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Zasadanie Celoslovenskej
rady KVV SR

Zasadanie sa uskutočnilo dňa 17.10.2011
v kasárňach 5.pluku
v Žiline za účasti 24 delegátov
zastupujúcich
všetky oblastné KVV SR
( Žilina, Bratislava, Trenčín, B.Bystrica, Prešov
a miestna pobočka Martin). Hosťami rokovania
boli gen. v.v. Emil Vestenický a poverený zástupca 5. pluku). Delegáciu
KVV Bratislava tvorili
Ľuboš Dubeň – predseda klubu a Jaro Mehés.
Prezident KVV SR plk.
v.v. Múdry vyhodnotil čin-

kladateľov výsadkového
vojska a vynálezcu padáka Š.Baniča, kde sa
predpokladá účasť okolo
300 účastníkov vrátane
vojenskej prehliadky so
slávnostným pochodom
spolu so zástavami klubov a bohatý kultúrny
program. V roku 2012
sa plánuje uskutočniť aj
ďalšie akcie ako 18. ročník memoriálu J.Gabčíka, Michalský deň, oslavy Hájik, oslavy Dukla
– Novosielce, výstup na
Slemä. Členovia KVV
SR sa naďalej budú zú-

nosť klubov za predchádzajúce obdobie vrátane ich účasti na akciách
usporiadaných českými
klubmi (Gabčíkov memoriál, 3. M SR veteránov
v zoskokoch na presnosť pristátia, Michalský
deň, 17.ročník výstupu na Slemä a ďalšie).
Značná pozornosť bola
venovaná najdôležitejšej akcii Stretnutie 2012
spolu s Memoriálom za-

častňovať aj akcií usporiadaných českými klubmi ako Majstrovstvá ČR
veteránov v zoskokoch,
Anthropoid,
stretnutie
Zákupy, športové stretnutie Prostějov a tiež
VČS jednotlivých klubov
KVV SR a ČR. Rokovanie bolo ukončené obedom v jedálni 5.pluku.
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava
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Išli sme sa zúčastniť
- doviezli sme trofeje
V dňoch 10. až 12. októbra 2011 sa konal
3. ročník „Športových hier“, ktoré úž po tretí krát
organizoval KVV Prostějov v spolupráci s Aeroklubom DROPZONE ( predtým Air-Falcon )
Už tradične je
o toto stretnutie značný
záujem, predovšetkým
na strane z českých
KVV, ale aj slovenských KVV. Po obdržaní pozvánky a rozhodnutí výboru zúčastniť
sa tohto športového
stretnutia, nasledovala úloha postaviť jedno trojčlenné družstvo
za KVV Bratislava. Na
členskej schôdzi KVV,
kde sa prejednávala
naša účasť nebol veľký záujem ísť súťažiť,
predovšetkým preto,
že každý účastník si
musel uhradiť náklady
spojene so súťažou.
Podarilo sa presvedčiť
Mira Nešpora, Petra
Alexandra a Laca Hrehu. Družstvo bolo zostavene a šlo sa na vec,
samozrejme bez tréningu a športovej prípravy.
Celá akcia prebiehala v priestore letiska Aeroklubu Dropzone v Prostějove,
v blízkosti vojenských

kasárni, t.j. ubytovanie,
spoločenské
priateľské stretnutia pri bare
a súťaženie. Stravovanie účastníkov bolo
v jedálni kasáreň, kde
preprava bola zabezpečená
autobusom.
Súťažilo
sa
v disciplínách: streľba
zo vzduchovej pušky,
lukostreľba, hod šípkami na cieľ, hod granátom na cieľ a veslovanie na stacionárnom
trenažeri v limite 1 minúta. Samostatne hodnotená disciplína bola
tandemový
zoskok
padákom spojený so
zásahom cieľa z výšky
300 m pred pristatím.
Okrem
toho,
všetci súťažiaci, okrem
tandem skákajúcich, sa
zúčastnili
výhliadkového letu nad Prostějovom a okolím v lietadle L 410 - Turbolet.
Súťaže sa zúčastnilo celkom 18
trojčlenných
družPokračovanie na str.3
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Slovenský rekord prekonaný !
Dňa 25. augusta 2011 na letisku Slávnica sa
uskutočnil úspešný pokus o prekonanie slovenského rekordu v parašutizme – v skupinovej akrobacii
viacčlennej formácie – 25 členov. Zoskok vykonalo
25 mužov a 3 ženy, ktorí sa spojili do vopred predloženého nákresu. Podľa nakresleného obrazca sa to
25 člennej skupine podarilo a bolo možné uskutočniť zápis o vykonanom rekorde. Rekordný zoskok sa
vykonal z dvoch lietadiel L-410 z výšky 4000 metrov.
Medzi skákajúcimi boli i naši dvaja členovia Klubu vojenských výsadkárov Alojz Bachratý a Anton Hrehuš..

M.Štefančík
M.Oravec
M.Šlesárik
M.Ingeli
M.Piliar
M.Reško
P.Bartoš
P.Novák
V.Kováč
A.Hrehuš
P.Minar
M.Gábriš
A.Bachratý
I.Piatnica
P.Slivovský
M.Ferenčík
L.Bližniak
K.Rychtarčíková
L.Halířová
R.Bakič
B.Bohuš
M.Gábor
J.Ščerbák
M.Galková
K.Vavrinec

Blahoželáme !
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Išli sme sa zúčastniť - doviezli sme trofeje
Pokračovanie zo str.1

stiev, z toho 15 z ČR
a 3 zo SR. Organizácia
samotnej súťaže bola
veľmi dobre organizovaná a jednotlivé disciplíny prebiehali bez
problémov, začo treba
vysloviť uznanie organizátorom. V nemalej
miere k tomu prispelo
aj dobré počasie, lebo
deň pred súťažou bolo
beznádejne (chladno,
dážď a silný vietor).
Naše družstvo
zvládlo všetky disciplíny v pohode a športovom duchu a nikto ani
nepomyslel na získanie
významnejšieho
úspechu. Po absolvovaní všetkých disciplín
sme sa odobrali na
spoločenskú
debatu

nie“. Skromne čakajúc
na konci nastúpeného
útvaru na hlas hlavného rozhodcu (mali
sme súťažne číslo 18
z 18-tich súťažiacich
družstiev) a žartom
som poznamenal, že
podľa štartovného čísla

budeme mať aj umiestnenie a zrazu počuť:
I. miesto za hod šipiek na cieľ- KVV Bratislava

Družstvo KVV Bratislava

II. miesto za lukostreľbu - KVV Bratislava
III. miesto za hod ručným granátom na cieľ - KVV Bratislava
II. miesto v celkovom poradí súťažných družstiev - KVV Bratislava
II. miesto v zoskoku s padákom na presnosť pristátia - L. Hreha KVV Bratislava

K celkovému poradiu
len malá poznámka,
že medzi I. a II. miestom bol rozdiel len
jeden bod!
Úspechom povzbudení a kolegami
naladení sme pokra-

klubu Dropzone, Mgr.
Martinom Dlouhým.
Ďalší deň po oﬁciálnom ukončení III.
ročníka „Športového
stretnutia“ sme sa
rozlúčili s priateľmi
a vrátili domov

Medaila za II. miesto
v súťaži družstiev

Pohárová „ žatva “
k letiskovému baru,
bez pojmu o čase,
až sme počuli povel
„Nástup na vyhodnote-

čovali v družnej debate do neskorých večerných, resp. skorých
ranných hodín s priateľom a konateľom Aero-

v chmúrnom nepriaznivom počasí, ale
povzbudení a dobre
naladení .

Ladislav Hreha
KVV Bratislava
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
sa zúčastnil Majstrovstiev
Slávo Mulík
sveta v zoskoku padákom

Narodil sa 4. 9. 1944 vo Vondrišeli / Nálepkovo / na Spiši. Po skončení baníckej školy navštevoval vojenskú školu v Novom Meste nad
Váhom. Neskôr sa vrátil do baní, ako technický inšpektor a člen záchranného oddielu.
Parašutistický výcvik absolvoval v Spišskej
Novej Vsi pod vedením inštruktora Laca Platku. V júni 1961 uskutočnil prvý zoskok padákom. Skákal tam v rokoch 1961 – 1968.
Po augustovej okupácii
v roku 1968 emigroval bez
znalosti anglického jazyka
a bez koruny vo vrecku do
Kapského mesta v Juhoafrickej republike, kde začal
slúžiť v cudzineckej légii.
Absolvoval mnohé vojenské akcie a utrpel aj vážne
zranenie. Samozrejme, že
sa tu venoval aj parašutizmu. V máji 1975 skákal
v Angole, kde utrpel vážny
úraz.Za svoj najvýznamnejší zoskok padákom
považuje zoskok do vody
Atlantického oceánu Kalk
Bay pri štarte plachetnicových pretekov z Kapského
mesta do Rio de Janeiro
v Brazíli. Popri parašutizme sa venoval aj motokrosu. Zúčastnil sa pretekov
cez púšť Kalahari s najvyššími pieskovými dunami
na svete, alebo cez púšť
Mabib a cez Pobrežie
Kostier. Po 8 rokoch pôsobenia v Južnej Afrike a profesionálnej službe, odišiel v júni
1976 do Ameriky a usadil
sa v Dalase, v štáte Texas.
V roku 1976 sa oženil s Texasankou Jane, s ktorou
má dve deti, dcéru a syna.
Doučil sa leteckému pilotovaniu a založil v meste Coppel, kde žije so svojou rodinou, vlastnú spoločnosť. Je
majiteľom leteckej ﬁrmy Slovak Air Corporation, v ktorej
sa venuje popri rôznych leteckých činnostiach. najmä
výcviku parašutistov. Slávo
Mulík venoval a venuje pamiatke vynálezcu padáka
Štefanovi Baničovi veľké
úsilie. V USA založil Nadá-

v Lučenci, kde pôsobil ako
oﬁciálny člen americkej výpravy a okrem toho FAI ho
poverila aj funkciou bezpečnostného – technického inšpektora šampionátu. Stretol sa tu s našimi, v tom
čase viacerými osobnosťami, predsedom FZ ČSFR

Slávo Mulík - zoskok
so slovenskou zástavou nad bratislavským
hradom

ciu Štefana Baniča, ktorú
už dlhé roky vedie, ale slúži
ňou aj k oslave národa, ku
ktorému sa Slávo hrdo hlási, za ktorého práva bojuje,
a ktorý pri každej príležitosti
úspešne reprezentuje. Každoročne usporadúva v USA
Baničov memoriál v zoskokoch padákom. V tomto roku
sa uskutočnil už 20. ročník.
Pokladá si za česť, že môže
so svojím športom šíriť vo
svete aj meno vynálezcu
padáka Štefana Baniča.
Slávo Mulík nezabúda ani
na Slovensko. V roku l991

Alexandrom
Dubčekom,
predsedom vlády Jánom
Čarnogurským, predsedom
Matice Slovenskej Jozefom Markušom a ďalšími. Predostrel pri stretnutí
s nimi myšlienku ,s ktorou
zápasil ešte pred príchodom
na Slovensko: „Som hrdý na
svoju vlasť. Mám za sebou
1400 zoskokov padákom,
rozhodol som sa zoskočiť
padákom so slovenskou
vlajkou na Bratislavský
hrad. 8. augusta 1991 nad
Bratislavou zakrúžil vrtuľník
a postupne z neho vyskočili

Marian Sluk z Lučenca, Al
Rosenberg, americký kameraman a Slávo Mulík ,ktorý
po krátkom voľnom páde,
otvorení padáka a rozvinutí
slovenskej zástavy pristáva
na malé priestranstvo a tak
ako prvý človek v histórii
pristal na padáku v areáli bratislavského hradu.
Ako sám hovorí bol to jeho
„zlatý zoskok“. Podobný zoskok uskutočnili i vedľa cintorína v Smoleniciach, kde
je pochovaný Štefan Banič.
Slávo Mulík sa ešte vracia
na Slovensko v júli roku
1994, kedy sa rozhodol
usporiadať v Bratislave zoskok voľným pádom skupiny
220 parašutistov z 27 štátov
so zápisom do Guinnesovej knihy rekordov. / O tom
však niekedy inokedy /.
Naskákal viac ako 1500
zoskokov.
Je
nositeľom viacerých medzinárodných
vyznamenaní.
Dostal tiež Zlatú medailu Ministerstva zahraničných veci SR. V roku 1994
mu bol SNA odovzdaný
Odznak Majstra športu.
Pavel Franík
KVV Bratislava
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Na čom sme skákali v civilnom parašutizme
Medzi
prvými
bol asi pilot Evžen Čech,
ktorý v roku 1929 skákal padákom z lietadla
Aero A 11 vo Vajnoroch
Na prvom povojnovom leteckom dni na
Slovensku 19.júla 1946 bol
zoskok padákom z dopravného lietadla JU-34 / Junkers / U nás bolo známe aj
pod menom „ Vrana“. Na
leteckom dni v Zlíne skákali z JU-52 Ilavský a Vašečka. Zoskoky prvých
vycvičených parašutistov
na Slovensku boli vykonané 23.8.1947 vo Vajnoroch
z lietadla DC-3 / Dakota /.
V roku 1948 sa zoskoky
voľným pádom uskutočňovali z lietadla Štorch. Veľkokapacitné lietadlo DC-3 bolo
vhodné len na hromadné
zoskoky. V roku 1952 prichádza k návrhu odskúšať
menšie nevyužité lietadlá,
ktoré boli dostupné vo väčšine aeroklubov, ako napríklad štvormiestny Fairchild
a osemmiestny Nordsman ,
Štorch a Aero 55, z ktorého
sa vykonával výskok smerom dozadu. Tieto sa mali
využívať najmä na zoskoky
s voľným pádom s okamžitým otváraním od 3 do 5
sec. Z tohto lietadla mohli
skákať dvaja parašutisti,
pretože v lietadle okrem
pilota a parašutistov bol aj
vysadzovač. Ak sa parašutisti vysadzovali sami, v tom
prípade mohli skákať traja.
Ako prvé prešlo skúškami
lietadlo Fairchild, ktoré malo
skratku UC-61-K. Po technických úpravách bolo možné ho používať i na zoskoky, pri ktorých sa používalo
na otváranie padáka výťažné lano. Skúšali sa i nové
lietadlá, ako Z-381 a Sokol M-1-C. Po odskúšaní
a úpravách bolo možné používať Sokol M1-C. Z-381
sa na zoskoky neosvedčil.
Po odskúšaní týchto lietadiel neboli parašutisti závislí na veľkých lietadlách. Sokol M-1-C bol trojmiestny,
dolnokrídly, upravený pre
zoskoky. Úprava spočívala
jednak vo vymontovaní pravej prednej sedačky a pravého riadenia, ako i nahradení odklápacích pravých
dverí, dverami posuvnými.
Prvý parašutista sedel vedľa pilota chrbtom v smere

Lietadlo Aero A 11

Lietadlo Fieseler Fi -156 „STORCH“

Lietadlo Junkers JU 52 T

Lietadlo SOKOL M1C

Paľo Franík pri pozemnej príprave
na zoskok z lietadla Sokol

letu, druhý potom na zadnom sedadle. Skákalo sa
teda, že sa odsunuli pravé
dvere dozadu, parašutista
vystúpil na krídlo, na ktorom
sa postavil, pravou rukou sa
držal kabíny a skočil dozadu pod uhlom 45. V rámci
zlepšenia kontroly vysadenia bol vyrezaný v podlahe
otvor, ktorý bol zalepený
plexisklom. Pilot tak perfektne mohol nalietavať na
vysadzovaciu os. Bez tejto
úpravy to bolo u dolnokrídelníka obtiažne. Spomínam si na tieto zoskoky veľmi často. Obyčajne s nami
lietal inštruktor Juraj Kriváň.
V prípade, že nemohol, občas ho zastúpil Jožko Anička, pilot motorového výcviku v Očovej. 12.-14. januára
1955 na letisku v Klecanoch
boli vykonávané na skúšku zoskoky z C-3 Siebel.
Skúšky dopadli úspešne.
Po odskúšaní a menších
úpravách mohlo z neho
skákať 8 – 10 parašutistov.
Do výcviku boli zaradené
i Meta-Sokoly. Skúšalo sa
i lietadlo Z-22, ktoré bolo
veľmi podobné Sokolu.
Výsledky boli lepšie, ako
lietadla M-1-C. No napriek
tomu tento typ lietadla na
zoskoky parašutistov nebol doporučený. Lietadlo
bolo jednak staršej výroby, celodrevenej, lepenej
konštrukcie a hrozilo nebezpečenstvo nafukovania
trupu lietadla počas letu pri
otvorených dverách. V roku
1956 prichádza na letiská nové lietadlo čs. výroby
Brigadýr L-60, konštruované hlavne pre parašutistov.
Bolo štvormiestne. V roku
1957 dostáva Krajský aeroklub v Banskej Bystrici
štvormiestne lietadlo JAK
12 ruskej výroby. Väčšinou
ho pilotoval krajský inštruktor pre modelárov Oto Kripner. V roku 1959 prichádza
do výcviku parašutistov
lietadlo AN-2, ktoré slúži
parašutistom, i keď ojedinele, ešte i dnes. V roku
1984 prichádza parašutistom na scénu L-410, ktoré
slúži parašutistom najmä
pri zoskokoch z vyšších
výšok.
Pavel Franík
KVV Bratislava
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Boleráz, Boleráz, zelený Boleráz...

Neviem isto či ľudová pieseň s týmto názvom ospevuje dedinu Boleráz pri Trnave. Možno že nejaká rastlina čo rastie všelikde sa nazýva
boleráz a tú spomína dievčina, ktorá zrýmovala
boleráz a u nás. Naozaj neviem, rastlinu nepoznám, pre mňa Boleráz odjakživa bol iba ten čo
leží uprostred žírnej trnavskej roviny päťdesiat
kilometrov od Bratislavy. O ňom idem hovoriť.
O Bolerázi s le- načiahnuť ruku a nik ho
tiskom nad ktorým letné neoberá, vedľa bežia
nebo o sobotách a ne- dediny, záhrady, krajideliach rozkvitá ako pes- na ako namaľovaná na
trofarebná lúka prostred obrázku. Nech sa druhí
zelenej roviny, bzučia ženú v kolónach po diaľnad ním včielky špor- nici keď sa im tak páči.
tových lietadiel, vonia V Bolerázi sme sa všetci
benzín a kvitnú padáky. zišli takto vystrojení. MlaBola som tam v sobotu dí aj starí v krátkych ruprvého októbra a bol cel- kávoch, i Zuzo si zvliekol
kom taký deň aké býva- hadiu kožu čo stále nosí
jú na vrchole leta. Jasný a to je čo povedať. Teraz
a modrý ako Dunaj pod niekedy bude mať osemkarpatským
oblúkom desiat a už odmladi si
ožiarený slnkom, čistý chráni svoje staré kosti
a priesvitný bez jediného teplou bundou. Deň ani
mráčika. Človek by ne- nemôže byť príjemnejší
veril že babie leto môže a teplejší, dvadsaťosem
priniesť taký deň. V no- stupňov v tieni - a muhaviciach nad kolená sa ži zakladajú oheň. Nie,
vybrala Helka, so sestrou naozaj nikomu netreKatkou v rovnakých bie- ba prikúriť aby si ohrial
lych tričkách s odznakom staré kosti, prišli sme
klubu, Františka v ľa- opekať. Kol ohňa klady,
hučkej blúzičke a Lacko veniec lavičiek, domáv okuliaroch s tmavými ci nachystali ostrúhané
sklami a šiltovke ktorú dlhé haluze a dvaja naši
nosí len keď je príliš ostré sa vytasili s vlastnoručsvetlo. Naložil nás všetky ne vyrobenými kovovými

Čakanie na zoskoky
štyri, ideme autom po
starej ceste, ako kedysi
keď ešte nebola diaľnica
a pohľady z okna ukazujú, že sme urobili dobre. Zdravia nás špaliere
jabloní a trniek ešte plných lístia, akurát začína
zlatnúť, za ovocím stačí

ražňami. Vedľa stoly naložené ako na jarmoku.
Čo hrdlo ráči. Pyramídy
pivových plechoviek, poháre, fľašky, Peťo a Jano napĺňajú štamprlíky
a Zdenka núka koláče.
Aj Katka vybalila z tašky
svoj náklad vína, Helena

kofoly a minerálky, Viola
vylepšuje servis nakladanými paprikami, uhorkami
a horčicou. Ktosi dodal
plnú debnu jabĺk a pribúdajú ďalšie fľašky, každý
niečo priniesol, mladý
kolega z Trnavy sa so
mnou delí o svoje kurča,
Trnavčanov nepoznám
po mene ba ani mnohých
našich mladších, nie som
si istá ako sa volá gaštanovo-červenkavo-tiziánová ženská hlava čo tu
behá s kamerou a tak ju
radšej nijako neoslovujem. Zvyčajne fotografu-

a bzučia ako tie motorové včielky nad letiskom.
Každý má čo povedať.
My, čo sme prišli do Bolerázu z Bratislavy, sme
takto sedávali vo Vajnoroch. Už dávno nesedávame. Iba spomíname.
V sobotu po zoskokoch
tam svietieval takýto
ohníček, často aj dlho do
noci, ba bývala aj gitara
a spev. Teraz nespievame. Gitaristov a spevákov už medzi nami niet.
Ale je tu stále s nami ešte
Ivan, náš prvý inštruktor.
Má už vyše osemde-

Posledné chvíle života na zemi.
Aj to sa stalo.Tretia zľava J. Uhrová.
Neotvoril sa jej padák.

je Mário ale ten sa baví
s Paľom, na počudovanie s pohárikom. Inokedy
on robieva šoféra ďalším
trom-štyrom ako nám
dnes Laco. Aha, ale je tu
aj Ľubo s manželkou, jasné, ona dnes robí šoférku tejto osádke. Ohníček
praská a prská. Padajú
naň kvapky škvariacej
sa masti. Vonia slanina
a špekáčiky sú čochvíľa hnedé, vetrík je taký
milosrdný a drevo také
dobré že k nebu stúpa
len priesvitná beláskavá
záclonka, ani sa nedá
povedať že je to dym. Ak
dakomu zaslzia oči tak
iba od smiechu. Alebo
možno dojatím z dávnej
spomienky. Spomienky
tu lietajú vo vzduchu ako
motýle, skáču od stola
k stolu ako zlaté mušky, v tanci bez choreograﬁe preskakujú vatru

siat. A pýta sa: „Kedy si
ty mala prvý zoskok?“
Otázka platí mne. Rozosmejem sa lebo viem prečo sa pýta. Na môj prvý
zoskok sa veľmi dobre
pamätá, len ten rok sa
mu vidí taký neuveriteľne vzdialený že sa radšej
opýta či naozaj to bolo
tak dávno. A ja vravím:
„V päťdesiatom štvrtom.“
A znova sa smejem:
„Stále ešte mi nik neudelil cenu, ani diplom za
ten výkon! Predtým ani
potom sa taký rekord vo
Vajnoroch nikomu inému
nepodaril.“ Vedľa sedí
Jaro, vtedy bol na vojenčine, teraz spýtavo zdvihne oči o akom rekorde je
reč. Ivan vysvetľuje: „Bol
taký tichý pokojný deň
ako dnes a ona netraﬁla ani na letisko. Spadla
do priekopy a nezdvihla
Pokračovanie na str.7
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Boleráz, Boleráz, zelený Boleráz...
Pokračovanie zo str.6

sa. Hneď som tam poslal chlapcov s vozidlom
a keď k nej dorazili, vstala celá udivená.“ Dopĺňam ho a smiechom sa
priam dusím: „Cítila som
sa poctená že prišli po
mňa aby som nemusela
toľký kus cesty ísť pešky“. Jarovi vidím v očiach
dešpekt a takým tónom
aj zamrmle: „Prvoradá
povinnosť je zdvihnúť
sa.“ No Ivan ma bráni:
„Ona sa strašne bála.
Už do lietadla išla polomŕtva. Myslel som si, že
sa dolámala“. Jaro hľadí
do pohárika a na mojom
prvom zoskoku sa mu
nevidí nič smiešne. Preto
poviem: „Nevieš si predstaviť, že človek od šťastia zabudne na prvoradú
povinnosť? Veď som dokázala vyskočiť aj pristáť
šťastlivo!“ Jaro mykne

plecom: „Každý sa po
prvý raz bojí, niekto aj
odmietne vyskočiť, to je
normálne. Nie je to šport
pre každého.“„Lenže ja
som fakt bola polomŕtva.
Ani neviem ako som sa
dostala do lietadla. Keď
som sa potom vyklonila
von a nohy mi zo schodíka bral vietor, podo mnou
bezodná priepasť a jediným pevným bodom boli
tie dvere ktorých som sa
držala, schúlila som sa do
klbka a zavrela oči. Viac
ma sfúkol vietor než by
som vyskočila. Ožila som
až keď sa mi otvoril padák. Kolená mi tak prudko
vrazili do brady že mi div
zuby nevybili. Rozum mi
stačil iba na to aby som
padák vyliala, krásne
spľasol a nevliekol ma.
Blažene som odpočívala
v tráve“. Jarovi na tom,
stále nie je nič smieš-

Treba skočiť strmhlav, ako do vody
Márne je ťahať pravý, keď padák preletel kruh...
ne: „Tak načo si šla skákať keď si sa tak bála!?“
„Veď o tom to predsa je!“
– rozosmejem sa znova. „Prišla som do Bratislavy študovať a celé
mesto bolo polepené
plagátmi
,Parašutizmus, šport odvážnych!´
Zakladal sa Zväzarm.
Ja som sa tak strašne
bála, že som si išla dokázať, že som odvážna!“
Ohníček horí, praská
a prská, vonia slaninka.
Beláskavá dymová záclonka neštípe oči. Vtedy bolo len pár rokov po
druhej svetovej vojne.
Prežila som ju a urobila
zo mňa ustrašené dieťa.
Všetkého som sa bála.
Medzi týmito ľuďmi som
sa prestala báť. Prestala
som utekať pred uniformami, prestala som sa
báť pušky, hukotu lietadiel, granáty ktoré sme
hádzali boli len gumové.

Zväzarmovský výcvik bol
tvrdý, vojenský, nik nebral na mňa ohľad že som
dievča. V to leto som skákala iba ja sama z mladších dievčeniec. Dopustiť
aby sa mi chlapci smiali
že som baba? To teda
nie! Bol taký istý deň ako
dnes a oni mi aj tú zbytočnú cestu k jarku za letiskom zrátali. Takého hobľa som dostala o koleso
Nordsmana ako nikto iný.
V to prvé leto som celý
jeden mesiac prázdnin
brigádovala aj bývala na
letisku. Tráva rástla ako
divá a musela sa kosiť,
seno pohrabať, hriadky kvetov polievať ráno
aj večer. A vnútri všade
všetko čistiť. Najhoršia
robota bola leštiť zrkadlá
v hale keď mi Šaňo chcel
ukázať že on vie všetko lepšie. Nielen skákať
Pokračovanie na str.11
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Zoskoky na nemeckých padákoch RZ-20
Na tieto padáky si spomínajú hlavne parašutisti, ktorí začali skákať v rokoch
1947-1949. Boli to nemecké trofejné padáky z II. svetovej vojny, na ktorých skákali
aj parašutisti v slovenskej armáde. Po vojne bolo uložené v sklade v Nitre ako nepotrebné. Z neho ich na prvé zoskoky dostali bratislavskí parašutisti v roku 1947
a potom sa používali na celom Slovensku.
Dostali ich na pokyn vtedajšieho podpredsedu ÚV SNA pplk. letectva
Júliusa Trnku. Iniciátormi prvých športových zoskokov
po II. svetovej vojne v ČSR,
okrem pplk. Trnku boli aj
bývalí príslušníci v Slovenskej armáde škpt. letectva
Juraj Meško, Ladislav Vašečka a Viktor Ilavský. Oni
už od roku 1947 postupne
organizovali výcvik a zoskoky v Baťovanoch / Partizánske/, Košiciach, Trnave a Holíči. V roku 1948 sa
skákalo aj v Baťovanoch.
Na ne spomína jeden z ich
účastníkov Peter Mamrák.
Tento padák mal výhody
i nevýhody. Medzi výhody patrila skutočnosť, že
k nemu sa nepoužíval záložný padák. Ak bol dobre
zabalený, vždy sa bezpečne otváral. Veď za trojročné obdobie sa na ňom na
Slovensku naskákalo bez
problémov vyše 3.000 zoskokov. Zo začiatku sa na
ňom skákalo z výšky 300
m. Vo vojne ak sa skákalo
do tylu nepriateľa, vtedy sa
výška zoskoku pohybovala okolo od 100 - 80m nad
terénom. Jeho výhodou
bol jeho spôsob uchytenia
na telo skákajúceho. Parašutista mal na sebe silný brušný pás. Padákové
šnúry boli ukončené dvomi
D oblúčikmi a tie boli upevnené na chrbte parašutistu.
Na padáku tak skákajúci
visel hlavou dopredu. Tento
systém spôsoboval, že parašutista nikdy nevedel ako
sa dotkne zeme. Padák pri

klesaní mal značné výkyvy.
Ktoré sa len veľmi ťažko
dali ustáliť. Tak pristávanie
na ňom bolo najproblematickejšie. Preto aj výcvik na
pristávacie dopady bol veľmi tvrdý, z dôvodu šetrenia
nôh a rúk pristávajúceho,
ktorý šiel k zemi v miernom
predklone. V pozemnej príprave sa nacvičovali kotúle
dopredu, dozadu, doľava,
doprava i džudo kotúle.
Nacvičoval sa aj skok plavmo cez 3 – 9 cvičencov.
Nacvičovali sa aj dopady
z mostíkov až do výšky 3
m, alebo sa používalo aj zariadenie tobogán. Horlivými
organizátormi, zapálených
pre športový parašutizmus
v Baťovanoch boli napr. :
Emil Mišovský, František
Pavúk a Ján Novák, obaja
poslední boli bývalí príslušníci II. čs. paradesantnej
brigády v ZSSR. Po založení paraoddielu už začiatkom roka 1948 sa začalo
s intenzívnym výcvikom.
Zásluhu mali na tom bratislavskí parašutisti, inštruktori výcviku ako Ladislav
Vašečka, Vlado Hlôška
a Štefan Uher, ktorý bol
z Bratislavy preložený do
Baťovian. Už 14. apríla 1948
sa uskutočnili prvé zoskoky
na provizórnom letisku za
fabrikou pri Šimonovanoch.
Stanovená hodina na prvé
zoskoky sa niesla vo veľkom napätí. Premýšľali sme
či Dakota, ktorá bola jediná
na Slovensku prispôsobená
aj na zoskoky parašutistov
vôbec priletí ? Okná internátu boli zaplnené nielen

parašutistami pripravovanými na zoskok, ale aj zvedavcov a ich oči boli uprené
k Brodzanom. Z toho smeru
mala doletieť Dakota. Onedlho sa na obzore zjavila,
motory burácali a v tom nielen na internátoch vytryskol
radostný ošiaľ: „ Hurááá,
Hurááá“, znelo po celom
mestečku. Ľudia sa schádzali pred hotelom a odchádzali na letisko. My sme sa
začali obliekať a a hlavne
bandážovať nohy elastickým obvinadlom, ktoré mali
zabrániť pri zlom dopade
a vyvrtnutiu členku v nohe.
Vďaka tvrdému výcviku, na
ešte tvrdšom betóne rozostavanej
administratívnej
budovy, naše členky odolali a k úrazu nedošlo. Po
príchode na letisko začali
sme sa strojiť do padákov
RZ – 20. S nimi nemeckí
parašutisti vo vojne skákali
z z výšky 100 m. Tak načo
by tu bol záložný padák ak
by sa hlavný neotvoril ? Padák si každý parašutista balil sám, za pomoci kamaráta
a bol tak presvedčený, že
sa mu bezpečne otvorí. Do
Dakoty vošlo len 20 parašutistov a preto sme boli rozdelení do dvoch výsadiek .
Kontrolu správneho ustrojenia do padáka robil inštruktor Vašečka. Rozpočítali sme sa na prvý a druhý.
Do lietadla sa nastupovalo
v opačnom poradí ako sa
malo skákať. Tí čo skákali
ako prví, nastupovali ako
poslední a opačne. Každý
prvý si sadal na sedadlo
vľavo a druhý vpravo. Pri
povele „ Pripraviť sa!“ všetci
vstali a v takom poradí, ako
boli odpočítaní sa zaraďovali. Karabínku výťažneho
lana zapli na oceľové lanko
v lietadle. Vysadzovačom
bol inštruktor Vašečka, ktorý prekontroloval správnosť
zapnutia karabíniek výťažných lán padákov. Medzi
tým pilot nalietaval s lie-

tadlom nad cieľ zoskoku.
Na povel: „ Hotovosť !“, prvý
skákajúci zaujal postoj vo
dverách lietadla tak, že ľavou nohou sa oprel o prah
dverí, ľavou rukou sa chytil
uprostred dverí trupu lietadla a pravú si položil na
prsia. Priblížením sa nad
pristávaciu plochu zaznel
povel: „ Vpred!“ a my sme
do hĺbky vzduchu vyskakovali bez akéhokoľvek zaváhania. Prúd vzduchu od
motorov lietadla a doprednej rýchlosti nás poriadne
vyzvŕtal, keď sme boli vonku. Do doby otvorenia padáka som letel dolu hlavou,
vzápätí som videl oblohu
a hneď zrazu zem a potom to trhlo. Keď sa padák
otvoril a začalo kývanie i točenie ako na kolotoči a pri
tom som klesal k zemi. Oj
to bol zážitok na celý život
a nedá sa naň zabudnúť.
Pristátia na zem boli bez
akýchkoľvek problémov. Padáky sme stočili do prenosných vakov a odchádzali na
internát. Cestou nás ľudia
obdivovali, videli v nás hrdinov a preto sa nás niektorí pokúšali aspoň dotknúť.
No my sme viac spomínali
na hrdinov, čo položili v boji za nás životy, ako vojaci
II. čs. paradesantnej brigády, ale i tí čo zostali živí
a doniesli nám slobodu.

Zo spomienok
Petra Mamráka.

Emil Tencer
KVV Banská Bystrica
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok VI.
Od posledného doplnku V., ktorý vyšiel
v dvojčísle Bojovníka 25-26/2010 a v Červených
baretoch č. 1/2011, som zaregistroval povýšenie pplk. Jána Bačíka (rodák z Parížoviec, výber
WOLFRAM) 11.11.2010 do hodnosti plukovník
vo výslužbe ministrom obrany ČR A.Vondrom.
V poslednom období
sa tiež objavili na knižnom trhu nové knihy
s parašutistickou problematikou. (L.Binet – HHhH
– Himmlers Hirn heisst
Heydrich – Himlerov mozog sa volá Heydrich,
H.G.Wiedemmann – Môj
strýc Reinhard Heydrich,
E.Stehlik – Dum Spiro,
Spero). Dum Spiro, Spero je dnes heslom 601.
skupiny špeciálnych síl
gen. Moravca v Prostějove a v preklade znamená
„pokiaľ dýcham, dúfam“
a recenzia na knihu by
sa mala objaviť v Prahe,
V máji v časopise Padáčik 1/2011. (Pozn. 5. pluk
špeciálneho určenia „Cre
sc– 5. PSU v Žiline, má
heslo id in adversis virtus“
- v preklade –„ v ťažkosti
rastie statočnosť“, Vojenská spravodajská služba
SR – „Consilio et ferro“
– „umom a mečom“, atď.)
V každej z vyššie uvedených kníh sa nachádza
i trochu histórie spojenej
so slovenským vojnovým
parašutizmom. Dnes 39.
ročný Francúz Laurent
Binet, ktorý vyučoval
v roku 1996 francúzštinu na vojenskej akadémii v Košiciach, dostal
za HHhH v roku 2010
Goncourtovu cenu. (Ešte
ku skratkám, existovala
i skratka AaH, ktorá bola
použitá pre zvláštny vlak
s pozostatkami z Prahy
9.6.1942 a znamenala
Attentat auf Heydrich).
L.Binet sa nevyhol určitým faktograﬁckým nepresnostiam, ktoré však
nemajú veľký vplyv na
knihu. (Recenzia na kni-

hu HHhH vyšla v Spravodajcovi KVV Banská Bystrica č. 2/2011.)
K operácii ANTHROPOID (atentát na Heydricha)
sa toho za posledné roky
napísalo tiež veľa, včítane automatického preberania chýb, ktoré zostali
po prvých historikoch.
Niektoré otázky zostávali
stále nezodpovedané.1)
Kdeže bolo to plánované
miesto vysadenia skupiny
ANTHROPOID (J.Gabčík
a J.Kubiš) - poľné letisko
Borek u Plzně? Deﬁnitívnu odpoveď mi poskytol
špecialista – archivár
z Magistrátu hlavného
mesta Prahy Mgr. Vojtěch
Šustek. Takže, žiadne letisko Borek u Rokycan,
Borek u Cerhovic, Hořovice – Tlustice, Mýto,
Letkov, Líně, Chotěšov,
ale priestor medzi Ejpovicami a Kyšicami 7 km východne od Plzne. 2) Aká
bola palebná sila 7 obrancov v kostole sv. Cyrila a Metóda v Resslovej
ulici v Prahe? Po dobytí
kostola sa našlo 11 pištolí (žiadny samopal Sten!),
medzi nimi i Colty ráže
7,65mm (Gabčíkov a Kubišov). Každý parašutista
mal obvykle dve pištole,
ráže 9mm a 7,65mm (ale
i 6,35mm). Kvôli rýchlejšiemu „taseniu“ z podpažných puzdier boli niektoré
bez mieridiel. 9mm Colty
mali dva zásobníky po 9
nábojov, menšie ráže po
8 nábojov. Keď k tomu
pripočítame, že väčšina
výsadkových kontejnerov bola po výsadku buď
stratená alebo zaistená gestapom, vychádza

nám celkovo asi 250 nábojov na 7 parašutistov.
Vonku stál proti ním plne
ozbrojený úderný oddiel
SS „D“ a strážny oddiel
SS „Praha“ v sile asi 760
ozbrojených vojakov, ku
ktorým musíme pripočítať
i iniciatívnych pražských
hasičov. 26.1.2011 bola
na nádvorí kostola slávnostne odhalená pamätná doska s 294 menami
obetí, ktoré boli popravené priamo v súvislosti
s operáciou Anthropoid.
Vráťme sa znovu na Slovensko. Skupina ZINC
bola vysadená 28.3.1942
miesto pri Buchloviciach
na Morave navigačným
omylom na Slovensku pri
Gbeloch. Pravdepodobným miestom výsadku
(i miestom uschovania
troch rádiostaníc Lípa)
bol Cunín, sev. od Gbel.
Po skupine ZINC bola
z lietadla vysadená i skupina OUT DISTANCE,
určitou
zaujímavosťou
môže byť, že v lietadle
leteli spolu i neskorší
zradcovia Slovák V.Gerik
(ZINC) a Čech K.Čurda
(OUT DISTANCE). Novou informáciou (i keď
veľmi nepravdepodobnou) je, že sa v Anglicku snáď cvičila i záložná
skupina
ANTHROPOIDU, v ktorej snáď mal
byť i Jan Pavlíček - plk.
v.v., čestný občan Ostravy, zomrel 12.6.2010.
V marci 2011 sa objavila
v českej tlači správa, že
Heydrichov syn Heider
(o ktorom Wikipedie mýlne informuje, že zomrel
4.7.2007), uvažuje o ﬁnancovaní rekonštrukcie
zámku v Panenských
Břežanoch. (Pozn. Ide
o „dolní zámek“, v „hornom“ žil počas protektorátu K.H.Frank) K legionárom a cudzineckým

legionárom – 9.3.2011
oslávila Cudzinecká légia (v jej radách by sme
objavili i dnes slúžiacich
Slovákov) 180. výročie
založenia. Ďalším výročím bude rok 2014, kedy
si pripomenieme 100.
výročie vzniku československých légií v Rusku
(12.8.1914 Česká družina). V ČR sa chystá pri
tejto príležitosti vydanie
pamätnej
striebornej
mince v hodnote 200 Kč.
Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

Viete že ???
23. 4. 1947 bol
založený
paraodbor
SNA. Jeho účastníkmi
boli hlavne žiaci a piloti
bezmotorového lietana
– Marek Čaučík, Karol
Vaculík, Karol Pastucha,
Miro Hajdučík, Bohuš
Drga a ďalší. Predsedom
parašutistického odboru sa stal motorový pilot
Dr. Ing. Ján Trávniček.
Ladislav Vašečka sa stal
podpredsedom výboru
s poverením hlavného inštruktora a Viktor Ilavský
členom výboru s poverením inštruktora výcviku.
V máji 1947 sa
do Stráže pod Ralskom
dostavilo prvých 50 vybraných dobrovoľníkov ,
spĺňajúcich náročné zdravotné , fyzické, morálne
aj štatnobezpečnostné
kritériá. Začlenení boli do
výcvikovej roty so skúseným veliteľom – príslušníkom špeciálnej skupiny
WOLFRAM, kpt. Jozefom Černotom, s dvomi
čatami po 25. osobách.
2. 5. 1945 Červená armáda dobyla Berlín
5. 5. 1947 bol
na letisku vo Vajnoroch
zahájený výcvik parašutistov. Zišlo sa naň
35 záujemcov.

10

Viete že ???
5. 5. 1914 prvý raz
vyskúšal svoj patent vynálezu padáka Štefan Banič z mrakodrapu v USA.
7. 5. 1960 vytvoril Jozef Hindický
svetový rekord na presnosť pristátia z výšky
600 m, s oneskoreným
otváraním padáka, keď
mal výsledok 0,83 m.
9. 5. 1948 sa
prvý raz na verejnosti predstavili parašutisti
Slovenského národného
aeroklubu. Marek Čaučík
a Karol Pastucha - vykonali zoskok z výšky 1000
metrov s voľným pádom.
9. 5.1961 bol na
vojenskom cintoríne na
Háji-Nicovô v Žiline sprístupnený pamätník 1368
príslušníkom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR /
vybudovaný v roku 1950 /
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Priebeh Výročnej členskej schôdze
Klubu výsadkových veteránov Prostějov
VČS sa uskutočnila
26.11.2011 v Národnom
dome v Prostějove. Pred
jej zahájením prebehla
porada predsedov klubov
z ČR a SR, kde sa riešili
akcie plánované na rok
2012 a hodnotila sa aj
súčinnosť medzi klubmi.
Slávnostný ráz VČS podčiarkli aj prítomní hostia
plk.Kula Krajské vojenské veliteľstvo Olomouc, starosta Prostějova
p.Pišťák, pplk. Faix 601.
skupina a mjr. Vrapír
102. p. Prítomní boli aj
zástupcovia KVV ČR
a SR vrátane predsedníctva KVV SR zo Žiliny.
V bohatej diskusii bola
zhodnotená činnosť klubu za uplynulý rok vrátane streleckej súřtaže,
športového
stretnutia
v Prostějove a rad ďalších akcií. Bola rozobratá problematika vy-

dávania
Spravodajcu
vrátane zmeny tlačiarne.
Prezident KVV SR plk.
v.v. Múdry informoval
prítomných o stave prí-

slava ocenil celoživotnú
prácu pplk.v.v. Ladislava
Opletala v prospech parašutizmu a výsadkového vojska a udelil mu pa-

prav stretnutia a memoriálu v Žiline v dňoch 11.13.7.2011. Oblastný KVV
v Bratislave reprezentovala delegácia v zložení: Dubeň – predseda,
Timura, Hreha , Tuček
a Poláček. KVV Brati-

mätnú medailu Š.Baniča.
Po skončení VČS pokračovala
neformálna
zábava vrátane bohatej
tomboly.
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava

Udelenie medaile Štefana Baniča Georgovi H. W. Bushovi
V pondelok 18.januára
2010, Slávo Mulík udelil zlatú medailu nadácie
parašutizmu Štefana Baniča prezidentovi George
Herbert Walker Bushovi
za jeho vynikajúcu podporu parašutizmu v jeho
kancelárii v Houstone.
S.Mulík je zakladateľom
a prezidentom nadácie
Š.Baniča, ktorá bola založená aby oceňovala
všetkých, ktorí význame
prispeli k rozvoju parašutizmu. Zlatá medaila je
udeľovaná každoročne.
Nadácia bola pomenovaná podľa slovenského
vynálezcu, ktorý požiadal

Slávo Mulik (zľava) odovzdáva zlatú medailu
nadácie Štefana Baniča
prezidentovi George H. W. Bushovi
v sprievode senátora za štát Pensylvánia Boba Robbinsa
a Carol Meierovej.

ako prvý o US patent
na padák a ktorý daroval
patent US armáde pred
I. svetovou vojnou. Na ceremónii boli tiež prítomní
riaditeľ exekutívy USPA
p.Emeridus Chris Needels, senátor za štát Pensylvánia Bob Robbins,
prezident USPA Jay Stokes, ktorý je tiež držiteľom
zlatej medaile Baničovej
nadácie, admirál George
Worthington správca nadácie Š.Baniča a Carol
a Jack Pyland Meierovci obaja členovia USPA.
Foto: Jack Pyland
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ale aj leštiť zrkadlá. Od
zeme po plafón zrkadlá!
Celé to leto bolo také ako
dnešný deň, presvietené
slnkom a otvoreným nebom, mala som šestnásť
rokov a pyšne som si obliekala kombinézu a padák aj keď sa mi ešte
stále nedarilo traﬁť do
kruhu bielo namaľovaného v zelenej tráve. Doň
pristávali Nandy, Gabo,
Šaňo, Karol, Iľja, Franto. Spolu sme sa chodili
kúpať do jazera za letiskom alebo aj do Dunaja,
aj sme ho preplávali, boli
to také isté dni ako je
dnes, len oni už nie sú.
Prvému som položila na
hrob drobnú žltú kytičku púpav nedlho potom.
Tohto roku vietor odvial
už päťdesiate siedme
leto z lúky vo Vajnoroch
odvtedy čo som tam
skákala s nimi. Vtedy
padáky neboli strakavé ako rozkvitnutá lúka.
Boli čisto biele ako lampášiky odkvitnutých púpav. Vietor od Dunaja ich
rozvieval ku Karpatom.
Vetrone medzi nimi boli
žlté ako kvitnúce púpavy. Keď mi pri mojom
prvom zoskoku zakryl
nebo nad hlavou biely
štvorec hodvábu, odletel
odo mňa všetok strach.
Letisko bolo úľom do ktorého som niesla úlovok
nebeského nektáru. Svet
bol modravý chrbát hôr
za zelenou lúkou, vedľa
rozostavaná detská stavebnica
hračkárskych
domčekov,
zápalkové
škatuľky a medzi nimi
zvlnená cverna. Nad tým
letelo chmýrečko púpavy
s drobučkým semiačkom,
vietor ho hojdal na maličkom bielučkom padáčiku.
Vyfúkol ho z pampúšika
a niesol a niesol... a niesol... Kam? Keď som začula ako na mňa zdola
Ivan kričí cez megafón
„Ťahááj pravý!“ nestačila som sa ani poobzerať
kam padám. Celkom som

zabudla že som mala riadiť padák. Samozrejme
že sa mi chlapci smiali.
Nič iné sa od nich nedalo
čakať. Boli to frajeri. Jeden väčší ako druhý. Až
dnes sa podaktorý taký
prizná, že aj on sa rád povozí na padáku aj pohoj-
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kami. Ani nevieme kto
nám predal naše Vajnory. Ani komu. Hlavné
mesto Slovenska Bratislava nemá športové letisko a nemá ani dorast.
Naši čo ešte stále skáču
chodia kde sa dá, sem aj
inde, do Senice, Dubnice, Partizánskeho, platia
si letenky. Vtedy sme za

Na brehu
vajnorského
jazera

dá ako v náručí milenky.
Je sobota ako každá
iná, letisko v Bolerázi
sa hmýri mladými ľuďmi
a hore vrčia lietadlá, zopár nádejných pilotov už
aj oddychuje v ubytovni
leteckej školy. Len farebnými padákmi dnes nebo
nerozkvitlo ako letná
lúka. Parašutisti všetci
oddychujú. Zišla sa tu
najväčšia
slovenská
klubová bratislavsko-trnavská rodina na oslavu športu čo nie je pre
každého. Predvlani sme
podobné stretnutie zorganizovali vo Vajnoroch
ale tam mal aj Jaro divné
oči. A dym ešte ani nevystúpil z ohniska. Každý
kto tam prišiel mal také
oči. Stačilo aby sa obzrel
okolo seba a bolo mu ako
na pohrebe. Naše rodné
letisko vháňalo slzy do
očí aj tvrdým chlapom.
Niet tam už hangára, niet
baliarne ani nocľahárne,
niet kancelárií ani dielní, niet krásnej haly so
zrkadlami. Zostala iba
lúka vedľa ruín akoby po
bombardovaní. K nebu
tam kričí ošarpaná slepá riadiaca veža a aj tá
onedlho padne za obeť
obchodníkom s pozem-

nič neplatili. Preto mi je
dnes aj uprostred živého
ruchu na živom letisku
v Bolerázi tiež dosť clivo.
Kdesi som čítala, že sedemdesiat percent mladých ľudí u nás už okúsilo drogy, dvadsať percent
šalie na technopárty za
hudbou
prehlušujúcou
všetky ostatné vnemy,
v herniach sa liahne stále
viac gamblérov a iba de-

tešnosti sa stále znižuje,
už deväťročný chlapec
prišiel do školy nadrogovaný. Ten kto za to môže
je neznámy. Tu sa teraz
driape z náručia mamičky chlapiatko sotva trojročné do lietadla. Vkladá
ho do kabíny a ja sa prihováram: „Budúci pilot?
Parašutista?“ Mamička
si vzdychne: „Už teraz je
za tým divý“. V očiach sa
jej mihlo čosi ako strach,
úzkosť, obava, ale syna
do lietadla posadí a jej
ďalšie slová znejú pyšne:
„Má to v sebe“. Usmejem
sa: „Otecko pracuje tu
na letisku, však?“ Prikývne. Dieťa to má nielen
v génoch ale to aj dýcha
deň čo deň. Tu vonku aj
doma. „Pozná už všetky padáky a z lietadiel
je preňho najohromnejší Spitﬁrer. Manžel mu
premietol bojové ukážky
z druhej svetovej vojny“vysvetľuje. „Dúfam len,
že bude iba vyšetrovať
katastrofy a nie sa ich
zúčastňovať.“ Pred oči
mi vyvstane lietadlo ktoré som ja ako prvé videla
zblízka. Hovorím: „Spadlo vedľa železničnej trate, na našu roľu. Pár dní
predtým sme z nej pozbierali zemiaky. Dodnes

Oddych vo vode jazera za letiskom

sať percent mládencov
a dievčat je normálnych.
Cieľavedomých a snaživých. A nie je to chyba
tých mladých. Nemajú ani
možnosť ani dôvod byť
snaživí a cieľavedomí.
Nik im neukázal hodnoty
za ktoré nemusia platiť
peniazmi. Vek v ktorom
mládež podlieha bezú-

nechápem ako sa môže
veľký stroj rozsypať na
také malé kúsky. Celá tá
roľa, dlhá tristo metrov,
zvrchu z kopca až dolu
k trati bola posypaná
úlomkami trupu, káblikmi, drôtikmi. Len motor
bol celý. Na samom konPokračovanie na str.13

12

Čislo 3

Odznak
československých
parašutistov
z rokov 1949-51.
V Červených baretoch č.
5/2006 je uvedený popis
i všetko týkajúce sa jeho
udeľovania. Podľa značenia na maticiach odznakov
– Karnet-Kyselý, Zukov
Praha, označenie moskovskej ﬁrmy Pobeda – sa na
ich vydávaní zrejme podieľali viaceré ﬁrmy /ak to nie
je len zámena matíc/. Pamätníci tvrdia, že prvé dodané odznaky pre vojakov
základnej služby boli bez
smaltu na stuhách v spodnej časti. Červený smalt na
stuhách mali len odznaky
pre vojakov z povolania.
Tieto odznaky majú na maticiach označenie Karnet-Kyselý a smalt je zhoršenej
kvality. Naproti tomu smalt
na odznakoch značených
na maticiach Zukov Praha je, podľa môjho názoru,
pomerne kvalitný. O odznakoch, ktoré nesú na matici označenie moskovskej
ﬁrmy Pobeda, nič neviem.
Z tohto dôvodu ma zaujímajú akékoľvek ďalšie informácie o týchto odznakoch.
Ak odznaky boli vydané viacerými ﬁrmami, má niekto
informácie o dátumoch
/roku/ vydania, prípadne
počtoch vydaných odznakov jednotlivými výrobcami
či iné informácie, ktoré by
tak rozšírili informácie doposiaľ publikované? Uvítam
i informácie o systéme ich
číslovania. Napr. prečo odznak udelený jednému z prvých držiteľov má evidenčné číslo viac než 4.000?

Parašutistický
odznak SNA.
Odznak bol vyobrazený
v Červených baretoch č. 4/
2007 a je nesprávne označený ako odznak brannosti.
V prednáške o parašutistických odznakoch, ktorú
mal pán Miroslav Řepka

Kto vie, odpovie...
Vážení kolegovia, zberatelia i ostatní pamätníci.
Zo záujmom sledujem v Červených baretoch rubriku zberateľov parašutistických odznakov. Chcel
by som sa s Vami podeliť o svoje poznatky získané predovšetkým z rozhovorov s pamätníkmi, ktorí
žiaľ odchádzajú a s nimi odchádza i množstvo zberateľsky užitočných informácii. Pretože informácie
sa často rozchádzajú, možno tento článok prispeje
k objasneniu niektorých mnou získaných názorov:
z Prostějova v Bratisla- borný nečíslovaný a nepove v roku 2006 uvádzal, chybne originál/. O punže: „odznaky boli vydané coch poznatky nemám.
jednorázovo pri príležitos- Taktiež u týchto odznakov
ti prvého kurzu prípravy hľadám informácie o tom, kto
výsadkových inštruktorov bol výrobcom, kto vydavatev
Bratislave-Vajnoroch ľom /aeroklub, povereníctvo
v roku 1947. Odznaky boli dopravy?/, koľko ich bolo
vydané v troch kategóriách vydaných, zásady ich ude– zlatý, strieborný a bron- ľovania i všetky informácie
zový. Odznaky sú strie- potvrdzujúce či vyvracajúce
borné, puncované a čís- moje doterajšie poznatky.
lované.“ Ďalšie informácie
sú uvedené v knihe Emila
Parašutistické
Tencera „Dejiny parašutizodznaky z roku 1958
mu na Slovensku I. diel“. .
Zrovnaním týchto informácii V knihe pána Krubla poi z rozhovorov s pamätník- jednávajúcej i o parašumi som dospel k názoru: tistických odznakoch je

a/ odznaky boli v platnosti
minimálne ešte v roku 1950
b/ odznaky boli vydané len v dvoch prevedeniach – zlatý /pre funkcionárov/, strieborný pre
absolventov výcviku po
ukončení 5 /6?/ zoskokov
c/ odznak strieborný bol
označovaný ako Parašutistický odznak SNA,
zlatý ako Čestný odznak
parašutistu
SNA
d/ vydané odznaky boli na
zadnej strane číslované /
ale videl som i odznak strie-

uvedené
vydanie
týchto
odznakov
v dvoch prevedeniach:
a/ veľký a malý so zlatavými krídlami a červenou hviezdou vo vrchlíku
pre
inštruktorov
b/ malý so striebornými krídlami a červenou
hviezdou
vo
vrchlíku
pre absolventov výcviku
c/ veľký so striebornými
krídlami a bez červenej
hviezdy vo vrchlíku. V ďalšom sa odvoláva na odznak pod písmenom a/.

Ročník XI.
Pamätníci mi potvrdili, že
odznak veľký so striebornými krídlami a bez červenej
hviezdy vo vrchlíku oﬁciálne neexistoval a klonia sa
tak k informácii uvedenej
v druhom diele „Dejín parašutizmu na Slovensku“
od Emila Tencera na str.
430 /odznaky veľký a malý so zlatými krídlami boli
vydané pre inštruktorov
a malý so striebornými
krídlami pre absolventov
výcviku/. Vydanie veľkého
odznaku so striebornými
krídlami a bez červenej
hviezdy autor neuvádza.
Môže niekto z čitateľov
Červených baretov poskytnúť bližšie informácie k týmto odznakom?
Taktiež ma zaujíma prečo miniatúry s maticovým
upevnením sú číslované
a miniatúry s uchytením
na ihlu sú bez číslovania.
Vážení priatelia, podotýkam, že sa neradím k zberateľom odznakov - odborníkom. K informáciám
o uvádzaných odznakoch
nemám žiadne písomné
doklady /mimo už doposiaľ
publikovaných/, ktoré by ich
vierohodne potvrdili, či vyvrátili a ktorých existenciu
nevylučujem. Pokiaľ niekto
takýmito materiálmi disponuje, prosím o zaslanie ich
kópii, prípadne o ich uverejnenie v niektorom z nasledujúcich čísiel časopisu.
Uvítam i osobné stretnutie.
Ing. Anton Líška
918 08 Letisko Boleráz 263
Tel.: 0903312450
E-mail: rlcsn@aextra.

Viete že ???
20. 5. 2001 Texaský
parašutista Mike Zang
sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov, keď
vykonal 500 zoskokov
padákom za menej ako
24 hodín. Prekonal tak
rekord zo 14.11.1999
Jay Stokesa, ktorý vykonal 476 zoskokov.
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ci. Akoby bol šiel a šiel,
kabínu nechal za sebou
a stále šiel kým mu stačil benzín. Ako rozsievač
na poli kým má v zástere osivo. Plnými hrsťami
okolo seba rozhádzal
trosky. Pilota držala pohromade len kombinéza.
Odkväcnutá ruka vykukla
z rukáva, boli na nej hodinky s koženým remienkom a veľkým čiernym
ciferníkom. Ručička na
nich svetielkovala. Hýbala sa. V nedávno pokopanej mäkkej hline sa
nerozbili a ešte stále šli.“
Chlapča so záujmom skúma palubnú dosku a mamička hovorí: „Neviem
si predstaviť aké to bolo
v skutočnosti. V škole
nám povedali že všetko
bolo inak ako je napísané
v knihách a staré učebnice nám vzali. Keď vidím
ﬁlmy o vojne pripadá mi
to také hrozné, že je nemožné aby to bolo naozaj.“ Mlčím. Všelikde je

to naozaj. Ešte stále a už
zasa. Na celom svete sú
vojny naozaj. Ona pokračuje: „A môj muž to vidí
ako hru a učí syna bojovať na počítači. Syn má
lietadlá za veľké hračky.
No ja sa aj tak bojím. Neviem si predstaviť čo by
som robila keby sa znova
čosi také dialo.“ Nerozvíjam ďalej túto debatu.
Nepoznám nikoho kto by
vedel čo by mal robiť aby
sa nič také nedialo. Je to
všade navôkol a mladí
pred tým zatvárajú oči.
Drogujú, šalejú v divokej
hudbe, snívajú že z automatu sa im vysype výhra
a oni pred tým utečú. Cítia
to a utekajú. Nie je v mojich silách zabrániť tomu.
Táto mladá mamička sa
bojí o muža o trochu viac
ako iné ženy lebo lietanie ani skákanie nie je
šport a tobôž zamestnanie pre každého, v sebe
nosí zmes obdivu voči
nemu a strachu naveky
udomácneného v duši.

Michalský deň Partizánske
Dňa 24. 9. 2011 sa na letisku v Partizánskom – Malé Bielice uskutočnil plánovaný
Michalský deň. Na jeho organizáciu sa podujal KVV Žilina a zhostil sa ho na výbornú.
Bola zabezpečená nielen široká účasť skákajúcich veteránov, ale i začínajúcich skokanov.
Nádherné Babie leto – „krídlo“ z lietadla Brigaslnečné počasie, takmer dýr L-60. Medzi účastníkbez vetra, urobilo výbor- mi nechýbali ani mnohé
nú náladu. Hlavný orga- známe tváre, ktoré prišli
nizátor Ferko Glater, sa povzbudiť svojich kolenetajil, že to naplánoval gov ako napr. Genmjr.
bezchybne. Za pomoci Emil Vestenický, plk.
Tonka Hrehuša z aero- Anton Múdry, Vladimír
klubu Dubnica / zapoži- Zámečník a ďalší. A nečanie, balenie padákov, chýbali ani takí, bývalí
riadenie zoskokov/ si výsadkári, ktorí sa prvý
mohla celá rada veterá- raz objavili medzi nami.
nov našich klubov zapí- Určite sa stanú novými
sať do záznamníku zo- členmi našich klubov.
skokov ďalšie zoskoky, či Na záver treba povedať,
už s otváraním na static- že všetci zapísaní účastké lano a mnohí i ručným níci Michalského dňa dootváraním po krátkom stali vkusný Pamätný list
voľnom páde. Skákalo a občerstvenie v podobe
sa na typoch padákov guľáša a piva, alebo ma-
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Teraz už sa to týka aj
syna. Ešte raz vzdychne
keď berie dieťa z kabíny
a ono sa vzpiera, vraví:
„Bude po ňom“. Ale oči
sa jej smejú na chlapčiatko čo nechce opustiť
pilotnú kabínu a ďalšie
jej slová neznejú ako fráza farizejských politikov
ktorí pred tým tiež iba
zatvárajú oči. Z jej slov
cítiť skutočnú hlbokú vieru: „Dúfam že bude stále
iba mier a bojové lietadlá
budú len veľké hračky
pre veľkých chlapcov.“
Stmieva sa. Deň bol celkom letný hoci je už október, len sa akosi prirýchlo končí. Zelené koruny
stromov vedľa ohniska
tmavnú, vatra dohorieva. V pesničke sa zelený
Boleráz rýmuje so slovami prenocuj šuhajko,
prenocuj ty u nás... Veď
hej. Zelený Boleráz sivie
a o chvíľu sčernie. Hoci
aj nás by tu prenocovali, treba ísť domov. Sme
tu na návšteve. Až teraz
si spomínam, prečo sme
sem vlastne dnes pri-

šli. Oslavujeme svätého
archanjela Michala. Ktosi
ho pridelil parašutistom
za patróna. Aspoň to.
Zatiaľ som ešte nezistila ako sa prejavuje jeho
patronát, no aspoň môžeme prísť sem keď už nemáme Vajnory. Nie som
si istá či za to vďačíme
novému patrónovi alebo
starým dobrým vzťahom
zrodeným vo Zväzarme
medzi
športovcami.

linovky. Proste pohoda.
Je treba poďakovať Aeroklubu v Partizánskom za
dobré podmienky pre zoskoky a zdá sa, že veteráni našli nové pôsobisko,
kde môžu najmä skokanskú činnosť zabezpečovať. Tešíme sa na ďalšiu
činnosť na tomto letisku.

Viete že ???

Pavel Franík
KVV Bratislava

Marta Slezáková
KVV Bratislava

10. 5. 1941 zoskočil padákom muž
číslo 2 hitlerovského Nemecka ríšsky minister
Rudolf Hess / 1894-1987/
z lietadla Me Bf 110 asi
16 km od zámku vojvodu
Hamiltona v Dungarele,
v Škotsku. Pristál na poli
roľníka Davida Mc Keana a vystupoval pod menom kpt. Alfréd Horn. Pri
zoskoku si zlomil členok.
Je pochovaný v malom
bavorskom
mestečku
Wunsiedel, asi 30 km
od Chebu, ktoré sa stáva v auguste miestom
stretnutia neonacistov.
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Drobné správy

Poděkování

+
Dňa 26.10.2011 sa
naši členovia Hreha,
Tuček, Franík, Meheš,
Nemček, Strakuš zúčastnili pietneho aktu osadenia pomníka v Ivánke
pri Dunaji pilotovi čatárovi Antonínovi Valešovi, ktorý tu havaroval
neďaleko/ asi 300 m /
od mohyly Gen. M. R .
Štefánika v roku 1926.

Vážení přátelé, v Holešově dozníva euforie Nástupu. Stovky
fotograﬁí, slzí, emocí pomalu dozníva.
Jsem vojak. Snad starý,
ale vojak. Tak na pokyn
předsedy KVV Holešov
Vám posílám ten nejsrdečnejší, nejvrelejší
pozdrav a poďekování.
Za to, že jsme znovu,
na chvíli, zapomněli na
to, že jsme příslušníky
dvou národů. Znovu
jsme jedli jednu konzervu pod jednou celtou a znovu pili jeden
doušek poslední vody.
Znovu jsme společně
balili padák na noční seskok. Život nebo
smrt. Znovu jsem po
letech vzdal vojenskou
čest hymně státu, který
milují jako vlastní, za

+
Dňa 1.10.2011 sa
zišli členovia klubov
Bratislava a Trnava na
letisku v Bolerázi, pri
spoločnej
opekačke.
Prežili tak opäť jeden
zo skvelých dní tohtoročnej bohatej sezóny.
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jehož svobodu a čest
bych v jeho horách bojoval. Děkují za krásny
příspevěk ve starobylém holešovském zámku, lidem, kteří vědí co
je to důstojnícka čest.
Společně jsme s velkou
ctí přijali s pánem předsedou Dušanem Hricem
ocenění KVV SR, které
nás zavazuje. Byl to poslední NÁSTUP. Nebylo to poslední setkání.
Děkují, děkují všem
SLOVÁKUM, bratrům,
SLOVENKÁM, sestrám
za okamžik krásy života. Děkují všem slovenským klubům, že s námi
bok po boku nastoupili.
Pavel Chmelík
Veterán klubu
Dušan HRIC
Předseda klubu

Viete že ???
21. 5. 2003 bola
na Mikulášskom námestí v Plzni odhalená
pamätná doska na rodnom dome zakladateľa
a legendy čs. výsadkového vojska generálovi
Karolovi
Palečkovi27. mája 1942 Slovák
Jozef Gabčík a Čech Ján
Kubiš v rámci operácie
Antrophoid
uskutočnili atentát na ríšskeho
protektora R. Heydricha
1. 6. 1947 bol založený para odbor SNA.
3. 6.1914 Slovák Štefan Banič si dal
vo Washingtone patentovať spoľahlivý padák

Blahoželáme k narodeninám
Hermanová Mária 80 rokov
Fitoš Marián 65 rokov
Bláha Ladislav 55 rokov
Feješ Milan 55 rokov
Feketeová Helena 55 rokov
Chrenka Milan 55 rokov
Udvornocký Jozef 55 rokov
Ondreička Otto 45 rokov
Kysel Miroslav 40 rokov
Všetkým menovaným srdečne blahoželáme
a do ďaľších rokov života želáme všetko najlepšie
Pavel Franík - šéfredaktor, Kudlákova 1, 841 01 Bratislava tel/fax + 421 02 6436 2349, e-mail: franik@chello.sk
Viktor Timura, Jaroslav Rezník - úprava textov
Mário Michajlov - realizácia, tel.: + 421 903 717 699, e-mail: botafogomm@gmail.com
Spravodaj Červené barety – len pre vnútornú potrebu
Neprešlo jazykovou úpravou

