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Na úvod niekoľko riadkov do ďalšieho
desaťročia Spravodaja Červené barety
Náš Klub vojenských
výsadkárov Bratislava pri príležitosti 55. výročia začatia
výcviku parašutistov na Slovensku dňa 4.8.2001 zorganizoval na letisku vo Vajnoroch
historický zoskok 11 parašutistov veteránov na padákoch
OVP-68 z lietadla AN-2. Priemerný vek tejto skupiny bol 70
rokov. Bola tak odštartovaná
epocha veteránskych zoskokov
Klubov vojenských výsadkárov.
Po tomto úspešnom zoskoku
sa veteráni spolu s rodinnými
príslušníkmi a hosťami / Ivan
Nemček, Emil Tencer a ďalší/
stretli na spoločnej večeri vo
vajnorskej Bakchus-vile. Počas
nej E. Tencer predstavil svoju
knihu Dejiny parašutizmu na
Slovensku I. diel. Rozprúdila
sa široká debata, počas ktorej
som prišiel s návrhom vydávať
časopis Klubu vojenských výsadkárov Červené barety. Spravodaj, ktorý by všetkých členov,
ale i ďalších informoval o našej činnosti, aby sme aj touto
cestou nadviazali spoluprácu
s ďalšími regionálnymi klubmi
na Slovensku a Českej republike. Slovo dalo slovo a Spravodaj
Klubu vojenských výsadkárov
SR bol na svete. Bolo dohodnuté, že Spravodaj by mal byť
formátu A 4 a podľa možností
farebný. Prvé číslo pod redakciou Pavla Franíka a v začiatkoch nášho veľkého priaznivca
Pavla Pitoňáka z TJ JAMES,
vyšlo dňa 15.9.2001 1. číslo. Pri
farebnej verzii prvých ročníkov
nám veľmi pomohol náš člen,
v tom čase minister spravodlivosti JUDr. Ján Čarnogurský.
Bolo to zložité obdobie, no
prekonali sme ho. Dnes môžeme konštatovať, že za nami je
10 rokov života tohto dôležité-
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70. výročie úmrtia vynálezcu padáka
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ho článku v Klubovej činnosti
vojenských výsadkárov SR, bohatého na rôzne články z histórie i súčasnosti parašutizmu.
K dnešnému dňu vyšlo 10 ročníkov Spravodaja v takej úprave,
ako sme si predsavzali. Obsahom týchto 10 ročníkov bolo 37
čísiel Spravodaja. 456 článkov
a 569 strán textu a fotografií.
Nešlo to uskutočniť bez širokej
siete našich i zahraničných dopisovateľov. Medzi najaktívnejších dopisovateľov patrili: Ing.
Alexander Georgievský, Emil
Tencer, Ing.Vlado Gajdoš, Pavel Franík, Jozef Tuček, Štefan
Janáček, Zdenek Sigmund, J.
Poláček, Ing. Peter Švrlo, Táňa
Šidlová a ďalší, zo zahraničia
to boli Ing. Anton Šulak, Václav
Kameník, António E.S. Carmo
z Portugalska a ďalší. Pre veľký záujem o Červené barety
tieto sa dostali v roku 2006 za
pomoci pána Buláka na web
stránku www. jpm. sk, odkiaľ
bolo možné si aktuálne číslo
stiahnuť pre svoje potreby. Od
ročníka V., č.2. sa pridal k redakčnej práci na Spravodaji
Juraj Poláček, ktorý sa na tejto
práci podieľal až do polovice
roku 2010. Pomáhal mu pritom
i jeho syn Peter Poláček. V roku 2010 prestal na Spravodaji
pracovať Juraj Poláček, ktorý sa
rozhodol vydávať vlastný časopis Padáky a krídla. Po niekoľkých týždňoch však výbor KVV
Bratislava rozhodol o jeho pokračovaní vo vydávaní a poveril Pavla Franíka zabezpečením
jeho vydávania. Červené barety, ktoré sa tešili veľkej obľube
v radoch výsadkárov i ďalších
vo verejnosti teda pokračujú vo
svojom vydávaní. A popri exis-

S menom obce Smolenice sa spája veľmi známe
meno Štefana Baniča. Mnohí ho poznajú ako vynálezcu
padáka, ale málokto vie, že pochádza zo Smoleníc. Narodil sa 23.11.1870 v Neštichu / teraz súčasť Smoleníc /.
V roku 1907 odišiel za
prácou do USA, kde pracoval ako robotník a baník
v okolí New Yorku , potom
v Pensylvánii a naposledy
v meste Greenville. V roku
1913 zostrojil prvý použiteľný padák, sám ho i vyskúšal
a potom tento patent predložil Patentovému úradu
USA 25. augusta 1914 bola
schválená patentová listina,
ktorá ho oprávňovala vyrábať padák 17 rokov. V roku 1920 sa vrátil do vlasti.
Zomrel 2.1.1941 v rodnej bu vojenských výsadkárov
obci. V roku 1968 pri prí- Bratislava bola pred Kultúrležitosti 50. výročia vzniku nym a spoločenským zaČeskoslovenskej republiky riadením Smolenice ( časť
bol na cintoríne nad jeho Neštich) odhalená pamäthrobom postavený pomník, ná busta. V Smoleniciach

Pokračovanie na str.2

Pokračovanie na str.3

pri príležitosti 100. výročia
jeho narodenia bola na jeho
rodnom dome odhalená
pamätná tabuľa a na bratislavskom letisku M. R. Štefánika ďalší pamätník. Dňa
9. júna 2006 za pomoci Klu-

v Múzeu Molpír je Štefanovi
Baničovi venovaná miestnosť so stálou expozíciou.
Dňa 8.1.2011 zavítala skupina členov Klu-
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Pokračovanie z 1. str.

tujúcich
časopisoch
vojenských výsadkárov budú mať i naďalej
svoje miesto. Sme presvedčení, že sa nám to
podarí. V ročníku III.
/ 2003 /, číslo 2 začala
v Červených baretoch
vychádzať
rubrika
Galéria osobností pa-

rašutizmu na Slovensku, ktorá má už za
sebou 24 pokračovaní
a bolo v nej uvedených
takmer 100 osobností výsadkového vojska
a športového parašutizmu. Prvým číslom
Červené barety ročníka XI chceme zaviesť
novú rubriku „Viete
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že“, v ktorej by sme informovali, čo sa kedy
v príslušnom mesiaci
a roku udialo v histórii výsadkového vojska
a športového parašutizmu. Čo si teda do
ďalších rokov zaželať?
Nech nám to teda vydrží ďalších desať rokov.
Pavel Franík
Člen KVV Bratislava

Napísal som Dejiny parašutizmu na Slovensku
Napísať knihu, to
ma v minulosti ani vo sne nenapadlo. K písaniu som mal
určitý sklon už od detských
rokov. V tých rokoch som si
skladal rôzne veršíky a dokonca aj texty k pesničkám.
No z toho som vyrástol.
V roku 1943 som nastúpil
do štvorročnej Baťovej školy práce v Baťovanoch. Tam
som bol kolpoltérom. Staral
som sa o nástenné noviny
na našej chodbe v internáte. Do nich som občas aj
napísal o živote vo fabrike
a na internáte. Písal som
články aj do závodného časopisu
„ Úderník“. Na
vojne som pokračoval v tom
istom. Po vojne od roku
1952, kedy som bol krajským náčelníkom para pre
Nitriansky kraj, začal som
písať do leteckého časopisu Krídla vlasti. V nich som
uverejňoval hlavne odborné
témy organizácie výcviku
v parašutizme. Potom, keď
boli premenované na Letectví a kozmonautika, v písaní som pokračoval. Teda
celkom 48 rokov. Medzi tým
som písal články do krajských novín Nitrianského
kraja a do rôznych časopisov ako boli Slovenka, Život
a ďalšie. Prispieval som aj
do rozhlasu Banská Bystrica, kde som uverejňoval
rôzne žarty. Pretože som
nebýval v rodisku a naša
rodina bola veľká, posielal
som príslušníkom rodiny
veršované pozdravy. Najviac som napísal, keď som

vystupoval ako ľudový rozprávač. Tie rozprávania som
si písal vopred a prispôsoboval ľuďom a prostrediu,
v ktorom budem vystupovať. Ako podklad k písaniu
textu mi slúžili žarty, ktorých
som bol zberateľom. Mám
ich už vyše šesť tisíc, ale
povedal som si „ už dosť“.
Ľudové rozprávanie som robil na svadbách, narodeninách, výročných schôdzach
ROH, MDŽ a podobne. Pri
písaní listov som sa neobmedzoval a pravidelne to
bolo vždy 4-6 strán. Keď
som sa s jednou láskou
rozišiel, tak na rozlúčku
som jej napísal 18 stranový
list. U vodární som pracoval 15 rokov ako ekonomický námestník riaditeľa závodu. Tam so okrem iného
mal povinnosť spracovávať
riaditeľovi správy o plnení
plánu a podobne. Správy
som tiež spracovával aj ako
funkcionár rôznych spoločenských organizácií. Podľa týchto údajov som bol
teda dosť rozpísaný. Bude
to stačiť na napísanie Dejín parašutizmu na Slovensku – knihy literatúry faktu?
Keď som v roku 1959 bol
predsedom para odboru
na Slovensku, požiadal
som všetkých krajských
náčelníkov para v krajoch,
aby z výcviku parašutistov
zbierali fotograﬁe a ostatné materiály. Tie by v budúcnosti mohli slúžiť ako
podklad k napísaniu dejín.
Sám som podobné údaje

z Nitrianskeho kraja odkladal. No väčšina krajov to
nevzala za svoje. V roku
1968 sa konala v Kuneráde
celoslovenská konferencia
parašutistov. Na nej boli
Doc. Vlado Hlôška, Štefan
Gronský, Štefan Uher a Ladislav Vašečka poverení
napísaním Dejín parašutizmu na Slovensku. No rok
1969 to pokazil, lebo Doc.
Vlado Hlôška, ktorý bol profesorom na Vysokej škole
pedagogickej v Banskej
Bystrici, bol zo školy vylúčený, pre nesúhlas so vstupom sovietskych vojsk do
Československa. Tak až do
roku 1968 sa v tejto oblasti
nič už neurobilo. Až neskôr
na podnet Ing. Vladimíra
Zámečníka bola zvolaná
porada, ktorej sa zúčastnili
okrem neho aj Doc. Hlôška,
Ján Major, Emil Tencer,
Ladislav Platko a novinár
Szomolányi.
Szomolányi
mal blízko k parašutizmu,
poznal jeho problémy a bol
poverený napísaním dejín.
Podklady pre ich spracovanie mu mali poskytovať
všetci ostatní členovia porady. Ani tento druhý pokus sa nepodaril. Až ten
tretí potom zastihol mňa.
V roku 1989 som bol na
návrh Ing. Vladimíra Zámečníka a SNA poverený
napísať dejiny v období od
konca roka 1970. No bol to
pre mňa veľký otáznik, ako
začať z ničoho? Je známe,
že zatiaľ čo podniky a štátne organizácie mali po-

vinnosť ročne odkladať do
archívov písomné správy,
zatiaľ Zväzarm túto úlohu
neplnil. Činnosť aeroklubov
nie je zachytená v žiadnom
archíve. Len niekoľko poznámok z rokov 1946-1948
o prvých parašutistoch, ktorí skákali v Bratislave. Teda
takúto úlohu som neprijímal
s nadšením. Len Zámečník, Líška a Sluk ma žiadali,
aby som sa predsa len o to
pokúsil. Boli aj takí, čo sa
môjmu povereniu riadne
a nahlas zasmiali. Bol to
napr. bývalý ústredný inšpektor para Jozef Česnek.
To ma veľmi nepovzbudilo.
Začal som zbierať materiál,
ktorý by mi pomohol niekde
začať. Prvého som oslovil
Ladislava Vašečku, ktorý
bol v roku 1946 iniciátorom
prvých zoskokov po II. svetovej vojne na Slovensku
a v ČSR. Medzitým som
písal všetkým známym parašutistom, ktorí robili v minulosti krajských inštruktorov a inšpektorov. Veril som
a dúfal, že títo môžu mať
u seba uložené materiály
z ich činnosti. Obrátil som
sa aj na niektorých pamätníkov parašutistov, ktorí
sa na rozvoji parašutizmu
v Československu podieľali. Písal som do zahraničia a to do USA Krmanovi
a Mulíkovi, do Kanady Olečinovi. Do Austrálie Vlastovi Zámečníkovi, Pápežovi,
Tiborovi Gleskovi, do Nemecka Lacovi Gleskovi.
Pokračovanie na str.10
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bu vojenských výsadkárov do Smoleníc pod
vedením predsedu Klubu
Ladislava Hrehu ( J.Tuček, V.Timura, M. Feješ a P. Franík /, aby sa
stretla so staronovou
starostkou obce Pavlínou Horňáčkovou, ktorá
už v minulosti úspešne
spolupracovala s naším klubom. Veľmi milo
nás privítala na pôde
svojho
domu
spolu
s manželom. Celá skupina jej zablahoželala
k znovuzvoleniu za starostku obce. Vzájomne
sme si popriali, aby spolupráca, ktorá sa úspešne
rozvíjala za minulého sta-

položená kytica kvetov.
Nasledovalo položenie
venčeka pod pamätnú
tabuľu na rodnom dome
Štefana Baniča, odkiaľ
sa skupina presunula
na
cintorín v miestnej
časti / Neštich /, kde
položili k jeho hrobu
pripravený veniec. Po
pietnom akte nás pani
starostka
Horňáčková
pozvala do útulnej reštaurácie na obed. Počas
obeda sa medzi iným
rozprúdila debata, ako
ďalej pokračovať v spolupráci
medzi
Klubom vojenských výsadkárov
Bratislava
a samosprávou obce
Smolenice.Veríme,že
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Výročná členská schôdza
KVV Bratislava
Dňa 5.marca 2011 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov Bratislava, ktorá sa konala v Ivanke pri
Dunaji. Rokovanie prebiehalo v priestoroch
Spojenej strednej školy, ktoré priestorovo
a funkčne plne zabezpečili dôstojný priebeh VČS.
Naša vďaka patrí kolegom, ktorí sa spolupodieľali na príprave tejto
akcie, najmä kolegom
Hrehovi, Timurovi, Alexandrovi,
Feketeovej
a ďalším. VČS sa zúčastnilo 49 členov KVV
Ba a 18 pozvaných hostí. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia KVV SR
(B.Bystrica- Vl. Kavický
L. Haverla) a celoslovenského výboru KVV SR
v čele s predsedom plk.
v.v. A. Múdrym. Z po-

zvaných klubov KVV ČR
prijali účasť zástupcovia
KVV Liberec, Prostějov,
Holešov a Praha. Rokovanie prebiehalo v pracovnej atmosfére, podľa
schváleného programu.
Na úvod zaznela báseň
z vlastnej tvorby nášho
člena kolegu Rezníka
pod názvom „Pieseň
o vlasti“. Predseda klubu kolega Hreha predniesol Správu o činnosti
KVV Bratislava za rok
Pokračovanie na str.13

Pieseň o vlasti
Jaroslav Rezník
Kde horou tečie potok čistý
a šepká tráve ako rásť,
kde vietor hladí stromom listy,
je tvoj diel zeme, tvoja vlasť.

rostovania, pokračovala
i v ďalších rokoch. A je
na čo nadviazať. Hlavne
po V. úspešnom ročníku
Memoriálu
zakladateľov výsadkového vojska
a tvorcu padáka Štefana
Baniča, ktorý sa konal na
pôde obce Smolenice.
Po krátkom prípitku
šampanských sa skupina na čele so starostkou
odobrala k buste Štefana
Baniča, kde v rámci pietnej spomienky na 70.
výročie smrti tohto významného človeka bola

to bude spolupráca
na úrovni aspoň tých
minulých rokov. Ďakujeme za pozvanie
a priebeh tejto akcie. Na
oplátku predseda KVV
Bratislava L. Hreha pozval starostku p. Horňáčkovú na našu výročnú
členskú schôdzu, ktorá
by mala byť 5. marca. Už teraz sa tešíme na jej účasť.
Pavel Franík
Člen KVV Bratislava

Kde chodil dedo v stopách predkov
siať zrno, tiché zvery pásť,
kde chlieb tvoj vonia čerstvou striedkou,
je tvoj diel zeme, tvoja vlasť.
Kde zem raz tvojím hrobom vzklíči
a vnuci prídu vence klásť,
kde hrozno dužnie vo viniči,
je tvoj diel zeme, tvoja vlasť.
Kde z piesne nikdy neubúda,
kde kvetmi kvitne každá stráň,
je tvoj diel zeme, tvoja hruda,
tak si ju chráň, tak si ju chráň.
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Spomienky na mladosť v Para

Katarína Hubinská
Čas letí, ale spomienky na pekné chvíle v mladosti
zostávajú. Aj ja po mnohých
rokoch si často spomínam
na chvíle, keď sme sa v roku
1951začali stretávať v Petržalke neďaleko futbalového ihriska. Bola to prekážková paradráha, náš „opičí“ raj. Učili sme
sa na nej pod dohľadom inštruktora prekonávať jednotlivé
prekážky. Bol to pre nás, budúcich športových parašutistov,
náročný, takmer vojenský výcvik, ktorý vyžadoval odvahu,
šikovnosť a najmä disciplínu.
Hneď pri prvom príchode na
paradráhu nám pridelili uniformu: anglický kabát „battledres“,
nohavice, kanady, bordovú
baretku a plátenný odznak
DOSLET, ktorý sme si našili
na rukáv. V uniformách, pod
dozorom skvelých inštruktorov
Stana Beláka a neskôr Šaňa
Nagya, sme sa týždeň čo týždeň stretávali, učili sa zdolávať prekážky a tiež preberali
teóriu parašutizmu. Moji „spolutrpiaci“ pri výcviku boli: Gabo
Kiš, Ján Vančík, Mikuláš Georgievský, Šaňo Georgievský,
Olga Lendáková, Fina Červenková, Nelo Daubner, Mária
Jančovičová, Viera Oravcová
- Součková, Vojto Nagy, Jozef
Karas a ďalší. Boli sme veľmi
dobrá partia, ako jedna veľká,
fantastická rodina. Chodili sme
spolu na prechádzky, do kina,
na nácvik spartakiády. Naše
kamarátske vzťahy nám závideli všetci na letisku a závidia
nám ich a obdivujú dodnes.

Výcvik nebol vôbec
jednoduchý, inštruktori nám
nič neodpustili. Dievčatá nemali žiadne úľavy, museli sme
prechádzať výcvikom tak ako
chlapci. Prekážky sme sa učili

prekonávať správne a za určený čas. Keď sa nám nedarilo, museli sme v duchu hesla
„opakovanie, matka múdrosti“
opakovať, kým s nami neboli
inštruktori spokojní. Cvičili sme
do úmoru preskok cez bariéru,
plazenie pod ostnatým drôtom, beh po kladine či hojdajúcich sa brvnách a lavičkách,
preskok pomocou lana cez
vodnú priekopu, šplh na lane,
útok na dom, zdolanie steny,
parakotúle, zoskoky z veže...
Na hodinách teórie sme
sa zoznámili s hlavným a záložným padákom, s jeho zložením a balením. Učili sme sa
pravidlá chovania sa na letisku a v lietadle. Po roku výcviku sme absolvovali praktické
a teoretické skúšky, ktoré sme
museli zvládnuť na výbornú,
len potom sme boli pripravení
na prvý zoskok. Prvý skupinový zoskok sme uskutočnili
v roku 1952 na padáku U1
z Dakoty. Lietadlo bolo požičané z Prahy, Bratislava vtedy
nemala žiadne lietadlo vhodné na zoskoky parašutistov.
Zážitok z prvého zoskoku bol
úžasný, neopísateľný. Striedanie strachu, radosti, nedočkavosti a pocitov, ktoré sa nedajú opísať , ktoré treba prežiť.
Nepamätám sa, či vtedy
premával do Vajnor autobus.
Väčšinou sme chodili peši,
vlastne bežali od Dimitrovky,
aby sme si udržali kondíciu.
V lete sme chodili na letisko aj
na jazero, v zime do telocvične.
V telocvični excelovala naša
Božka Lengyelová - Mehešová, ktorá ako bývalá gymnastka na náradí necvičila, ale sa
vznášala ako lastovička. Túto
svoju gymnastickú skúsenosť
využila neskôr pri akrobacii vo

vzduchu. V tom období sa
skákalo veľmi málo. Sem-tam
za odmenu a na leteckých
dňoch. Neskôr sme patrili
pod Zväzarm. Pod záštitou
Zväzarmu sa parašutizmus
stal masovým športom. Boli
sme vyradení ako inštruktori a učili sme nováčikov
tak, ako inštruktori učili nás.
Dušou celého parašutistického kolektívu a našim veľkým náčelníkom bol
Ivan Nemček. Ako človek mimoriadneho nadania a schopností skákal a lietal na všetkom,
na čom sa vtedy dalo. Nebol
len parašutista a pilot, pôsobil
najmä ako tréner, pilot-vysadzovač a medzinárodný rozhodca. Vždy cítil za nás veľkú
zodpovednosť, zdieľal s nami
dobré i zlé. Bol vynikajúci psychológ, mal nás prečítaných,
vedel, čo sa v každom z nás
skrýva, čo komu môže dovoliť
alebo zakázať. Ivan zasvätil
parašutizmu celý svoj život.

S láskou si spomínam
aj na našich pilotov: Štefana
Hajdina, nášho slovenského
Meresjeva ( pilotoval s amputovanou nohou), Jána Pastuchu,
Karola Pastuchu staršieho
a Ivana Nemčeka. Plnili naše
sny a želania, aby ten veľký
železný vták s nami vzlietol.
Šéfom baliarne padákov bol Juraj Herman,
neskôr Vinco Draganovský.
S veľkou úctou a rada si spomínam na prvých odvážnych
bratislavských
parašutistov:
Majku Hermanovú, Juraja
Hermana, Vierku Pastoriovú,
Lacka Vašečku, Vladka Hlôžku, Stana Beláka, Šaňa Nagya, Milana Švrčka, Jara Pipu,
Nandyho Kocha, Jara Meheša,
Laca Cícha, Karola Barinku,
Jána Soboňa, Dušana Gábriša, Milana Bacha, Milana
Kráčalíka, Viktora Okruhlicu,
Vojta Lužicu, okolo ktorého bolo vždy veľa smiechu

Ročník XI.
a mnohých ďalších. Osobitne
musím spomenúť elegantného Lacka Denkóczyho, ktorý
s nami robil kondičnú chôdzu
a orientačný beh po lese.
Počas nášho výcviku vznikali aj
manželstvá: Vierka a Jaro Pipovci, Mária a Karol Barinkovci, Božka a Jaro Mehešovci.
Jaro Meheš
nám
robil hospodára ( prideľoval
nám na začiatku uniformy)
a celý svoj život zasvätil letisku a parašutizmu. Hoci má už
77 rokov, dodnes skáče na
krídle ako športový parašutista. Jaro je majster športu,
v šesťdesiatych rokoch minu-

lého storočia vytvoril viacero
svetových rekordov. Manželka Božka viackrát reprezentovala Československo na
majstrovstvách
sveta,
je
majsterka športu, majsterka sveta. Pamätám sa na
jej krásny štýl, jedinečnú
polohu pri voľnom páde.
Zvláštnu pozornosť si
zaslúži môj kamarát Gabo
Kiš.
Svojou
húževnatosťou dosiahol vždy to, čo si
zaumienil. Na preteky išiel
s cieľom zvíťaziť, nielen sa
zúčastniť. Je zaslúžilý majster športu, majster ČSR,
držiteľ viacerých svetových
rekordov,
majster
sveta.
Ako
perličku a obdiv k jeho všestrannosti spomeniem,
že sa stal vo Švajčiarsku sedemkrát po sebe, v rokoch
1976 až 1983, víťazom súťaže na presnosť pristátia pre
veteránov nad 40 rokov. Na
súťaži sa skákalo na vojenských padákoch s guľatým
vrchlíkom o ploche 100 m2.
Pôsobil tam aj ako tréner a medzinárodný rozhodca pre RW disciplíny.
Spomínam na Jána Vančíka, Bohuša Havla, Františka
Horáka a Jara Pipu. Týchto
štyroch výborných parašutisPokračovanie na str.6

Ročník XI.

Čislo 1

5

Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok IV.
S III. doplnkom, ktorý mapoval rok 2009 ste
sa mohli stretnúť na stránkach časopisu Bojovník č. 4/2010 na strane 7, i keď tu sa pri prepise
objavil rad drobných nepresností, ktoré postrehne
len zopár odborníkov. Takže čo nového sa od tejto doby objavilo? Nehľadajte nejaké závratné objavy už objaveného, niet z kade brať, niet sa koho
opýtať a opisovať ( i s chybami ) sa tiež nevypláca.
Vojnoví parašutisti povymierali, zostávajú vojenskí
a sprostredkovaní pamätníci na parašutistov. S pribúdajúcimi rokmi sa ich výpovede často začínajú
i meniť, takže výsledná výpovedná dokumentárna
hodnota stráca na vierohodnosti. Zostáva návrat
do už často prečítaných kníh J.Šolca (13.11.1932
– 8.4.2010, napísal 24 kníh s parašutistickou tematikou) a dnes už len „hľadanie medzi riadkami“.
V bloku „Ženy – pa- cii „D“ – v apríli stihnem
rašutistky“ by som dopl- ešte doplniť a poopraviť
nil, že v zostave roty pre čestnému konzulovi ČR
zvláštne úlohy pri 2. čs. a organizátorovi pomnípdb ﬁguruje i des. Eata ka v Arisaigu - Paulovi
Vašinová. Podľa histo- Millarovi zoznam padlých
rika O.Vaňka by sa pa- slovenských parašutisrašutistka Turjanicová, tov sekcie „D“, tak ako
vysadená na Podkarpat- sa objavia na pomníku
skú Rus v dvojčlennom v Arisaigu. V krátkych živýsadku a od tej doby votopisoch parašutistov
nezvestná, mohla volať londýnskej sekcie „D“
Hanna. V Česku (Č.Tře- narazíme na ich pobyty
bová) žije dnes ešte po- na Slovensku. Pred II.
sledná príslušníčka 2. svet. vojnou B.Chrastina
čs. pdb 83. ročná Bože- (SPELTER) obhospodana Ivanová rod. Fialová. roval veľkostatok pri PoSpoločne s brig. gen. važskej Bystrici, v dubv.v. J.Klemešom sa zú- nickej Zbrojovke pracoval
častnila 23.6.2010 v de- K.Niemczyk (CALCIUM),
lostreleckom bunkri Hůr- v bratislavskej pobočke
ka v Králikoch otvorenia na prevádzku spacích
stálej výstavy Čecho- železničných
vagónov
slovákom, ktorí bojovali J.Žižka (BARIUM), v po„s padákom nad hlavou“. bočkách banky Slavie
V SNP je potvrdená v Bratislave a Košiciach
účasť 15 žien z 2. čs.pdb. J.Cikán(GLUCINIUM),
K židovským parašu- pred odsunom do Protektistom – koncom novem- torátu často muzicíroval
bra 2009 navštívila Šura- na klavíri v N.Zámkoch
ny a Nové Zámky jediná B.Kobylka
(IRIDIUM)
dcéra R.Reisza. 22. no- a ďalší. Po roku 1945 zavembra 2009 odhalila kotvil v Senci A.Stolařík
Edna Reisz Leshem na (ROTHMAN), v Kežmarbudove gymnázia v N. ku od roku 1952 do smrti
Zámkoch pamätnú ta- v roku 1965 O.Peroutka
buľu parašutistovi R.Re- (ROTHMAN). Krátko ako
iszovi (AMSTERDAM). prednosta II. odd. u 2 pd.
Spoločne
pricestovali v B.Bystrici pôsobil F.Boi jej synovia – Raz a Ra- gataj (CARBON), a predﬁ. (Bližšie – Bojovník č. 7 nosta 4. VO OBZ v Braz 18.3.2010, str. 6). Dopl- tislave, prísl. 2 čs. pdb
nil a opravil by som dá- - P. Marcely - (niekde
tum narodenia R.Reisza i Marcelly, od roku 1950
na 8.8.1914 v Budapešti. najmladší 36-ročný sloK londýnskej sek- venský generál). Sa-

mostatnou kapitolou je
vojenská služba parašutistov, ktorí sa narodili
pred rokom 1920 v Československu.
Niektorí
z parašutistov londýnskej
sekcie nemali odslúženú
vojenskú službu – buď
boli ešte mladí, alebo prišli z rôznych kútov sveta,
kde pracovali ako „baťovci“, z cudzineckej légie a podobne. Asi 30 zo
starších (či už dôstojníci
alebo vojaci) ale slúžilo
do roku 1939 i v slovenských posádkach. Najviac v Bratislave u 39.pp
alebo 109.dp, ale i v ďalších slovenských posádkach ako: Komárno, Trnava, Hlohovec, Trenčín,
Nitra, Kremnica, B.Bystrica, Martin, Žilina, Ružomberok, Dolný Kubín,
Poprad, Levoča, Prešov,
Bardejov, Košice, Michalovce, Trebišov, Tisovec,
Lučenec. Slovenskí parašutisti sekcie „D“ slúžili hlavne v posádkach:
Martin – I.Eross, F.Bíroš,
J.Chramec, F.Hollý, Komárno – K.Mladý, Žilina – J.Grajzel, niektorí
stihli i ďalšie posádky
– I.Eross – Bratislava,
Š.Košina – Michalovce, F.Bíroš - B.Bystrica,
J.Haríň - Nitra, B.Bystrica, Prešov, atď. J.Gabčík
slúžil v Košiciach a Prešove. (Tu niekde sú ešte
možnosti pre miestne
KVV - nájsť, dohľadať
spoločné historické fotograﬁe, spolubojovníkov
z vojenskej služby z rokov 1930 – 1938). I v povojnovej histórii narazíme
na mená parašutistov,
Jozef Haríň (EMBASSY)
sa napríklad v roku 1948
stal predsedom miestneho rybárskeho zväzu
v Ružomberku. Z ďalších
informácií zaujme i pracovný názov neskoršej
skupiny MANGANESE,
ktorá sa tvorila ako „Slovácka skupina“. Praneter
J.Gabčíka (členka KVV
ZA) bola nakoniec upresnená ako Katarína Tom-

číková (takže nie Tomečková, Tomášiková, atď.!).
K 2. čs. pdb – i keď
nepatrí medzi
hlavné
oblasti môjho záujmu
- posledné miesto odpočinku práporečníka „strateného práporu“ 2. čs.
pdb - rtn. Ivana Bedzíra
(19.11.1915 – 14.9.1967)
som našiel v Aši. Ďalšie informácie obsahujú
i Zápisky kpt. V.Pavloviča, zástupcu V.Lichnera
za obdobie tvoriacej sa
2. čs. pdb (30.10.1943
– 5.4.1944) a sú vo Vojenskej histórii č. 3/2007.
Pekný článok o 90-ročnom radistovi gen. Viesta
- pplk. v.v. Jánovi Jančovi, žijúcom dnes ešte
v Smrečanoch, vyšiel
z pera O.Vaňka v Bojovníkovi č. 10/2010. Pred
odchodom do dôchodku
slúžil u 22. vb v Prešove,
do roku 1976 ako náčelník Ústredného výsadkového skladu v Košiciach.
Na Karlovarsko smerujú i stopy slovenského padákového strelca
plk.v.v. Juraja Imricha
(15.7.1916
Železník
– 11.8.1990 K.Vary)
K cudzineckým legionárom – v apríli 2010 zahynul na misii v Afganistane parašutista – des. CL
23 - ročný Robert H. zo
Starej Ľubovne, predtým
zahynul v Djiboutti 26ročný Jozef T. v 05/2008.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha
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Spomienky na mladosť v Para

Pokračovanie zo 4. str.
tov spája jeden zoskok v roku
1960, za ktorý boli vyznamenaní
prezidentom
republiky
za
statočnosť.
( K tomuto príbehu sa ešte
vrátim.) Janko Vančík a Bohuš Havel sú majstri športu, Franto Horák bol držiteľom viacerých svetových
rekordov, Jaro Pipa bol držiteľom 1. výkonnostnej triedy.
Významným reprezentantom
z Bratislavy je Jozef Vrábel,
majster športu a sveta, reprezentoval na dvoch majstrovstvách sveta, je držiteľom
viacerých svetových rekordov. K tejto našej generácii
najstarších parašutistov patrí
Jožko Hindický, tiež majster športu a držiteľ viacerých
svetových rekordov na presnosť pristátia z výšky 600 m.
Legendou bratislavského letiska je tiež Mikuláš Georgievský,
bol inštruktorom základného
a pokračujúceho výcviku, je
držiteľom 1.výkonnostnej triedy a tiež rekordov na presnosť
pristátia. Jeho starší brat Šaňo
skákal ako veterán ešte vo veku
nad sedemdesiat päť rokov.
Spomínam si aj na Vinca
Trebatického, ktorý je držiteľom 1.výkonnostnej triedy
a v roku 1956 patril medzi
význačných
parašutistov.
Na záver spomeniem Štefana Janáčka, ktorý bol nielen
šikovný parašutista, ale ktorý vďaka svojmu osobitnému
daru komunikovať so všetkými
a všade, drží nás pokope v podstate od začiatku až dodnes.
Vďaka fenomenálnej pamäti
na mená, výročia a udalosti,
organizoval desaťročia všetky naše stretnutia po rokoch,
nezabúda na osobné a športové výročia nás všetkých.
Vo svojom spomínaní nemôžem vymenovať všetkých,
ktorí by si to zaslúžili, nebol
by to článok, ale celá kniha,
ale verte, moje spomienky
patria aj vám všetkým, nemenovaným. S úctou a smutnou
spomienkou v duši spomínam na našich kamarátov,
ktorí už nie sú medzi nami.
Ako parašutisti a bývalí vojenskí výsadkári sa stretávame
pravidelne každú poslednú
stredu v mesiaci už od roku
2000, keď bol založený Klub
vojenských výsadkárov oblasti
Bratislava. Nás, bývalých pa-

Jaroslav Méhes
príprava na zoskok,
letisko Slávnica v r.2010
rašutistov, oslovil Štefan Janáček, vstúpili sme do klubu ako
civilní parašutisti. Máme spoločné záujmy, spoločné spomienky, rozdiel je len v tom, že
vojenskí výsadkári museli a my
sme chceli. Dnes sme jedna
veľká rodina, zúčastňujeme sa
na rôznych spoločných podujatiach, či už športových spo-

Často sa v spomienkach vraciam k príbehu našich štyroch
statočných. Zaspomínali sme
si aj v lete roku 2008 na stretnutí na Železnej studničke,kam
si prišiel Janko Vančík z Prešova zaspomínať osobne.
V roku 1960 sa konal v Prahe na Ruzyni medzinárodný
letecký deň. Naši štyria hrdinovia mali spolu s Vincom
Trebatickým vytvoriť päťcípu
hviezdu, ale pre nepriaznivé
počasie a nízku oblačnosť sa
rozhodlo, že budú skákať len
štyria. Počas voľného pádu
vytvorili namiesto plánovanej
hviezdy len kríž a po otvorení
padákov netušili, že veľa nechýbalo a bol by to aj ich kríž.
Miesto pokojného klesania na
padákoch začali všetci stúpať,
výška na výškomeroch neubúdala, ale pribúdala. Dostali
sa do búrkových mrakov, ktoré ich nasávali a rozptýlili do
päťkilometrovej
vzdialenosti
od letiska. Jaro Pipa dopadol

Ročník XI.

Vojto Lužica - šesťdesiate roky
ho napätia. Zaiskrilo sa a Jaro
už urobil v mysli nad Jankom
kríž. Ale Janko hrôzostrašne
vyzerajúci dopad na elektrické
vedenie a následné roztrhnutie drôtov prežil vďaka svojej
duchaprítomnosti a odborným
vedomostiam
elektrotechnika. Zabezpečil miesto dopadu
a ponáhľal sa za Jarom, ktorý
zostal ležať s otvorenou zlomeninou na stavenisku. Bol
v šoku a plakal. Nie od boles-

Ľ.Šuplatová, B.Štefáková, D.Šuplata, dcéra Zuzana, J.Méhes,
Ivan Nemček v r.1974

Gabo Kiš ako meteorológ

Stretnutie v roku 1976, letisko Bratislava Vajnory
na betónový základ rozostavaného rodinného domu. Pred
pristátím ešte zaregistroval,
že Janka Vančíka to zanáša
na elektrické vedenie vysoké-

jených aj so skákaním, či spoločenských. Tešíme sa tiež,
že sa k nám pripojili aj sympatizujúci s parašutizmom.

ti, ale nad stratou kamaráta.
Keď sa mu Janko prihovoril,
nespoznal ho, poslal ho kade
ľahšie a ďalej žialil. Franto
Horák pristál šťastne ďaleko
v lese, Bohuš Havel ďaleko
v poli, duchaprítomne odopol padák, aby ho búrkový
vietor nepovláčil po oráčine.
Na „stratených“ parašutistov
mám aj veselú spomienku.
Lietadlo pilotoval a parašutistov vysadzoval Ivan Nemček.
Ako vždy, po vysadení urobil
ešte jeden okruh, aby skontroloval, či parašutisti v poriadku
Pokračovanie na str.8
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Jaroslav KURACINA - slovenský Kalašnikov
Keď sa vrátime do histórie - v Rusku sa narodil 10. novembra 1919 Michail Timofejevič Kalašnikov - ruský konštruktér zbraní. Počas vojny bol ťažko zranený.
Liečil sa vo vojenskom lazarete. Počas liečby mu bol dlhý čas a tak vo voľných
chvíľach premýšľal a kreslil. Výsledkom bolo, že navrhol samonabíjaciu zbraň
/ Automat Kalašnikova /, s ktorou sa vo svete presadil medzi skúsenými konštruktérmi. V roku 1947 prešla táto zbraň skúškami a bola zaradená do výroby. Zbraň sa
stala známa pod skráteným pomenovaním AK – 47. Dodnes vyniká unikátnou konštrukciou, ktorá z neho robí jednu z najodolnejších a najspoľahlivejších pušiek.
Podobne to bolo asi aj s Jaroslavom Kuracinom, slovenským konštruktérom, ktorý skonštruoval pištoľ, ktorá sa v posledných rokoch stala špičkovou zbraňou. Odborné články v streleckých časopisoch to potvrdzujú.

Pištoľ K 100
Pištoľ vymyslel muž, ktorého záľubu v zbraniach
sprevádzal od detstva jeho
starý otec – bývalý partizánsky veliteľ, tvrdý chlap,
skvelý strelec a láskavý
dedko. Dlhé roky pracovník
Zväzarmu, tréner športových streleckých disciplín,
a teda zbrane boli prirodzene súčasťou jeho života.
Jeho malý vnuk Jarko sa
teda stretával so zbraňami
od malička. Zatiaľ čo jeho
rovesníci ťahali po dvore
plastové kačky, osemročný Kuracina už vedel, ako
vyzerá plastová hlava či
spúšť. Čo môže byť pre
budúceho
konštruktéra
pištole lepšie východisko, ako dedko - partizán,
a otec – atómový fyzik.
Ako vojakovi Slovenskej
armády sa mu pod rukami
začali po večeroch rodiť
prvé skice toho, čo dnes
skutočne uznáva celý strelecký svet. Dlhé hodiny,
presedené nad náčrtmi sa
však vyplatili. Z nesmelých skíc mladého vojaka
postupne vznikla unikátna
pištoľ, ktorá dnes žne úspechy na celom svete. Kuracinovi sa podarilo získať
v roku 1997 medzinárodný
patent na pištoľ K 100. Pri
výrobe prototypu pištole
Q2000 začal spolupracovať
s Považskými strojárňami.
Mala to byť prvá sériová
výroba zbrane navrhnutá
Kuracinom. Napokon z toho zišlo, pretože spoločnosť sa dostala do krachu.

Prešiel do Zbrojovky Brno,
ktorá tiež zanedlho skončila v konkurze. Pokračoval v Detve. Podmienky neboli ideálne a tak
skúsil založiť vlastnú ﬁrmu. Na začiatok však
potreboval ﬁnancie. Banky
neboli ochotné
poskytnúť

stvách sveta v Indonézii, ale
i norimberskej výstave si ju
všimla aj americká ﬁrma
STI, ktorá má v tomto smere
taký cveng ako Ferrari medzi autami. Výsledkom bol
podpísaný kontrakt a následný predaj Kuracinovho
vynálezu po celom svete.
Pištoľ sa presadzuje i v
bezpečnostných službách
a v niektorých
policajných
zboroch

TTD pištole K 100
Kaliber:
Typ náboja:

9 mm
9 mm Luger
Parabellum
Zásobník:
15 nábojov
Dĺžka:
202,5 mm
Dĺžka hlavne:
108 mm
Šírka:
40 mm
Výška:
133,5 mm
(bez zásobníka)
Hmotnosť:
740 g
(bez zásobníka)
Hmotnosť:
820 g
(s prázdnym zásobníkom)
Úsťová rýchlosť
350 m/s

úver,
keď nemal
v zálohe nejakú
nehnuteľnosť. Nevzdal sa
a s pomocou priateľov založil v Slovenskej Ľupči
vlastnú ﬁrmu

GRAND POWER

ktorá už dnes úspešne funguje niekoľko rokov. Firma
obchoduje s Američanmi,
Rusmi, Filipínčanmi, či Malajzinčanmi. Paradoxom je,
že u nás o tento unikát nie
je až taký veľký záujem.
Jedine naši strelci, ktorí
chodia s pištoľou K 100 na
medzinárodné súťaže, ukázali svetu aká je táto pištoľ
kvalitná. A tak jej sláva postupne stúpa a dostala sa
i za oceán. Na Majstrov-

v zahraničí.
Žiaľ, netýka sa to
Slovenska. Silové
rezorty sa tvária, ako
keby u nás kvalitná
pištoľ domácej produkcie neexistovala.
Pištoľ K 100 je poloautomatická. Vyznačuje sa vysokou
presnosťou streľby,
spoľahlivosťou
a životnosťou.
Pištoľ sa stala vážnym konkurentom dvojici pištolí CZ
75 Compact a Glock 17.
Od základného typu K 100
sú odvodené a výrábané
aj viaceré modiﬁkácie: P1,
K100 Dynamic, K100 Mark
6, K 100, K 100 DAO/QA,

K100 Target, K100 Silver
GPC9, K100 Whisper standard, K 102 R, K 105 R.
Pavel Franík
Člen KVV Bratislava
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
Milan Cisár
Narodil sa 3.5.1956 v Novom Meste nad Váhom. Po
ukončení základnej školy absolvoval v r. 1971-1974 Stredné odborné poľnohospodárske
učilište. Vojenskú základnú
službu absolvoval v roku 19751977 vo VÚ 2502 Vimperk ako
vodič. Získal I. tr. vodiča a III.
tr. výsadkára a strelca. Vykonal

Milan Gašpar
Narodil sa 19.7.1970 v Bratislave vo výsadkárskej rodine.
Otec bol vojenským výsadkárom na letisku v Piešťanoch.
Ukončil stredoškolské vzdelanie s maturitou, ako mechanik
obrábacích strojov. Výsadkársky výcvik ako i prvé zoskoky
absolvoval v roku 1986 ako vojenský branec na letisku v Bolerázi, pod vedením inštruktora
Vila Hrnčára. Vojenskú základnú službu absolvoval ako výsadkár v rokoch 1989 – 1991
v Prešove a vo Vimperku.

Dosiahol hodnosť slobodník
a získal I. triedu výsadkára a III.

10 vojenských zoskokov. Hodnosť nezískal. Po ukončení vojenskej základnej služby pracoval na rôznych miestach ako
sústružník, strojník EZ a vodič
nákladnej dopravy. Od r. 2009
je nezamestnaný. V roku 1979
sa stal členom Zväzarmu a pokračoval v športovom výcviku
parašutistu na letisku v Bolerázi. Získal I. tr. výsadkára

a stal sa baličom kruhových
a pilotných padákov. Absolvoval 220 zoskokov. V zoskokoch pokračuje i ako veterán
Klubu vojenských výsadkárov.
V roku 2010 po založení Klubu
vojenských výsadkárov v Trnave sa stal jeho predsedom.

triedu výsadkára prieskumníka
a odstreľovača. Po ukončení vojenskej základnej služby
pokračoval na letisku v Bolerázi ako športový parašutista
vo funkcii inštruktor, inšpektor
a predseda para odboru. Vykonáva i toho času funkciu riadiaceho zoskokov a rozhodcu.
Počas týchto 25 rokov športovej činnosti vykonal 630 zoskokov a vycvičil mnoho brancov výsadkárov a športovcov.
V zoskokoch pokračuje i dnes
ako veterán Klubu vojenských
výsadkárov, kde pôsobí ako

podpredseda klubu v Trnave.
Toho času je aktívnym profesionálnym vojakom, ako vojenský policajt na Ministerstve
obrany SR, v hodnosti rotný.
Bol vyznamenaný medailou Za
vernosť k ozbrojeným silám III.
stupňa a Medailou Klubu vojenských výsadkárov Bratislava k jeho 15. výročiu založenia.

Pavel Franík
Člen KVV Bratislava

Pavel Franík
Člen KVV Bratislava

Spomienky na mladosť v Para
Pokračovanie zo 6. str.
pristáli. Aké bolo však jeho
prekvapenie až zdesenie, keď
parašutistov nikde nevidel.
Rýchlo pristál, sadol do auta
a ponáhľal sa na miesto predpokladaného pristátia na okraji
dediny. Pýtal sa na parašutistov dedinčanov a tí mu prezradili, že ich za pekný zážitok
pozvali na práve prebiehajúcu
svadobnú hostinu. Tam ich našiel hostiť sa, veselých. Vtedy
mu padol jeden obrovský balvan zo srdca. Vedeli by ste sa
vtedy vžiť do jeho kože? Bola
to od parašutistov veľká nezodpovednosť voči pilotovi-vysadzovačovi, ale ako sa hovorí, koniec dobrý, všetko dobré.
Príbehov, na ktoré spomíname, je veľmi veľa, možno
o nich ešte niekto napíše, najmä o tých veselých s Vojtom
Lužicom, tie sú nezabudnuteľné. Vojto nám ich už, bohužiaľ, neporozpráva, minulý rok

sme sa s ním navždy rozlúčili. Boli sme partia nadšencov,
z ktorých mnohí prekročili svoj
tieň. Tieto osobné víťazstvá
nie sú zaznamenané v žiadnych výsledkových listinách
a encyklopédiách ako tie skutočné rekordy a víťazstvá na
majstrovstvách. Nosíme ich
zapísané v sebe, vo svojich
spomienkach a odídu s nami.

Stretnutie 1997, Vajnory: M. Paganíková, M.Hermanová, J.Pipa,
N.Koch, Katka s vnučkou Sárenkou
Som hrdá na to, že som bola
a ešte stále som súčasťou tohoto výnimočného kolektívu,
že sa stále stretávame a navzájom neustále obohacujeme.

Jozef Vrábel, Vojto Lužica,
Štefan Janáček r. 2008

Katarína Hubinská
Členka KVV Bratislava
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok V.
Od posledného príspevku, ktorý vyšiel v časopise Bojovník č.16 a v banskobystrickom Spravodajcovi č. 3/2010 nedošlo k podstatným objavom
či zmenám. Iste ste zaregistrovali i v Bojovníkovi
slovenskú účasť pri 70. výročí vzniku Československej armády vo V.Británii, v Cholmondeley. Za parašutistov sa zúčastnil jeden z posledných, v Třeboni žijúci pplk. v.v.J. Bačík (výber do WOLFRAM,
pozri i článok v Bojovníkovi 21 na str. 10).
Aspoň čiastočne sa tak
zmazala slovenská neprítomnosť z 11.11.2009,
kedy bol v škótskom Arisaigu (bez slovenskej
účasti, pokiaľ nepočítam
J.Bačíka), odhaľovaný
pomník čs. parašutistom,
ktorí prešli výcvikom SOE.
Malým doplnkom je snáď
dátum 18.11.1922, kedy
sa v Novom Meste nad
Váhom narodil Vladislav
Ailsa Domanová
SEVERÍNI, niekde i Ladivdova po A. Domanovi
slav Severin, príp. Severiny (výber do MANGA- z českých príslušníkov
NESE). Zomrel v 2/2009 sekcie „D“ to boli pov anglickom Leamington tom O.Janko, R.Matula,
Spa. Množia sa chyby J.Bublík, K.Hlásenský,
pri prepise názvov lon- R.Turšner, ruského pôdýnskych skupín, takže vodu je napr. manželka
nikdy nepíšte Antropoid, Jozefa Haríňa (EMBASAntrophoid, Platinum – SY). Napr. v roku 1948
Pewter, Embasy, Currier
– V, Pelter, Ochrre, atď.!
Pri pátraní po osude čs.
zlatého pokladu (S.Motl –
Kam zmizel zlatý poklad
republiky, 2003, ale i M.
Vároš – Osudy zlatého
pokladu, 1991) zaujmú
skutočnosti, akým spôsobom sa vyrovnalo Anglicko s čs. vojakmi, ktorí položili životy za Anglicko.
Zaplatili sme i za šnúrky
do topánok, na rozdiel
Jozef Haríň - EMBASSY
od Poľska, ktorému bol
v roku 1956 dlh vymaza- bolo prepustených z čs.
ný. Zaujímavou kapitolou letectva 43 dôstojníkov,
príslušníkov
môžu byť zmiešané man- bývalých
želstvá vojenských para- RAF, ktorí sa „previnili“
šutistov, či už v Anglicku tým, že si zobrali za manalebo Rusku. Z „londýne- želku Angličanku. V tomrov“ to bol napr. A.Doman to období stihne Ctirad
(vl. menom Deutelbaum, Mašín absolvovať zvláštvdova Ailsa Domanová ny kurz Svazu brannosti
ešte žije vo Zvolene), v Poděbradoch, neskôr

sa neúspešne hlásil i s
bratom Josefom k vznikajúcemu čs. vojenskému parašutizmu, ale
neprešli testami. Zatiaľ
v teórii dohadov a hypotéz je účasť Slovákov
(emigrantov), vysadzovaných francúzskou SDECE začiatkom 50-tých rokov organizáciou MINOS
z lietadiel DC-3 nad slovenskými lesmi. Československo ešte nemalo
radarový systém, DC-3
bolo zameniteľné s LI-2.
Lietadlá francúzskej letky
ELA 56 Vaucluse štartovali hlavne z letísk Lahr
(Nemecko) a Innsbruck
(Rakúsko). Agenti boli
vysadzovaní na špeciálnych popruhoch s automatickým
otváraním
z výšky 150 metrov.
Čo sa týka „moskovských“ slovenských parašutistov, tak 23.8.2010
sa „vrátil do parašutis-

tického neba“ 88-ročný
genmjr. v.v Jozef Brunovský (STALIN II.). Bol dohľadaný hrob Jána Murgaša (nar. 16.5.1922),
ktorý dezertoval na lietadle do Krasnodaru v auguste 1943 a 20.9.1943
bol vysadený v blízkosti
Saki s úlohou zorganizovať hromadný úlet slovenských pilotov. Zomrel
12.7.1982 v K.Varoch.
Ďalšou smutnou správou pre všetkých výsadkových veteránov bolo
úmrtie plk. v.v. Františka
Mansfelda (23.11.1925
– 24.9.2010), legendy
vojenského parašutizmu.
(Pozn. KVV SR mu v roku
2008 udelilo titul generál
i.m.) Parašutisti – veteráni (v počte asi 250) sa
s ním rozlúčili symbolicky na bývalý Deň ČSLA,
6.10.2010 v Liberci.
Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

Viete že ???
Týmto začíname novú rubriku Spravodaja Červené barety, na ktorej chceme upozorniť na niektoré okamihy histórie výsadkového vojska a športového parašutizmu, ktoré sa
udiali v minulosti v období aktuálneho vydania
nášho čísla. Sme presvedčení, že Vás to zaujme a vrátite sa v spomienkach na toto obdobie.
1. január 1993
vznik Sloveskej republiky
19. januára 1944
sa začala v Jefremove výstavba 2. čs. samostatnej
paradesantnej brigády,
prvého skutočne výsadkového zväzku. Veliteľom brigády bol ustanovený plk. Vladimír Přikryl
18. januára 1944
skupina hĺbkového prieskumu Javor por. Karola
Klapálka bola vysadená pri Závažnej Porube

20. januára 2010
v pravoslávnom chráme sv. Cyrila Metodeja
v Prahe otvoril minister
obrany ČR Martin Barták
novú expozíciu pamätníka obetiam heidrichiády
v januári 1941 na
anglických a škótskych
farmách Carramora Camosdavach začal pod
vedením STS /Special
Training School / výcvik
československých výsadkárov zvláštnej skupiny D
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Napísal som Dejiny parašutizmu na Slovensku
Pokračovanie z 2. str.
Písal som aj do Švajčiarska tým, čo tam z Bratislavy emigrovali a zostali tam.
Od všetkých som požadoval
okrem textu, podľa možnosti aj
fotograﬁe z výcviku a pretekov.
Zbieranie doma pokračovalo
aj tým, že som navštívil letisko
v Nitre, kde som mal odložené
materiály z Nitrianskeho kraja.
Laco Křivda mi odovzdal len
záznamy o zoskokoch a ostatné, že dali do zberu a dostali
za to peniaze. Toto sa v roku
1989 odohrávalo aj na iných
letiskách na Slovensku. Korunky boli dôležitejšie ako história. Zbieral som knihy, brožúry, ktoré boli k parašutizmu
u nás vydané. Mal som k dispozícii aj zahraničnú literatúru,
z Poľska a ZSSR. Najväčším
pomocníkom okrem materiálov
požiadaných od parašutistov
mi boli letecké časopisy, ktoré
boli vydávané od roku 1948.
Týchto sa mi podarilo zozbierať 1.200 kusov. Bolo potrebné
prelistovať ich a preštudovať.
Tieto články o parašutizme
som musel väčšinou krátiť, prípadne prekladať do slovenčiny
Veľkú časť bolo potrebné krátiť, tak, aby hlavná myšlienka
bola zachovaná a zrozumiteľná aj pre nezainteresovaného
čitateľa. Trvalo mi to celý jeden
rok. Z niektorých krajov som
získal zápisnice z činnosti, ako
i protokoly z pretekov. Toto
zbieranie mi trvalo
3 roky,
až som bol pripravený v roku
1992 na začatie písania dejín.
Písal som obdobie parašutizmu u nás od roku 1946 do kon-

prípady, že niektoré údaje o tej
istej akcii mali tri rôzne dátumy. No obsah parašutizmu na
Slovensku je do určitej miery
aj obsahom dejín parašutistov
Československa a to v tých
častiach, kde sme spoločne
pracovali. Bola to hlavne reprezentácia, kde to však viackrát zaškrípalo. Bolo to hlavne
vtedy, ak niektoré prednosti
Slovákov Česi nebrali do úvahy a priatelia z Čiech sa tvárili
„ ja nič, ja muzikant „. Týkalo
sa to hlavne vedenia a trénerov z Prahy. Pri písaní som
jednotlivé časti konzultoval
s Ing. Zámečníkom, vtedajším
predsedom Federálnej para
komisie v ČSFR. Keď som to
písal, bol som už na dôchodku,
ale ešte som denne pracoval 6
hodín na dohodu. Písaniu som
sa teda venoval hlavne po
príchode z práce, alebo večer. Túto zaneprázdnenosť mi
vďaka porozumeniu tolerovala
a trpela aj manželka, za čo jej
patrí úprimné poďakovanie.
Veď ona si pri tých mojich funkciách aj predtým vytrpela dosť.
Keď som napísal I. diel, bolo
potrebné ho vydať. A tu narazila kosa na kameň. Väčšie
vydavateľstvá o také malé
množstvo, ako bolo 500 kusov kníh nemali vôbec záujem.
Také množstvo by pritom vyšlo
aj na vysokú cenu knihy. Druhý kameň bol, že vydavatelia
požadovali za vytlačenie knihy peniaze dopredu. Tie sme
však nemali. Podarilo sa nám
však nakoniec získať malého vydavateľa ALFA-PRINT
v Prievidzi, ktorý nám prisľúbil,

Krst knihy Dejiny parašutizmu na Slovensku I. - zľava
Ladislav Štóder priniesol knihu na padáku, Čenek Kepák
a Elena Kepáková-Mjartanová, primátor mesta Prievidza
Ing. Vaňo, autor knihy Emil Tencer a jeho manželka
Jolana Tencerová.
ca roku 1970. Písanie I. dielu.
som ukončil v roku 1998. Písal
som ručne a mal som napísaných 900 strán. K niektorým
veciam som sa musel ešte
vracať, ak niečo nebolo ešte
dosť jasné a znovu konzultovať s autormi. Stávali sa aj

že sa na túto prácu odhodlá,
aj keď to bude jeho prvá viazaná kniha, ktorú vytlačí. Bolo
ešte potrebné získať niekoho
na jazykovú úpravu textu knihy
a jeho napísanie do požadovanej úpravy pred vytlačením.
A tu bol tretí kameň na ceste.

Pri oslovení viacerých, všetci
ohŕňali nosom, že to je fakt
odborný text a nemajú chuť
niečo podobné robiť. Nakoniec
sa Jozefovi Grófovi podarilo
nahovoriť na to básnika Mgr.
Čiliaka, ktorý sa na túto prácu
odhodlal. Na napísanie textu
po jazykovej úprave získal Čiliak Mgr. Klasovitú. Na pomoc
pri ﬁnancovaní sme požiadali
Ministerstvo kultúry v Bratislave, o pomoc na poskytnutie
grantu pre tento účel. To nám
vyšlo do určitej miery v ústrety a poskytlo asi jednu tretinu
z požadovaných nákladov. To
bol dobrý signál pre začiatok.
Recenzia napísaného textu

autor kníh Dejiny parašutizmu na Slovensku Emil
Tencer podpisuje II.diel
bola zverená dvom nezávislým recenzentom – Petrovi
Šumichrastovi z vojenského
historického ústavu v Bratislave a Ing. Alojzovi Homolovi,
profesorovi Vojenskej leteckej
akadémie Dr. M. R. Štefánika
v Košiciach. Získali sme ďalšie ﬁnančné prostriedky od
sponzora. Aj keď bol text do
tlače pripravený v roku 1998,
prieťahy vydavateľa predsa len
spôsobili, že I. diel vyšiel až
v roku 2000. V tom roku, v mesiaci máj sa na letisku v Prievidzi uskutočnil krst tohto náročného diela. Bola to slávnostná
udalosť Aeroklubu v Prievidzi,
ktorú organizovali Fero Zlocha
spolu s Vladom Zámečníkom.
Prítomný bol primátor mesta
Ing. Vaňo a krstnými rodičmi sa
stali Elena Mjartanová – Kepáková a jej manžel JUDR. Kepák. Knihu na krst na padáku
z lietadla priniesol Laco Štoder.
Z lietadla ho vysadzoval pilot
Paľo Zauška. Prítomní boli aj
ďalší členovia aeroklubu a parašutisti, ktorí do dejín prispeli
mnohými dokladmi. Tak konečne bol na svete I. diel De-

jín parašutizmu na Slovensku.
Moja radosť, že to mám konečne za sebou, dlho netrvala. SNA a Vlado Zámečník sa
ešte v roku 1998 dohodli, že
by som v písaní mohol pokračovať a napísať i II. diel – od
roku 1971 do konca roku 1989.
A môj kolotoč pokračoval ďalej.
Nebol už taký náročný, lebo
niektoré materiály som mal,
i keď ho bolo menej ako u I.
dielu. Koncom roka 2000 bol
už II. diel pripravený do tlače.
Ale nevyšiel. Vydavateľ to neustále odďaľoval. Stále sa na
niečo vyhováral , ako, že nie sú
peniaze, a pod. Opäť pomohlo
Ministerstvo kultúry a poskytlo
určitú /tretinovú/ sumu nákladov ako grant. Ale aj tak vydavateľ špekuloval a vytlačenie
odďaľoval až do roku 2006.
Popritom sa k ﬁnančnej podpore pridali aj parašutisti jednotlivci a skupinky, ktorí pomohli
spolu so SNA. Krst II. dielu sa
konal opäť na letisku v Prievidzi a to 16.12.2007. Bolo to
zároveň aj výročie mojich 80.
narodenín. Teda celých 18 rokov trvala „kalvária“ s Dejinami
parašutizmu na Slovensku.
Na krste boli prítomní, zástupca primátora mesta Prievidza
Ing. Dérer, primátor mesta
Bojnice pán Tám, predseda
komisie Trenčianskeho kraja
pre letectvo a parašutizmus,
JUDR. Kepák, čestný riaditeľ
FAI v Paríži. Prítomní boli aj
členovia aeroklubu. Knihu na
krst priniesla z lietadla na padáku Danka Oravcová, viacnásobná Majsterka sveta, ktorá
bola zároveň krstnou mamou
spolu s Jankom Majorom, inšpektorom Stredoslovenského kraja. Som nakoniec rád,
že sa to predsa len podarilo
aj vďaka desiatkam parašutistov, ktorí sa na tvorbe celého
tohto diela podieľali. Aj tak to
bolo už za päť minút dvanásť,
lebo počas tohto obdobie písania dejín nám 30 pamätníkov odišlo do nenávratna.

Emil Tencer
Člen KVV Banská Bystrica
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IV. Parašutistický ples
Už po štvrtýkrát sa dňa 26. februára 2011 konal
profesný parašutistický ples, ktorý organizoval Parašutistický klub Slovenského národného aeroklubu (PK SNA), pod
gesciou hlavného inšpektora PK SNA Miroslava Gábora.
V malebnom prostredí tora PK SNA M. Gábora
pod Martinskými hoľami dostalo uznanie a obdiv, za
v hoteli Pjatrová vo Vrútkach našu doterajšiu parašutissa zišlo takmer šesťdesiat tickú činnosť a schopnosť
účastníkov – parašutistov, ešte aktívne skákať v takom
aby sa po para sezóne pokročilom veku. Vyslovil
roku 2010 spoločne zaba- želanie v mene svojom i v
vili a nabrali nové podnety mene ostatných mladých
a inšpiráciu pre rok 2011. športových
parašutistov,

Na základe pozvania od organizátorov,
ktoré sme prijali a považovali pre KVV BA
za česť, zúčastnili sa tejto zábavnej akcie; M.
Michajlov s manželkou,
J. Méhes, P. Alexander,
Ľ. Strakuš a L. Hreha .

Po úvodnom oﬁciálnom uvítaní dobrou 52 % slivovicou
nás čakali prestreté s stoly
vínom, nealkom a ďalším
čo k tomu patrí. Pred zúčastnenými na plese sa
nám od hlavného inšpek-

Prestávky medzi tanečnými
kolami vypĺňali videozáznamy zoskokov s padákom
v rôznych formáciách a polohách. Pestrý program vyplnilo vystúpenie folklórnej
skupiny ktorá predviedla
ľudové piesne a tance zo
Zemplína, ďalej športovej
skupiny bojového umenia

o 03.30 hod. Do Bratislavy
sme dorazili presne o 06.30
hod. s malou prestávkou na BČS pri Hlohovci.
V závere by som
chcel poďakovať organizátorom za pozvanie,
výbornú
organizáciu,
príjemné
prostredie a výbornú zábavu.

capoeira i obsiahla a hodnotná tombola. K dobrej
zábave a nálade patrí aj
dobré občerstvenie a toho tu bolo až - až.. Kompletné hlavné menu bolo
veľmi bohaté a bol problém ho celé skonzumovať.
Po vydaní energie v tanci
a pretrávení hlavného jedla
boli pripravené ďalšie jedlá
formou švédskych stolov
s bohatým výberom teplých
a studených jedál, doplnený širokým sortimentom
zákuskov a iných dobrôt.
O tom, že nálada
bola dobrá svedčí aj fakt,
že naša skupina z KVV
Bratislava síce odchádzala medzi prvými, ale až

Ladislav Hreha
Člen KVV Bratislava

aby sa dožili v zdraví vysokého veku a mohli ešte
vykonávať aktívne túto
činnosť. V závere svojho
vystúpenia na našu adresu
nám poprial pevné zdravie
a veľa príjemných zážitkov
pri zoskokoch s padákom.
Celá akcia pre-

biehala v spoločenských
priestoroch hotela v príjemnej atmosfére. O hudbu
do tanca a na počúvanie
sa postaral profesionálny
discjockey so širokou škálou pesničiek a melódií.
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Výročná členská schôdza
KVV Bratislava
Pokračovanie z 3. str.

2010, kolega Feješ
Správu o hospodárení za
rok 2010, kolega Zrnek
Správu revíznej komisie
za rok 2010 a kolega Dubeň Plán činnosti KVV
Bratislava na rok 2011.

v KVV. V závere rokovania bolo vyslovené poďakovanie odstupujúcemu
výboru KVV Bratislava,
jeho predsedovi KVV
Bratislava kolegovi Hrehovi a Kontrolnej revíznej komisii. Súčasne bol

Ján Čarnogurský člen KVV Bratislava pri preberaní
medaile Štefana Baniča

Posledný príhovor Laca Hrehu vo funkcii predsedu
VČS KVV Bratislava predstavený novozvoleschválila vyššie uvede- ný výbor KVV Bratislava
né materiály svojím plat- v zložení Dubeň-predným uznesením. V pod- seda, Timura, Feješ,
netnej diskusii zazneli Feketeová, Alexander,
príspevky našich členov Michailov a Tuček a Konako i pozvaných hostí. trolná a revízna komi-

Ocenení Emil Smrek a Ivan Nemček

Laco Hreha, Ľubo Dubeň - „ Odovzdávanie štafety”

Príhovor zástupkyne KVVV Praha D. Minkewitzovej
Členom KVV Bratislava a sia v zložení kolegyňa
KVV z ČR, ktorí sa zaslú- Frajková- predsedníčka,
žili o rozvoj parašutizmu Georgievský a Pätoprstá.
bola udelená „Medaila Rozsiahla a hodnotná
Štefana Baniča za záslu- tombola (vďaka členom
hy o rozvoj parašutizmu“ a dobrovoľným darcom
a „Pamätné medaila“ za z klubu ) vyplnila priestor
dlhoročnú obetavú prácu spoločenského
voľné-

ho programu. Dobrú
náladu
spríjemňovala
hudobná country skupina „Domovina“ pod
vedením nášho člena,
kolegu Roberta Jarka.
Stretnutie
v
družnej a príjemnej atmosfére bolo ukončené
v ranných hodinách.
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava
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Plán činnosti KVV Bratislava na rok 2011
akcia

usporiadateľ

miesto

dátum

KVV Bratislava

PK Bratislava

23. 2. 2011

KVV Bratislava
KVV Bratislava

PK Bratislava
PK Bratislava

30. 3. 2011
30. 3. 2011

KVV Bratislava

PK Bratislava

27. 4. 2011

KVV Bratislava
KVV Bratislava
KVV SR
Aviatik Team

letisko Sládkovičovo
PK Bratislava
Žilina
Trenčín, let. Biskupice

1. 5. 2011
27. 5. 2011
28. 5. 2011
28.- 29. 5. 2011

KVV ČR
KVV BA, MP KVV TT
KVVV Praha
KVV Bratislava
KVV Liberec

St. Splavy
letisko Boleráz -Trnava
Praha
PK Bratislava
Liberec

5.- 6. 6. 2011
11. 6. 2011
18. 6. 2011
29. 6. 2011
30. 6.- 2. 7.2011

KVV Bratislava

PK Bratislava

27. 7. 2011

OZ Piesky

VVP Lakšárska n. Ves

august 2011

KVV Holešov
KVV Bratislava

Holešov
PK Bratislava

27. 8. 2011
31. 8. 2011

KVV BA, MP KVV TT
KVV Bratislava

letisko Boleráz -Trnava
PK Bratislava

september 2011
28. 9. 2011

KVV SR
KVV Bratislava

SLEMä
PK Bratislava

8. 10. 2011
26. 10. 2011

KVV Bratislava

PK Bratislava

30. 11. 2011

KVV Bratislava
KVV Bratislava

PK Bratislava
PK Bratislava

neurčený
28. 12. 2011

KVV Bratislava

PK Bratislava

neurčený

február
Členská schôdza KVV Bratislava

marec
Slávnostné stretnutie pri príležitosti MDŽ
Členská schôdza KVV Bratislava

apríl
Členská schôdza KVV Bratislava

máj
Zoskoky padákom na miestnom leteckom dni
Členská schôdza KVV Bratislava
17. Memoriál J. Gabčíka
Letecký deň Trenčín

jún
Stretnutie veteránov
Baničov deň
Anthropoid - pietny akt
Členská schôdza KVV Bratislava
Medzinár. Memoriál zakl. výs. vojska
a Memoriál Štefana Baniča

júl
Členská schôdza KVV Bratislava

august
Zoskoky padákom na dobových bojoch
II. svetovej vojny
50. výročie sláv. nástup 7. pluku ZÚ
Členská schôdza KVV Bratislava

september
Michalský deň
Členská schôdza KVV Bratislava

október
Výstup na SLEMä
Členská schôdza KVV Bratislava

november
Členská schôdza KVV Bratislava

december
Predvianočné posedenie pri kapustnici
Členská schôdza KVV Bratislava
Hosťovská účasť na základe pozvania na
akciách usporiadaných inými organizáciami
v SR a ČR
Výročná členská schôdza KVV Bratislava

Poznámka: V prípade zmeny dátumu a miesta konania podujatia budeme včas informovať členskú základňu
V Bratislave 05. 03. 2011

Zodpovedný: Výbor KVV Bratislava
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Správy

Viete že ???

+
KVV Bratislava
dostal koncom roka 2010
mnoho novoročných pozdravov od KVV ČR, SR
a jednotlivcov. Za všetky srdečne ďakujeme

V januári 1949
bolo v Stráži pod Ralskom zriadené Výsadkové učilište, ktorého
súčasťou sa stala úderná rota a výsadková
padáková škola. Veliteľom bol kpt. Černota.

+ Dňa 8.1.2011 Hreha, Franík, Poláček,
Michajlov, Strakuš sa
zúčastnili výročnej členskej
schôdze
KVV
oblasti Trnava
+ Dňa 18.1.2011sme sa
zúčastnili Výročnej členskej schôdze Klubu letcov gen. M. R. Štefánika
+ Dňa 19.3.2011 vo veku
85 rokov zomrela v Prahe najstaršia česká parašutistka, členka KVVV
Praha, Vlasta Rybínová

6.februára 2002
bol priznaný 2. prieskumnému práporu v Bardejove Čestný názov
Prieskumný
prápor
Michala Strenku.
V noci zo 16. na
17. februára 1945 bol
vysadený do protektorátu, ako veliteľ skupiny
PLATINUM - PEWTER,
npor. Jaromír Nechanský.
19. februára
boli prijatí npor. J. Meško
a R. Blizner, rotní J. Trokana, E. Klčo, čatári K.
Kútny, L. Lenárd a Š. Ondrejčák do Školy padákových strelcov v Trenčianskych
Bohuslaviciach.
26. februára
uskutočnil skúšobný zoskok s padákom VJ-1/47
jeho tvorca por. V.Maděra.

27. februára 1945
v bojoch 2. čs. paradesantnej brigády s jednotkou Edelweis v chotári
obce Bzince pod Javorinou padlo 16 partizánov.
Komando popravilo 27
zranených
partizánov
a občanov na cintoríne
v Novom Meste nad Váhom. Padol aj partizánsky veliteľ Miloš Uher.
28.februára
1999 slovenský kozmonaut, plk. Armády SR
Ivan Bella, sa po týždennom pobyte na orbitálnej stanici MIR, kde
plnil vedeckovýskumné
úlohy, vrátil na Zem.
V marci 1946
bola pri veliteľstve pechoty vytvorená skupina
jednotiek dopravovaných
vzduchom /JDV/, vedená
plk. Karolom Palečkom.
15. marca 1950
bol v Žiline zriadený 65.
výsadkový prápor, kopírujúci organizáciu 71.
výsadkového
práporu.
21. marca 1957
zoskočili z bombovnice
prúdového bombardéra

Ročník XI.
s otvorením padáka
v 600 metroch Jaroslav
Jehlička, Zdeněk Kaplán
a Gustáv Koubek. O niekoľko dní neskôr prekonali tento svetový rekord
v nočnom skupinovom
zoskoku, keď zoskočili
z výšky 12500 metrov.
25.
marca
2003 vznikol Klub vojenskýchvýsadká-rov Trenčín.
31. marca 1955
vznikol 13. prieskumný
prápor 13. tankovej divízie v Mladej. V r.1966 bol
premiestnený do Lušteníc
a v roku 1984 do Bratislavy - Vajnor. V roku 1995
bol preorganizovaný na
1. prieskumný prápor.
V roku 2001 bol zrušený.
V marci 1994 sa
uskutočnilo spoločné vojenské cvičenie 43. výsadkového mechanizovaného práporu s príslušníkmi
holandskej námornej pechoty pod názvom COOPERATIVE SPIRIT 94
vo vojenskom výcvikovom priestore Boletice.

V tomto štvrťroku sa dožívajú narodenín naši členovia:
- A. Bachratý - J. Čarnogurský st. - António Sucena de Carmo - Ľ. Dubeň
- V. Feješová - J. Fraštia - A. Georgievský - B. Havel - V. Hrnčárová - J. Hromník
- R. Járek - G. Kiš - J. Krajíc - V. Kratochvíl - Š. Letko - J. Lutišan - V. Mališ
- V. Nagy - J. Tuček - N. Velgosová
- Pavel KLVAČ - 75 rokov

Všetkým menovaným srdečne blahoželáme

- Milan ŠVRČEK - 80 rokov

a do ďaľších rokov života

- Františka FRAJKOVÁ - 80 rokov

želáme všetko najlepšie !

Najbližšie číslo nášho spravodaja vyjde v mesiaci jún 2011:
šéfredaktor - Pavel Franík, Kudlákova 1, 841 01 Bratislava, tel/fax + 421 02 6436 2349, e-mail: franik@chello.sk
úprava textov - Viktor Timura, Jaroslav Rezník, tel.: + 421 915 107 441
realizácia - Mário Michajlov, tel.: + 421 903 717 699, e-mail: botafogomm@gmail.com

