcov Gen. M. R.
Štefánika. Na tejto členskej

Ročník X.

schôdzi predstavil svoju knihu historik František Kele „
Milan Rastislav Štefánik významný cestovateľ a jeho
nasledovníci.“ Knihu môžeme zabezpečiť u nášho
priateľa
Janka
Repu.

+ Naša početná delegácia
sa zúčastnila 8. snemu KVV
SR v Žiline. Veríme, že sa
nájde člen KVV SR, ktorý
nám priblíži toto rokovanie a úlohy, ktoré vyplývajú
z tohto rokovania pre jednotlivé kluby na Slovensku.

členné zastúpenie bolo
s priebehom veľmi spokojné. I keď nás opäť zastihla
trochu smútočná nostalgia,.
Klub v Hurbanových kasárňach končí svoju činnosť.
Kde bude januárová členská
schôdza zatiaľ nie je známe.

+ Naši členovia sa zúčastnili výročných členských
schôdzí Klubov výsadkových
veteránov v Liberci, Prostejove, Zlíne a Prahe. Priniesli si príjemné spomienky na
ich priebeh, ako i nejakú
výhru z tomboly, ale najmä
poznatky o budúcoročnej
činnosti jednotlivých klubov.

+ Dňa 17.12.2010 sme
uskutočnili decembrové zasadnutie členskej schôdze
klubu. Ani teraz nechýbala
sviatočná nálada. Podávala sa Vianočná kapustnica,
kvalitné víno nášho predsedu a dobroty napečené
našimi členkami. Vyše 50

+ Pre rôzne termíny a obsadenie
vytypovaných
priestorov rozhodol výbor
KVV Bratislava, že výročná členská schôdza
sa uskutoční až v marci.
Členská základňa bude
včas informovaná s miestom a časom konania VČS

v poslednom období sa dožili okrúhlych jubileí naši členovia:
Roland Bartha - 30 rokov
Jaroslav Fraštia - 40 rokov
Ivan Bučko - 60 rokov
Jindřich Ditrich, Juraj Herman - 80 rokov
Genmjr. Karol Schwarz - 90 rokov
Pri tejto príležitosti boli menovaným udelené Pamätné ďakovné listy. Členovia klubu sa
pripájajú so želaním všetkého najlepšieho do ďalších rokov života.

Do ďalšieho roku 2011
všetkým členom
a sympatizantom
klubu
Veľa zdravia
a úspechov
želá
redakcia časopisu
Najbližšie číslo nášho spravodaja vyjde v marci 2011:
Pavel Franík, Kudlákova 1, 841 01 Bratislava tel/fax + 421 02 64362349 e-mail: franik@chello.sk
Mário Michajlov, Klemensova 11, 811 09 Bratislava, e-mail: botafogomm@gmail.com
Spravodaj Červené barety – len pre vnútornú potrebu.

