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Zasadanie Rady KVV SR v Žiline
V klubovni KVV SR v Žiline sa dňa
2.9.2013
uskutočnilo
zasadanie
Rady
KVV SR za účasti klubov z Trenčína, Žiliny, Martina, Prešova a Bratislavy (Ľ.Dubeň, A.Georgievský, J.Méhes).
Prítomný bol aj veli- com období. Rozobeteľ 5.pluku špeciálneho rali sa aj pripravovaurčenia plk.gšt.Ľ.Še- né personálne zmeny,
bo. Hlavnou témou ktoré budú schválené
boli prípravy na oslavy na Sneme KVV SR
20.výročia založenia v roku 2014. JednotKlubu vojenských vý- livé kluby pripravia
sadkárov SR, ktoré sa podklady do pripravouskutočnia 22.augusta vaného zborníka k 20.
2014 v Mestskom úra- výročiu založenia KVV
de v Žiline. Predseda SR a predložia návrhy
KVV SR predniesol na udelenie ocenení.
Správu o činnosti, kde
Ľubomír Dubeň
vyhodnotil
splnenie
úloh v predchádzajúPredseda KVV Bratislava
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Bojová zástava
5.pluku špeciálneho určenia
Dňa 23.augusta 2013 predseda Klubu
vojenských výsadkárov Bratislava Ľ.Dubeň dekoroval zástavu 5.pluku ŠU stuhou
k medaile Za zásluhy o rozvoj parašutizmu.
Slávnostného aktu hách pluku a o živote
sa zúčastnil aj zaklada- útvaru. V priateľskom
júci veliteľ útvaru J.Tu- ovzduší sme prerokoček, L.Hreha a súčas- vali aj ďalšie otázky
záujmu
ný veliteľ útvaru plk. spoločného
a
možnosti
spolupráce.
gšt. Ing. Ľ.Šebo. Veliteľ
útvaru nás informoval
Ľubomír Dubeň
o nadchádzajúcich úloPredseda KVV Bratislava

19. ročník výstupu na Slemä
Ako každý rok, tak i tento rok 12.10.2013
sme si výstupom na vrch Slemä pripomenuli
významnú udalosť z 13.10.1944.
V ten večer nemecké ktorý navždy pripomína
vojská zostrelili soviet- ich statočnosť. Výstuske lietadlo typu Li-2 pom k tomuto pamätLisunov, ktoré na po- nému miestu vyjadrumoc SNP prepravovalo jeme našu úctu tým,
13 príslušníkov 2.čs. ktorí tu zahynuli a aj
paradesantnej brigády ostatným, ktorí položili
a 6 členov príslušníkov životy za našu slobodu.
sovietskej armády. Žiaľ Ako každý rok, tak
do svojho cieľa na letis- i tento rok, už po 19.
ko Tri duby sa nedosta- krát, sa celej organizáli a všetci zahynuli. Na cie podujatia ujal KVV
ich pamiatku pri tros- Žilina. Miestom stretkách lietadla na vrcho- nutia všetkých účastníle Slemä bol z vďaky kov boli Gabčíkove kapostavený pamätník,
Pokračovanie na str.5

Dekorovanie bojovej zástavy 5.pšu

Spoločné cvičenie s americkými
partnermi potvrdilo rovnocennosť
v kvalite špeciálnych síl
V priebehu augusta tohto roka hostil žilinský 5. pluk špeciálneho určenia už po tretí krát príslušníkov amerických Síl pre špeciálne operácie (US SOF), konkrétne Alpha
rotu 3. práporu 10. skupiny Špeciálnych síl.
Po marcovom a má- lávacom výcviku bol
jovom spoločnom
tento tretím a zároveň
medzinárodnom vzdePokračovanie na str.3
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Slávnostný nástup
sa uskutočnil
v bývalých kasárňach
o 10.30 hod. pod vede
ním JUDr. pplk.v. v.
Chmelíka, člena KVV
Holešov. Zazneli štátne hymny Českej republiky a Slovenska,
po nich slávnostné príhovory vedúcich osobností verejného a vojenského života. Prítomných pozdravili starosta mesta Holešov, hejtman Zlínskeho kraja
a potom náčelník školy
PZ Holešov, tiež bývalý náčelník štábu plk. Dufek a nakoniec predseda KVV Holešov mjr.
Dušan Hric. Po ukončení nástupu stretnutie
pokračovalo v spoločenskej sále internátu
školy PZ Holešov, kde
bolo pre účastníkov
pripravené občerstvenie. Po obede sa každý
tešil na premietnutie ﬁlmu zo stretnutia v roku
2011 a besedu. Prítomným sa opäť prihovoril plk. Dufek, pospomínal na dobré aj zlé
zážitky z obdobia pred
viac ako štyridsiatich
rokov, počas existovania pluku v Holešove
a oznámil, že napísal
knihu s názvom “VÚ
7374, top secret”,
ktorú po skončení
schôdze podpisoval.
Okrem toho účastníci
stretnutia navštívili zámok v Holešove, kde si
pozreli výstavu fotograﬁí, zbraní a výsadkového vybavenia, ktoré
sa použivalo v rokoch
l960-l969.
Nakoniec
sa rozišli po meste aby
v okolitých reštauráciách pokračovali v debatách a spomínaní na
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Stretnutie v Holešove
KVV Holešov zorganizoval dňa 23. augusta 2013 stretnutie bývalých vojakov a dôstojníkov 7. výsadkového pluku osobitného určenia. Záujem o toto stretnutie malo
okolo 250 príslušníkov tohto vojenského
útvaru, dnes veteránov, aktívnych v Holešove v rokoch 1964-l969 - do rozpustenia pluku a jeho prevelenia do Prostějova.

časy, keď bývalí vojaci
v bývalom Československu na nikoho nestrieľali ale bránili mier
počas Studenej vojny
Západu s Východom.
Na stretnutí v Holešove boli odmenení
pamätnými medailami
tí, ktorí sa najväčšmi
zaslúžili o takéto stretávanie
príslušníkov
niekdajšieho
“secret
pluku” v Holešove. Starí
vojenskí druhovia sú im
vďační a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie.

Miroslav Daráš
KVV Bratislava
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Spoločné cvičenie s americkými
partnermi potvrdilo rovnocennosť
v kvalite špeciálnych síl
Pokračovanie zo str.1

posledným spoločným výcvikom v aktuálnom výcvikovom roku.
Jeho zameranie, s ohľadom na prítomnosť príslušníkov
amerického
štábu ODB (Operational
Detachement
Bravo),
bolo smerované viac
na rozvoj spôsobilostí
SOTG (Special Operations Task Group - účelové zoskupenie Síl pre
špeciálne oprácie), teda
nadriadeného
stupňa
úlohových
jednotiek
SOTU (Special Operations Task Unit- skupina
špeciálneho
určenia).
Po prvom týždni tradične
zameranom na teoretickú prípravu nasledovala
príprava materiálu, zbraní a vozidiel a preprava
do Výcvikového priestoru Vojenského obvodu
Lešť. Dvojtýždňové cvičenie sledovalo námet
pripravovaného novembrového certiﬁkačného
cvičenia poľského veliteľstva Síl pre špeciálne
operácie COBRA 2013,
na ktorom sa budú OS
SR podieľať nasadením slovenskej SOTG.
Cvičenie zamerané na
precvičenie taktík a postupov SOTU v súčinnosti s letectvom OS SR pokrylo celé spektrum úloh
špeciálnych operácií od
vojenskej asistencie až
po priame vykonanie akcie. Štáb SOTG pôsobiaci v priestoroch 5. pluku
riadil a monitoroval celý
priebeh vykonávaných
operácií
prostredníctvom informačného systému BICES (Battleﬁeld
Intelligence Collection

and Exploitation System
– poľný systém zbierania
a využitia spravodajstva)
a taktického satelitného
spojenia TACSAT (Tactical Comunication through Satellite – taktická
komunikácia cez satelit).
Americká jednotka US
SOF sa, okrem priameho výcviku, podieľala
i na jeho zabezpečení,
a to poskytnutím satelitného kanálu, projektorov, munície, rádiostaníc. Rovnako ako
predchádzajúce cvičenia, i toto poukázalo na
fakt, že príslušníci 5. pluku sú schopní vykonávať špeciálne operácie
a napriek limitovanému
materiálovému
vybaveniu sú rovnocennými
partnermi zahraničných
jednotiek. Je to práve
náš SOF Mindset, teda
naše nekonvenčné myslenie, ktoré i v takýchto
situáciách nájde riešenie a dosiahne úspech.
Zámerom JCET (Joint
Combined
Exchange
Training - spoločný medzinárodný vzdelávací
výcvik) je, aby Ozbrojené
sily SR boli schopné nasadiť svoje Sily pre špeciálne operácie kdekoľvek
vo svete ako svoj príspevok do medzinárodného
krízového manažmentu,
ale i na poli domáceho
krízového manažmentu na vlastnom území.
V roku 2014 bude pokračovať výcvik v rovnakej intenzite už v mesiaci február prípravou
2. oddielu špeciálnych
úloh a štábu pluku.
kpt. Mário Pažický, 5.pšu

Pietny akt
Kopčany 2013
Na vojenskom cintoríne Kopčany (Petržalka)
našlo tiché miesto svojho posledného odpočinku 331 vojakov. Najviac je tu pochovaných
Slovákov a Čechov 122,
Maďarov 53, Juhoslovanov 51, Rumunov 43,
Rakúšanov 16, Talianov
11, Poliakov 11, Nemcov
3 a ostatní sú neznámi.
Cintorín je rozdelený na
sektory. Pri každom sektore je zoznam pochovaných
vojakov s menom, dátumom narodenia, dátumom
úmrtia, národnosť, zaradenie (pešiak, domobranec,
jáger, kanonier, delostrelec, dragún, vojak - železničiar) a hrobové miesto na
cintoríne. Cintorín vznikol
počas prvej svetovej vojny v roku 1916 ako súčasť
lazaretu posádky Bratislava a divíznej nemocnice
Kopčany pre ranených
vojakov najmä rakúsko-uhorskej monarchie ale aj
ostatných bojujúcich strán.
Výročie je odvodené
od prímeria vyhláseného

3
vo vlakovom vozni v Le
Francport pri Compiègne,
ktoré nadobudlo účinnosť
11.novembra 1918 o 11
hod a 11 min. V I. svetovej vojne padlo 69.700
vojakov Slovákov. 11.november iniciovala Francúzska republika ako Deň
padlých a Deň prímeria,
v USA a Kanade sa začal
neskôr sláviť ako Deň spomienok a Deň veteránov.
Symbolom sa stal vlčí mak.
Na pietnom akte sa zúčastnil minister obrany SR
JUDr. M.Glváč a náčelník
generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. P.Vojtek a námestník primátora
Bratislavy J. Budaj. Pietny
akt tradične zorganizoval
Zväz vojakov SR Bratislava, zúčastnili sa v hojnom
počte členovia Zväzu vojakov SR Bratislava, Klubu vojenských výsadkárov
Bratislava a Českej a Slovenskej obce delostreleckej Účastníci mali možnosť
sa zoznámiť s neďalekým
bunkrom BS, kde sa nachádzajú expozície týkajúce sa I. a II. svetovej vojny.
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava

NAŠE
“STRIEBRO”
Z PROSTĚJOVA
5-ty ročník
športového stretnutia
výsadkových veteránov
V dňoch 18-20. IX.
t.r. súťažilo v Prostějove 18 trojčlenných družstiev v štyroch disciplínach. Strieľalo sa
z luku a zo vzduchovky,
hádzali sa šipky a granáty.
V poradí družstiev sa
na prvých troch miestach
umiestnili KVV Chrudim,
KVV Prostějov a 6O1.sks.
Z nášho KVV Bratislava súťažili Peter Alexander, Peter Prvonič a Miro Nešpor.
Ako družstvo dosiahli naši
pretekári priemer, umiestnili sa na 9-tom mieste, ale
v súťaži jednotlivcov jeden

„strieborný“ Miro Nešpor
z nich vynikol. Miro Nešpor
nám priniesol do Bratislavy strieborný pohár za 2.
miesto v streľbe z luku. Na
klubovej schôdzi sme mu
pogratulovali a zaželali dobrý vietor aj nabudúce.
Marta Slezáková
KVV Bratislava
foto: Juraj Poláček
KVV Bratislava
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Oslavy 70.výročia
prvého hromadného zoskoku padákových strelcov
Tento hromadný zoskok
Žilina – Hájik
bol historicky prvý v stredoeurópskom priestore (okrem Nemecka).
Ďalšie taktické cvičenie
sa uskutočnilo pri Lieskovci neďaleko Zvolena
spolu s výsadkom do
tyla nepriateľa s ľahkou výzbrojou s obsadením pozemných komunikácií a oporných
bodov spojený s útokom na mesto a vyššie
veliteľstvo protivníka.
Na jar roku 1944 sa uskutočnili aj prvé nočné zoskoky v priestore Veľká
Lúka a Tri Duby. Takisto vykonali prvé zoskoky na ručné otváranie.
Jednotka padákových
strelcov sa celá zapojila do SNP medzi prvými a bola poverovaná
dôležitými úlohami ako
stráženie letiska Tri
Duby a rozhlasu. Stala
sa zálohou veliteľa povstaleckej armády ako
„Parašutistická
rota“.
Krst ohňom prekonala
jednotka na prístupoch
k Turčianskej doline, na
horských prechodoch
Vrícko a Vyšehrad, kde
svojimi ľahkými zbraňami nemohla zastaviť
postup nepriateľských
vojsk. Po reorganizovaní a doplnení bola
rota začlenená do zostavy pešieho práporu
„Bečva“ a zúčastnila sa
krvavých bojov o Svätý
Kríž, Jalnú a Hronskú
Dúbravu, kde sa zapojila
do protiútoku spolu s 2.
čs. parabrigádou. Svoju povstaleckú činnosť
zakončili nad Ľubietovou, kde prešli na partizánsky spôsob boja.
Poďakovanie patrí

Dňa 30.októbra 1943 sa uskutočnil prvý hromadný zoskok 20 padákových strelcov armády Slovenskej republiky v Žiline časti Hájik.
Okrem samotného zoskoku z výšku 180 metrov predviedli padákoví strelci ukážku zaujatia
obrany doskokovej plochy a prechod do útoku. Toto cvičenie bolo ukončením výcvikového kurzu a sledovali ho prezident Slovenskej
republiky spolu s vládou, predstaviteľmi armády a tlače. Na záver cvičenia vykonal prezident Slovenskej republiky prehliadku jednotky a zoznámil sa s jej výstrojom a výzbrojou.

Prezident Dr. Jozef Tiso pri prehliadke nastúpených jednotiek

Vzdávanie pocty rotou Padákových strelcov

oblastnému Klubu vojenských
výsadkárov
Žilina za zorganizovanie osláv pri pamätníku tejto udalosti, takisto 5.pluku špeciálneho
určenia ako i školskej
mládeži spolu s pedagogickým
dozorom.
Spomienkovej slávnosti

sa zúčastnili členovia
KVV Žilina, Martin, Bratislava, Šumiac a Trenčín ako i predsedníctvo
KVV SR. Privítali sme
i priameho účastníka
hromadného zoskoku
kpt. Lea Kolníka. V roku 1942 bol prijatý do
Školy leteckého dorastu

Leo KOLNÍK
* 8. 4. 1924

v Trenčianskych Biskupiciach do oddielu padákových strelcov. V kurze padákových strelcov
uskutočnil 5 zoskokov
z lietadiel He-111 a JU52 na padákoch typu
RZ-20 bez záložného
padáka. Skákal aj na
leteckých dňoch v Bratislave a Trenčíne. V druhom kurze praktických
zoskokov na jar 1944
pôsobil už ako inštruktor.
Po skončení II. svetovej
vojny slúžil ako poddôstojník z povolania
čs. armády v Spišskej
Novej Vsi a v Poprade.
V roku 1946 ešte skákal na leteckom dni vo
Vajnoroch. V roku 1947
bol inštruktorom v kurze
športových parašutistov
v Malých Bieliciach a v
roku 1948 v Košiciach.
Je nositeľom pamätnej medaile Radu SNP.
Parašutistická nadácia
Štefana Baniča v USA
udelila pánovi Kolníkovi bronzovú medailu
Štefana Baniča, ktorú mu odovzdal generál v.v. E.Vestenický.
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava
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Stretnutie Psáry 2013
Dňa 5. októbra 2013 sa v obci Psáry okres
Praha-západ uskutočnila spomienkovo-slávnostná akcia organizovaná Klubom výsadkových veteránov Praha-západ pod vedením
jeho predsedu kolegu Jaroslava Vondru.
KVV
Pozvanie prijali klu- nejší členovia
by z Prahy, Liberca, ČR a SR. Kolega J.TuChrudimi, Prostějova, ček z KVV Bratislava
Holešova, Plzne, prezi- obdržal pamätnú medent KVV SR A.Múdry dailu ministra obrany
a KVV Bratislava (Ľ.Du- SR k 20.výročiu vzniku
beň, J.Tuček, L.Hreha Armády SR. Účastnía J.Poláček). Akcie sa ci položili aj kytice na
zúčastnil aj plk.Trojan počesť bývalého NŠ
plk.J.Vondru.
zástupca
Akadémie 22.vb
obrany z Brna, bývalí Akcia pokračovala brípríslušníci ZNB, aktív- ﬁngom, večerou a priaposedením,
ni policajti Polície ČR teľským
, aktívni vojaci – vý- kde sme si pripomenuli
sadkári Armády ČR časy aktívnej služby
a starosta obce Psáry. u výsadkového útvaru.

Vyhlásenie povýšenia F.Lejsek a Ľ.Dubeň

Na úvod po nástupe
klubov zazneli štátne
hymny SR a ČR, kolega Vondra predniesol
spomienkový
prejav
na bývalého náčelníka
štábu 22.výsadkovej
brigády plk.J.Vondru,
čestná jednotka priniesla bojovú zástavu KVV Praha-západ
a zaznela aj čestná
salva. V rámci osláv
boli ocenení najaktív-

Poďakovanie
patrí
predsedovi Klubu výsadkových veteránov
Praha –západ J.Vondrovi za zorganizovanie a perfektný priebeh
tejto
spomienkovo-slávnostnej akcie, vrátane
materiálneho
zabezpečenia akcie.
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava
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19. ročník výstupu na Slemä
Pokračovanie zo str.1

sárne, kde sídli 5. pluk
špeciálneho určenia. Tam
sme sa rozdelili na dve
skupiny. Jedna skupina,
tí ktorí si fyzicky trúfali, sa
vydala na priamy výstup
na vrch Slemä - 1514
m n.m. a druhá skupina,
tí ktorým to zdravotný
stav už nedovoľoval, sa
vybrala navštíviť pamätný
vojenský cintorín v Liptovskom Mikuláši a tam
si uctiť pamiatku padlých.
Samotný výstup nám
dal zabrať, no krásne
slnečné počasie umocnilo chvíľu, keď sme pri
pamätníku na vrchole
ticho spomínali na tých,
ktorí bojovali za našu
slobodu. Všetci účastníci z klubov vojenských
výsadkárov Slovenska,
z klubov výsadkových
veteránov z Čiech ako aj
Klubu 1. prieskumného
práporu z Jaroviec týmto činom nielen vzdali
úctu padlým, ale upevnili i puto priateľstva,
ktoré pretrváva medzi
výsadkármi od nepamäti.
Vďaka všetkým, ktorí
sa podieľali na realizácii
tohto už tradičného podujatia. Členom, priaznivcom a sympatizantom
KVV Žilina, ktorí organizačne úspešne zvládli
takú náročnú akciu, vojenskému
pridelencovi
pri Ruskom veľvyslanectve v Bratislave, ktorý vo
svojom prejave vyzdvihol potrebu súdržnosti
národov a neposlednom
rade vďaka všetkým,
ktorí na stretnutie prišli.
Už teraz sa tešíme na jubilejný 20. ročník pamätného výstupu na Slamä.

Helena Feketeová
KVV Bratislava

Vážení
priatelia

Vážení priatelia,
v dňoch 22.- 24. 08.
2013 sme sa zúčastnili
stretnutia veteránov 7.
pluku zvláštneho určenia
v Holešove. Jirka Šťastný, Štefan Bobok, Dušan
Hancko, Vlado Schneider
a asi 300 ďalších veteránov a hostí. Možno viac.
Podujatie bolo výborne
pripravené, počnúc vernisážou expozície o histórii pluku na zámku, samotný slávnostný nástup,
kde banskobystrický KVV
a Slovensko vzorne reprezentoval Dušan Hancko ako zástavník, až po
besedu a autogramiádu
plk. v.v. Ing. Jiřího Dufeka.

Vladimír Schneider
KVV Banská Bystrica
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Čitatelia píšu
Absolvoval som
základnú vojenskú službu v Prostějove a potešilo ma, keď som objavil
časopis Červené barety.
Je to dobré čítanie. Dozvedel som sa o živote
niektorých inštruktorov,
aj mnoho iného. Som
výsadkár a ako väčšina
z nás, ktorí sme slúžili
u výsadkových jednotiek,
radi na to spomíname.
Máme za sebou stovky
zoskokov a hoci sme už
v pokročilom veku (60),
spomienky
zostávajú.
Žiadny iluzionista nás
o ne nemôže pripraviť.
Po vojenčine sme si založili rodiny a nebyť terajšej
nezamestnanosti, pracovali by sme a žili spokojne
až do dôchodku. Zamyslel som sa aj nad tým, na
čo budú spomínať dnešní
19-20 roční chalani a ich
mladší/starší vrstovníci?
Zážitky na úrovni našich
zážitkov nemajú. Rád by
som vyslovil poďakovanie redakcii za tento časopis a prosbu, aby ste
na webových stránkach
prostějovského KVV zverejnili aj predchádzajúce
čísla Červených baretov.
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Udelenie zlatých medailí
V reprezentačných
priestoroch Ministerstva obrany Českej
republiky sa dňa
31. 10. 2013 uskutoč
nil slávnostný akt
– odovzdanie zlatých medailí 1.stupňa „Pravda víťazí“.
Klub výsadkových veteránov plk. Jaroslava Vondru (KVV
Praha - západ) udelil
toto ocenenie náčelníkovi Generálneho štábu
Armády Českej republiky genpor. Ing. Petrovi
Pavlovi a 1.zástupcovi NGŠ AČR genmjr.
Ing. Miroslavovi Žižkovi
za dlhoročnú spoluprácu AČR s klubmi výsadkových veteránov.

Delegácia KVV Praha-západ, minister obrany ČR,
NGŠ AČR a 1. zástupca NGŠ AČR

Delegáciu KVV Praha
- západ tvorili predseda Jaroslav Vondra,
1.miestopredseda Jiří
Hendrych a miestopredseda Mgr.Oldřich Luger. Po odovzdaní medailí nasledovalo krátke

IX. ročník Memoriálu
zakladateľov výsadkového vojska
a vynálezcu padáka Štefana Baniča

V dňoch 28.-29.augusta 2013 sa
uskutočnil IX.ročník Memoriálu v Chrudimi za účasti 14 družstiev českých
a slovenských klubov. V družstve Kludes. v zálohe
be vojenských výsadkárov SR BraMilan Bartoš
tislava súťažili Ľ.Dubeň, J.Poláček
Odpoveď redakcie: a L.Hreha, technický doprovod tvoril
Červené barety zve- V.Timura.

rejňujeme už aj na slovenskej webovej stránke
zväzvojakov.sk.

Viete že ???
Nemci
postavili počas II. svet. vojny
14 výsadkových divízií.
Ich číslovanie – 1-11,
20,21 a divízia Erdmann
(pozn. genpor. W. Erdmann 1898-1946). Niektorí príslušníci (hlavne
koncom vojny) neabsolvovali žiadny zoskok.

Organizačný tím
KVV Chrudim spolu za
pomoci členov Zálesáka zvládli organizáciu turnaja na vysokej
úrovni. Súťažilo sa v 5
disciplínach
(presun
v teréne, hod granátom
na zákop, streľba zo
vzduchovky, hod granátom do okna a streľba
z paintballovej pištole).
Vyhodnotenia a udeľovania medailí a pohárov sa zúčastnili spo-

posedenie s ocenenými funkcionármi AČR
a i s pánom ministrom
obrany ČR gen. v.v. Ing.
Vlastimilom
Pickom.
Mgr.Oldřich Luger
KVV Praha - západ

lu s predsedom KVV
J.Čermákom aj starosta Chrudimi M.Řezníček a miestostarosta
Slatiňan genmjr. v.z.
J.Prokš. K celkovému
kladnému hodnoteniu
prispelo aj kvalitné zázemie účastníkov od
stravovania,
dopravy až po ubytovanie.
Ľubomír Dubeň
Predseda KVV Bratislava

Družstvo z Bratislavy: L. Hreha, Ľ. Dubeň, J. Poláček
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ČERVENÉ MAKY

na kopčianskom poli

Neviem prečo som si predstavovala, že
kopčiansky vojenský cintorín na pravom brehu Dunaja bude spustnutý. Asi preto, že je starý. Oveľa starší ako ja a doteraz som o ňom ani
nepočula.hoci v tomto meste žijem už šesťdesiat rokov. Jeden čas bol aj Slavín spustnutý.
Ľudia zabudli. Tráva nepokosená, pomníček
na ktorom kedysi býval obrázok červenoarmejca ktorý mi pripomínal môjho otca z fotografie
keď on bojoval taký mladý za cisára pána a jeho rodinu, oslepol. Ktovie kam odvial vietor
jeho podobu. Iba ja som tam nosila kvietky .
Tento druhý cintorín, dernejších a ničivejších.
vlastne prvý vojenský cintorín o ktorom len málo
Studený jesenný
Bratislavčanov vie, patrí vietor kmáše zo stromov
padlým v I. svetovej vojne posledné zvyšky lístia,
a 11.11. 2013 sa tam ko- z pestovaného zeleného
nal slávnostný pietny akt. trávnika pekne pokosenéBolo 95. výročie ukon- ho svietia biele kríže. Vo
čenia Prvého Veľkého vyrovnananých radoch
celosvetového vraždenia a oddieloch ako vojaci na
neviniatok, o čom svedčí slávnosti. Celé pole bieaj nápis na centrálnom lych krížov. Otec by povekríži pre tristotridsaťje- dal batalión. Pri nich živí
den padlých vojakov de- ľudia s červenými kvetmi
viatich národností, ktorí na klopách kabátov. Čerzomreli v bratislavskom vené maky. Vykvitli na
poľnom lazarete a v di- poliach na ktoré vytiekla
víznej nemocnici počas krv tých čo padli v tej Prtej vojny v ktorej pocho- vej Veľkej Vojne. Druhá
vali
rakúsko-uhorskú bola ešte ničivejšia a vo
monarchiu. Hlása: Pút- svete zasa rinčia zbrane
nik, zvestuj tým ktorí nás pripravené k Tretej. Po
vyslali, že my tu ležíme nej možno neostane už
ako zákony kázali nám. ani jeden čo by odovzdal
svetu odkaz o výsledPred dva a pol ti- ku boja tým, ktorí vyslali
síc rokmi tie slová patrili neviniatka bojovať proti
Lakedaimonským v sta- sebe. Za cudzie záujmy.
rom Grécku. Rozdiel je
len v tom, že LakedaiVojenský cintorín
mončanov nik nevyslal, v Kopčanoch pár metrov
šli z vlastnej vôle. Títo pred rakúskou hranicou
tu z vôle kohosi iného. je krásne upravený. Živí
Akejsi „vyššej moci“ kto- čo prišli na pietny akt
rá v kolíske demokracie sú dôstojne oblečení.
ešte nebola a ani kňazi Čestná stráž prezidenrovnakého náboženstva ta republiky. Slávnostné
nepožehnávali
zbrane uniformy. Biele rukavičky,
jedným i druhým čo sa vence a kytice. Všetko
vrhali proti sebe. To vra- je ako sa patrí. Nechýba
vel môj otec. Ja teraz vi- vojenská hudba ani trudím, že od tej prvej veľkej bač čo odtrúbi Večierku
vojny sa na svete nič ne- po slávnosti. Nechýba
zmenilo. Iba je všetkého najvyšší generál-minister
viac. Obetí aj zbraní. Mo- armády a ďalší význam-

Vchod na vojenský cintorín

Minister obrany SR a náčelník GŠ OS SR

ní ľudia. Nechýbajú novinári ani televízne kamery, ani červené maky
určené k bielym krížom do zelenej trávy.
Vojenské cintoríny
sú v dnešnom demokratickom svete kultúrnou
pamiatkou.
Dokladom
a svedectvom o civilizácii, čo sa narodila spolu
s demokraciou v starom
Grécku a od Prvej svetovej vojny narástla do
dnešnej podoby. Na tomto cintoríne sú dnes obete
dôstojne oslávené. Večer
uvidia pietny akt diváci
v televízii a zajtra si v novinách prečítajú kto sa na
ňom zúčastnil, kto rečnil
a kadečo iné. Tak sa patrí.
Môj kolega Ľubo vraví:
„Keď som sa zohol videl
som, že dávam kvet dvad-

saťsedemročnému Rakúšanovi“. Keby aj mne boli
dali, položila by som červený mak k niektorému
krížu s nápisom „Neznámy“. Pre mňa už nemali.
A zrazu mám veľmi
čudný pocit. Vidím ako
málo z tých červených
makov sa ocitlo tam kde
sa mali ocitnúť. Vojenská večierka doznela
a účastníci pietneho aktu
v Kopčanoch odchádzajú. Červené maky
im horia na kabátoch.
Zohnúť sa a položiť kvietok na hrob
niekomu
neznámemu
takmer všetci zabudli.
Marta Slezáková
KVV Bratislava
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Prvá informácia sa týka
školenia tých, ktorí sa mali
v jednotlivých letkách starať o skladovanie a udržiavanie padákov. Podľa DR č.
35 z 13.2.1931 MNO poverilo Vojenský letecký ústav
v Letňanoch, aby vyškolil
pre každú letku jedného
pilota, ktorý popri svojom
tabuľkovom
(funkčnom)
zaradení bude zodpovedať
za organizáciu skladovania
a udržiavania padákov celej letky. Kurz sa uskutočnil v dvoch turnusoch. Prvý
v dňoch 3.-5. marca 1931,
druhý v dňoch 10.-13. marca 1931. Cieľom kurzu bolo
zabezpečiť, aby na každom
letisku bol aspoň jeden dôstojník alebo poddôstojník
s potrebnými skúsenosťami, ktorý bude túto činnosť
riadiť a zodpovedať za ňu.
Podľa DR č. 144/1932 boli
útvarom dodávané nové
typy padákov PAK-VII Ab,
ktoré mali pomocné (asi výťažné – pozn. V.T.) padáčky
s motylkovitou pružinovou
(„perovou“) kostrou, ktoré
sa mali skladať tak, aby táto
kostra bola uložená pri balení padáka vždy z vnútornej strany padáčka a vrchlík
(látka padáčka) nad kostrou.
Z ďalšieho DR, č. 159/1932
sa nepriamo dozvedáme,
že padáky FPS mali členenie FPS –B a FPS – Aa,
podobne aj padáky Pak-VII mali označenie PAK-VII
– Aa a PAK-VII – B. Aký bol
medzi nimi rozdiel z DR nie
je možné vyčítať. K nim,
podľa DR č. 164/1932 (júl),
pribudol padák vz. Irvin
– Aa. Pre tento padák existoval predpis „Padák Irvin.
Popis a návod, ako skladať,
ošetrovať a používať“, ako
je uvedené v DR č. 88/1933
(z 15. apríla). Podľa DR č.
200/1932 ďalším typom
padáka bol PAK-VII – Ab.
V DR č. 249/1932 sa objavuje prvý raz aj typ padáka
„SVĚT“ (SWT), a to v sú-

Čislo 3

PADÁKY A ZOSKOKY
V ROKOCH 1931-1940
U 3. LET. PLUKU V PIEŠŤANOCH
Pokračovanie z čísla 2 / 2013
V minulom čísle Červených baretov sme uviedli,
ako sa začínal výcvik v zoskoku na padákoch u výkonných letcov 3. leteckého pluku so sídlom veliteľstva
v Piešťanoch v rokoch 1922 -1930. Poznatky sme čerpali z denných rozkazov pluku. V nasledujúcom texte
dokončíme informácie o tom, ako pokračoval výcvik
v zoskokoch výkonných letcov a o ďalších skutočnostiach, pokiaľ ide o padáky, tak ako sa to môžeme dozvedieť z článkov denných rozkazov 3. leteckého pluku.
vislosti s nariadením skrátiť
spojovaciu šnúru na pomocnom padáčku u všetkých
typoch padákov (FPS, PAKVII a SVĚT). Padák typu
Heineke sa už neobjavuje.
Z DR č. 42/1933 (zo 16.
februára) sa dozvedáme,
že letky vlastnili ﬁguríny
na zhadzovanie na padáku. Išlo zrejme o skúšobné
otváranie padákov, ktoré
boli zhadzované z lietadiel. Existovali dva typy
takýchto ﬁgurín: staršie
vážili 60 kg, novšie 80 kg.
Používanie ﬁgurín sa uskutočňovalo v súlade s technickým výnosom MNO
čj. 21539-III/2, odd. 32.
V DR č. 187/1933 je nariadenie, podľa ktorého sa
majú uskutočniť prehliadky
a skúšky otvárania všetkých
padákov na ﬁguríne zhadzovanej z lietadla Sb 16
podľa technického výnosu
MNO čj. 7704-III/2, odd. 33.
Až v DR č. 192/1933 je
článok o dobrovoľnom zoskoku na padáku. Mal sa
uskutočniť hromadný zoskok na armádnom leteckom dni z lietadla F-IX.
Článok vyzýva dôstojníkov,
rotmajstrov a poddôstojnikov, ktorí majú záujem
tento zoskok uskutočniť,
aby sa prihlásili. Zoznam
dobrovoľníkov, ktorí sa na
zoskok prihlásili a vykonali
ho sa v DR nenachádza.

Len z DR č. 208/1933 sa
dozvedáme, že armádny
letecký deň sa uskutočnil
v Prahe medzi 7.-10. septembrom 1933. Zároveň je
tam zoznam pilotov, ktorí
v tento deň na leteckom
dni lietali podľa programu.
V DR č. 29/1934 sa objavuje nariadenie o pridelení
padákov bombardovacím
letkám pre zhadzovanie
zásob, teda nákladných padákov, ktoré mali adaptovať
pluky z vlastných padákov
typu FPS, a to pre každú letku jeden padák. Adaptáciu
uskutočnila ZLS III (v Nitre).
V roku 1934 sa u leteckých
plukov uskutočnila ešte rekonštrukcia
uvoľňovačov
s výmenou lanka uvoľňovačov, ktorú realizoval ZLS II
v Olomouci (DR č. 95/1934).
Zároveň vyšlo upozornenie
(DR č. 234/1934) o možných príčinách neotvorenia
sa padáka, medzi ktorými
sa uvádza dlhá doba zabalenia padáka alebo keď
perová kostra pomocného
padáčika nesprávne funguje. Z tohto dôvodu bola nariadená kontrola všetkých
padákov a u typov padákov
FPS aj správnosť našitia
háčikov gumových pružín
na chlopniach padákov.
V dobe od 21.3. do
17.11.1935 končila životnosť padákov FPS. Mali
sa podľa DR č. 80/1935 p
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postupne odoslať na zrušenie na ZLS-I. Doba životnosti padákov podľa DR
č. 35/1938 bola stanovená
na 6 (šesť) rokov, ktorá
nesmela byť prekročená.
Podľa DR č. 105/1935 na
padákoch Pak-VII Ab, Pak
Aa a Svet Aa sa vyskytla
chyba. Závlačka, ktorá uzatvárala padák, sa pri otváraní po zatiahnutí uvoľňovača
zachytávala očkom o okraj
hadice, čo znemožňovalo
otváranie padákov. Bolo
preto nariadené ZLS-III /Nitra), aby chyby na týchto padákoch odstránila tak, aby
závlačky výťažného lanka
opustili čipy skôr, ako by sa
mohli zachytiť okraja hadice. Táto chyba sa nevyskytovala na padáku Svet I-b,
ktorý mal hadičku ukončenú nalisovaným kužeľom.
Z DR č. 226/1935 sa dozvedáme, že padák „Svet“ (typ
I a, aj I b) vyrábala ﬁrma Klinger v Bratislave, ktorá predtým vyrábala padák FPS.
To znamená, že ﬁrma Klinger v Bratislave roku 1935
ešte fungovala a vyrábala
padáky. Padáky typu Pak
vyrábala ﬁrma Pak v Prahe.
Obidve ﬁrmy dostali v septembri a októbri 1935 povolenie na prehliadku a zisťovanie chýb pri skladovaní
a balení priamo u letiek 3.
leteckého pluku, aby skúsenosti mohli využiť pri ďalšej výrobe. Kto vyrábal typ
padáka Irvin, nebolo možné
z DR zistiť. Podľa českých
kolegov išlo o padák USA,
ktorý sa u nás vyrábal v licencii ako padák „Svet“.
DR č. 238/1935 nariaďuje premietať pre veliteľov letiek ﬁlm o skladovaní padákov, na ktorom
bola povinná účasť pre
všetkých výkonných letcov.
Podľa DR č. 282/1935,
výnosom MNO čj. 21562-III/3. odd. 1935 došlo
k zmene názvoslovia paPokračovanie na str.10
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POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
Sedeli sme pri stole v klubovni
a ja som začala okľukou:
„Ivanko, si chlap, môžem sa ťa opýtať
koľko máš rokov?“
Pozrie kamsi nabok akoby predsa len ani
chlapovi nebola taká otázka príjemná a povie:
„Päťdesiatjeden.“
„Ako môj syn! Len on je už trošku šedivý
a ty nie si.“
„Aj ja som“ – blysne na mňa očami
s úsmeškom - „len to nevidno.“
„Naposledy som
Neklame. Vlasy má
ťa
tuším
videla keď
tak nakrátko ostrihané
že z nich takmer nič ešte fungovalo letisko
nevidno. Ani jeho som Aeroklubu vo Vajnodoteraz vlastne ani roch. Ja som sa tam
nevidela. Dlhý, chudý, bola pozrieť len tak
takých je tu viac. Pat- z nostalgie. Skákal
rí k tým mladším. Na tam taký dlháň ako si
schôdze nemá čas cho- ty. Prvý zoskok po abdiť a na preteky veterá- solvovaní základného
nov ešte nedorástol. výcviku na krídlo. NeDíva sa na mňa
rozpačito. Tuší prečo
som sa s ním tak z ničoho nič dala do reči.
Pred chvíľou mi čosi
pošepkal.do ucha Mário, hlavný vydavateľ
nášho časopisu. A ja
nič. Akoby som neprišla preto. Meliem ďalej a vysypem otázku:
„A čo ty vlastne robíš keď robíš
a nesedíš ako teraz
tu? Kde pracuješ?“ býva zvykom začínať
„V nemocnici“. skákať v štyridsiatke.“
„Aha! Doktor!
Opäť sa pousmial:
A
akého
rangu?“
„Iste som to bol
„Režem.“ ja. Prvý základný vý„Chirurg? Oj, nie! cvik som urobil ešte vo
S takým doktorom sa Zväzarne v zime ´82ja nechcem kamarátiť!“ 3, ale k skákaniu som
Doktor Ivan Hu- sa nedostal. Vojenčilín v tej chvíli iste ne- na, štúdiá, práca v nevedel čo si má o mne mocnici. Okrem toho
myslieť. Ale ja som máme spolu s otcom
bola spokojná. Dozve- malé vydavateľstvo.“
dela som sa čo som
To poznám. Tachcela. Ostalo už len kých nás je tu viac.
zistiť odkiaľ pochádza. Zväzarmovci. Najmä

dievčence si zamladi
trocha poskákali a potom zbohom letisko.
Rodina, deti, dve zamestnania. Ostali len
spomienky na šport,
ktorý si človeka podmaní tak že mu ostane
v duši nadosmrti. Ale
vrátiť sa k skákaniu po
rokoch to nie je len tak.
Odišla mladosť, odišlo
zdravie. Tento Ivan sa
vrátil. Drží ho to odmladi a teraz vari bude
ešte viac. Keď dorastie
do veku že bude môcť
chodiť na preteky veteránov, iste bude pokračovateľom starých
reprezentantov klubu.
Tak sme sa dostali
k tomu o čo mi hlavne
išlo. K reprezentácii

klubu. Lebo teraz doktor Ivan Hulin reprezentuje
bratislavský
Klub výsadkových veteránov v inom športe.
To však už bolo ťažšie
z neho vypáčiť ako predošlé informácie. Doteraz tu o tom nik nevedel. Povedala som:
„Šíria sa tu o tebe reči. Vraj chodíš reprezentovať náš klub
na všelijakých pretekoch, ktoré s padákmi
nemajú nič spoločné“.
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Ivan HULÍN

„Chodím. Behám“
„Čo beháš?
Kade beháš? Ako to,
že beháš za náš klub
keď tu nik nebehá?
„No, človek môže
behať aj samostatne, ale keď som sa
prihlasoval bola tam
taká kolonka. Že za
aký klub. Tak som napísal KVV Bratislava.“
O bežeckých pretekoch toho ozaj veľa
neviem, ani neviem na
čo sa opýtať, no a keďže od začiatku bolo
jasné kvôli čomu som
sa usadila vedľa neho
s ceruzkou a zdrapom
papiera v ruke lebo na
tento rozhovor som ani
ja nebola pripravená,
iba som ho ponúkla:
„Tak vrav.“
A nestačím sa
čudovať.
Počúvam
o Gabčíkovom memoriáli. Je to súčasť žilinskej bežeckej ligy, beží
sa z Poluvsia do Žiliny. Od rodného domu
hrdinu. Tam sa najprv
položia vence a sú aj
slávnostné príhovory,
potom je štart. Desať
a pol kilometra do kasární 5. špec. pluku
Jozefa Gabčíka. Tento
memoriál bežal v máji
Pokračovanie na str.11
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PADÁKY A ZOSKOKY
V ROKOCH 1931-1940
U 3. LET. PLUKU V PIEŠŤANOCH
Pokračovanie zo str.8

dákov podľa funkcie a účelu, namiesto podľa dodávateľov. Konkrétne takto:

Nové názvoslovie sa začalo používať od 1.1.1936.
Až DR č. 57/1936 konštatuje, že všetky útvary boli

·
1-28 padák cvičebný vz. 28 (predpokladám,
že išlo asi o padák FPS)
·
4-28 padák sedadlový vz. 28 (išlo asi o rovnaký typ, odlíšený písmenami A a B)
·
7-32 padák na chrbát vz. 32 („na záda“)
(išlo asi o padák Pak VII; ale v DR č.
79/1936 je nariadené odoslať padák „sedadlový vz.
32“ do opravy do ZLS-III
Nitra; v DR č. 74/1938 sa uvádza už aj padák „na chrbát vz. 35“, ktorý
v uvedenom názvosloví ešte nie je uvedený
– išlo asi o nový typ)
·
11-34 padák na klin vz. 34 (aj padák FPS
bol na klin, ten sa však už rušil, a či išlo
o typ padáka Svet, ktorý tiež vyrábala ﬁrma
Klinger v Bratislave, sa nedá posúdiť;
DR č. 101/1936 nariaďuje odoslať padák „na
klin vz. 34“ do VLPS v Prahe;
súčasne sa však v DR č. 67/1937 objavuje
oznámenie, že vo voj. leteckom učilišti
došlo k strate padáka „na klin vz. 28“; a aby
to bolo ešte viac komplikované,
podľa DR č. 90/1937 existoval aj padák „na
klin vz. 32“)
·
20-33 padák školný vz. 33

POTEŠILO NÁS

Na Generálnom štábe Ozbrojených síl
SR v Bratislave vznikol od 1. 8. 2013 nový
Odbor síl špeciálneho určenia. Informoval
nás o tom náčelník štábu 5. pluku špeciálneho určenia mjr. Mgr. Pavel Švelka. Potešil nás žiadosťou o spoluprácu aj milými
slovami o našom klube a časopise ktorý vydávame. Do mailu, ktorý nám poslal, napísal:
“Musím povedať, že
činnosť vášho KVV je
vidieť aj vo vašom spravodaji Klubu vojenských
výsadkárov v Bratislave,
ktorý už niekoľko rokov
čítam a mám aj niekoľko
kusov odložených. Je na
vyššej úrovni ako napr.
v Žiline, uverejňuje zaujímavé foto dokumentácie

z výsadkárskych podujatí, stretnutí, krátke výstižné články z histórie aj zo
súčastnosti. Ale hlavne
vaši reprezentanti svojím vystupovaním nielen
u nás u 5.p. ŠU, ale tiež
na verejnosti doma aj
v zahraničí ukazujú nám
mladším ako treba zachovať, udržiavať a roz-
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vybavené
dostatočným
počtom padákov tak pre
výkonných letcov, ako aj
pre pozorovateľov (pre pozorovateľov sa podľa DR č.
210/1935 používal padák
Pak II, ktorý sa nemohol
zhadzovať z lietadla typu
A 230, lebo nebol vhodný
na zhadzovanie z týchto
lietadiel a ich preskúšavanie podľa DR č. 70/1936 robil VTLÚ pre všetky útvary).
V roku 1933 (DR č. 187/
1933) pri skúškach padákov s ﬁgurínami sa mohlo
používať iba lietadlo „Sb
16“, ktoré k tomuto účelu
bolo upravené a postupne
prelietavalo od letky k letke, podľa DR č. 85/1938 sa
nariaďuje znova preskúšať
padáky pomocou zhadzovania ﬁgurín, k čomu sa
však majú použiť lietadla
jednotlivý letiek typu: A 230;
Š 16; a Š 328, podľa toho,
ktorý typ letka má. Pričom
pre skúšky padákov „na
klin“ sa vyžadovala „uzatvorená kabína“ lietadla typu
F-IX. Lietadlo tohto typu
prelietavalo od letky k letke.
Súčasne sa tieto skúšky na
slovenských letiskách podľa
tohto rozkazu uskutočnili na
letiskách: Piešťany, Spiš-

ská Nová Ves, Žilina, Zvolen, Nitra, Vajnory, Malacky.
Rozkazy 3. leteckého pluku
v Piešťanoch končia DR č.
236 zo dňa 21. decembra
1938. Viacej o zoskokoch
na padáku a o používaných
padákoch z denných rozkazov 3. leteckého pluku
v Piešťanoch sa nedá vyčítať. Predpisy k jednotlivým
padákom s ich popisom
a pokynmi na používanie
sa vo VHÚ v Bratislave nenachádzajú. Mali by sa však
nachádzať vo VHÚ v Prahe. Zostáva nám dúfať, že
výskum vo VHÚ v Prahe
urobia českí kolegovia.

víjať tradície a históriu
výsadkárskeho
života.
Ďalej píše, že by rád
“otvoril dvere” pre spoločnú propagáciu výsadkových jednotiek a pozval nášho predsedu Ľ.
Dubeňa na návštevu do
novozriadeného “Odboru”. Aj my ochotne preňho otvárame dvere do
nášho klubu. Radi ho
uvítame na našej klubovej schôdzi aby na vlastné oči videl, ako družne
v Bratislave žijeme a na
vlastné uši počul že to,
čo o sebe píšeme, je
naozaj tak ako píšeme.
A samozrejme, očakávame, že on nás oboznámi s jeho činnosťou - že
sa dozvieme čo je “Odbor

síl špeciálneho určenia”
a kvôli čomu bol založený, aké je jeho poslanie
a aké úlohy bude plniť.

Viktor Timura
KVV Bratislava

Marta Slezáková
KVV Bratislava
šéfredaktor časopisu ČB
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POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
Pokračovanie zo str.9

za veľmi zlého počasia,
bol priam zimný chlad
sedem-osem stupňov.
Poľnými cestami, cez
lesy a prevýšené terény.
Bežali tam samí vyšportovaní mládenci, ktorým
sa on v jeho veku už ťažko môže vyrovnať. Ale
vyrovnal sa. Dosiahol
slušný priemer. A vraví:
„Absolvoval som
to už aj vlani, ale to som
ešte nebol riadnym pretekárom. Neskoro som

sa prihlásil a nedostal
som štartovné číslo. Tak
som sa len postavil na
koniec a bežal s nimi.“
Zmĺkol. Viem
málo
o
bežeckých
pretekoch aj o ňom,
nuž sa iba pýtam:
„A ešte?“

Ivan rozpráva. Takých „a ešte?“ bolo dohromady päť. Obehol
tohto roku na pretekoch
za náš klub dovedna
asi päťdesiat kilometrov. Mimo klubu bežal
amatérske majstrovstvá
Slovenska v crosse štaﬁet z Marianky a späť
5,7 km. Najviac mu dal
zabrať „Goralský maratón“, bol hneď na druhý
deň po bratislavskom
„Nočnom behu“ s americkým názvom Night

Run. Ten bratislavský
štartoval o 20.00 večer
a ráno Ivan sadol do
auta a švihal do Čadce
bežať Goralský minimaratón 8 kilometrov.
Bežalo tam oveľa menej
ľudí ako na ostatných
pretekoch na ktorých sa

11

zúčastnil. V rámci Goralského maratónu diciplínu minimaratón bežalo
spolu s ním len 54 ľudí.
Z Trojmedzia cez tri štáty, zo Slovenska do Poľska, Česka a späť. Alebo naopak. Sám nevie.
Opäť cez hory a doly,
veľké prevýšenia, neupravený terén. To bolo
v polovici septembra.
Predtým v auguste
bežal polmaratón Rajeckého maratónu cez
Rajeckú dolinu, odbočka v Rajeckej Lesnej,
odtiaľ do Frívaldskej
doliny a späť do Rajca.
Teraz v októbri štartoval na Medzinárodnom
maratóne mieru v Košiciach so štartovným
číslom 3.336. Tu je počet účastníkov a sláva
pretekov v obrátenom
pomere oproti Goralskému minimaratónu,
pomyslela som si, lebo
o Košickom maratóne aj
ja viem že je to najstarší maratón v Európe a o
behaní cez hory a doly som nemala zdania.
Keď deﬁnitívne zmĺkol nedalo mi aby som
sa neopýtala celkom
súkromne. Veď mám
rovnako starého syna.
„Prečo to robíš? Medzi
mladými nemáš šancu.“
„To nemám. Mojou devízou je vytrvalosť, nie rýchlosť. Aj
mladý, keď sa postaví
na štart, nikdy nevie či
pretek dokončí. Prišiel
čas aby človek začal
niečo robiť aby vydržal.“
„Vydržal čo?“
„Všetko. Hlavne
zdravotne.“
Veď hej. Je lekár. Asi ozaj vie čo robí.
Len my sme to o ňom
doteraz nevedeli.
Marta Slezáková
KVV Bratislava

Stojeden
parašutistiek
Stojeden ruských
parašutistiek z tímu Perly neba vytvorilo v júli
2013 rekord pri hromadnom zoskoku z niekoľkých lietadiel. Počas
voľného pádu ženy zo
svojich tiel vytvorili obrazec kvetu na počesť
svojej zosnulej inštruktorky, napísala agentúra
Reuters. Tento hromadný umelecký kúsok sa
uskutočnil nad mestom
Kolomna v Ruskej federácii. Zámerne ale nechali jedno miesto voľné.
Chýbajúci okvetný lístok
symbolizoval inštruktorku tímu Irinu Sinitsinovú,

Irina SINITSINOVÁ
* 28. 3. 1977 + 2. 10. 2012

ktorá tragicky zahynula
pri kolektívnom kaskadérskom zoskoku vlani
v Kalifornii. Obľúbená
trénerka doviedla tím
k vytvoreniu minuloročného rekordu vo vytvorení kvetinového vzoru
počas voľného pádu
v počte 88 osôb. Ženy
formáciu zloženú zo 101
osôb trénovali iba 2 dni.
Zdroj:
RIA NOVOSTI
Foto:
RIA NOVOSTI
Preklad a úprava:
Ľubomír Dubeň
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Tragická
nehoda
18.10.2013 20 minút
po štarte z malého letiska Templont havarovalo dvojmotorové
lietadlo Pilatus prepravujúce
parašutistov
na zoskoky v južnom
Belgicku. Zahynulo 10
parašutistov a 1 pilot.
Svedkovia videli veľmi
rýchle klesanie lietadla,
potom stratu pravého
krídla a nasledoval pád
na pole a požiar . Traja
parašutisti sa pokúšali
otvoriť padáky ale neúspešne.

Čitatelia píšu
Váš časopis sa
mi dostal do rúk len náhodou, ale so záujmom
som si ho prečítal. Nepoznám iný podobný
časopis a z tohto vášho
na mňa dýchol závan
mladých rokov. Patrím
k poslednej generácii čo
pred novembrom ´89 povinne musela absolvovať
dva roky vojenskej prezenčnej služby. Ja v inej
zbrani ako vy, slúžil som
na západných československých hraniciach na
Šumave. My sme tam
výsadkárov kvôli červeným baretom prezývali
“kečupi”. Možno o takej
prezývke ani neviete.
Dnes je to pre mňa milou
spomienkou. Možno by
ste vo vašom časopise
mohli uverejňovať aj veselé spomienky paragánov na vojenskú službu.
Boris Horňák

Odpoveď redakcie:
Ďakujeme za radu.
Ak nám naši čitatelia napíšu, radi uverejníme.
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Úžasné vojenské psy
Podľa Foreign Policy.com sa psy zúčastňovali bojov po boku amerických vojakov už
viac ako 100 rokov, už v občianskej vojne, v I.
svetovej vojne, ale ich služba nebola oficiálna. Až v roku 1942 boli psy oficiálne zaradené
do armády USA. Dnes sú súčasťou bojového
úsilia USA na Blízkom východe. Od začiatku
roka 2010 je v radoch armády USA 2.800 aktívne nasadených vojenských psov ( MWDsMilitary working dogs). Len v Afganistane je
nasadených 600 vojensky vycvičených psov.
Psy v radoch US
NAVY Seal sú špeciálne trénované a motivované, schopné vykonávať najnáročnejšie
misie. Iba jeden z 81
takýchto psov je známy
aj menom Cairo-vojenský pes (je začlenený
v komande, ktoré zlikvidovalo Usámu bin
Ládina). Cairo, rovnako ako väčšina vojenských psov elitných US
NAVY Seals je belgický
Malinois. Kým nemecké ovčiaky sú v armáde bežne používané,
Malinois sú vynikajúce
pre tandemové skákanie a zlaňovacie operácie. Psy z jednotiek US
NAVY Seals sú cvičené
aj ako parašutisti, buď
v tandeme s vojakom
alebo sólo, keď sa jedná o zoskok do vody.
Minulý rok padákový inštruktor pre psov Mike
Forsythe a jeho pes
Cairo vytvorili svetový
rekord v tandem zoskoku muž-pes z výšky 9.200 metrov. Obaja
mali kyslíkové masky
a špeciálnu koženú výstroj pre zoskoky. Tu je
fotka z tohto zoskoku
od Andy Andersona.
Zdroj: Foreign Policy.com
Preklad a úprava:
Ľubomír Dubeň

Špeciálny postroj pre policajta
a psa firma K9 Storm Inc.

Protidrogová jednotka niekde na základni v Južnej Amerike

Frontová línia Afghanistan foto: Animal Planet
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XV
Z posledných akcií stojí za zaznamenanie kladenie vencov na hrobe gen.
Karla Palečka 12.3.2013
na cintoríne v Plzni (pozri
i www,kvvprostejov.wgz.
cz). Zaujme, že Plzeň
mala gen. Palečkov viac.
Tým druhým bol plzenský
rodák gen. Václav Paleček
(1901-1970). Angažoval
sa cez II. svet. vojnu v medzinárodnom študentstve,
od júna 1945 pôsobil ako
náčelník čs. voj. misie
v Berlíne. Z nových dohadov, informácií a dezinformácií ma zaujalo päť.
1) 33 ročný Heydrichov
šofér Johannes Klein
–„Hans“ bol len „náhradným šoférom“, osobným
šoférom bol „Willy“, ktorý v deň atentátu viezol
Heydrichovu
batožinu
(okrem aktovky!) na letisko Kbely (pozri napr.
J.Sýs, Akce Heydrich,
vydanie 2008, str. 73).
J.Klein, zranený doživotne Gabčíkovou streľbou
pred Braunerovým mäsiarstvom, bol povýšený
na SS-Untersturmführera
(poručíka). Po operácii
na Bulovke a krátkej rehabilitácii v Panenských
Břežanoch sa neskôr stal
veliteľom autoškoly SS
2) 6.10.1941 naplánovala
operačná skupina v Londýne pre Anthropoid ( v tej
dobe v zložení J.Gabčík/K.Svoboda) údajne 5
miest plánovaného výsadku. Išlo o plochy sv. Plzne,
(i Kařez!) pretože západ
už ležal v oblasti Sudety. (pozri prejav Václava
Kupku, predsedu plzenskej ČSNS 18.6.2012).
3) Na stránke Vojenská akadémia Hranice sú
i Zoznamy absolventov
akadémie od roku 1922
– 1950. V osobných vestníkoch MNO je možné
dohľadať, ktorí z neskorších čs. parašutistov boli

Nových poznatkov k slovenským (ale i československým) parašutistom je stále pomenej.
Krátke články o slovenských vojnových parašutistoch píšem i do časopisu Bojovník. Za
riekou Moravou sa aktivita klubov vojenských
výsadkových veteránov orientuje na rôzne
spomienkové akcie londýnskych výsadkových skupín. Zvlášť aktívne pôsobia KVV v J.
Hradci, Brne, Holešove, Chrudimi ale i v Plzni.
vyradení spoločne v ročníku ako poručíci. (Absolventi Vojenskej akadémie
v Hranicích si pripomenuli
20. výročie založenia školy nástupom 4.10.1940
v Cholmondeley campu).
4) Musím odstrániť jeden z mýtusov našej histórie – rodný dom Jozefa
Gabčíka v Poluvsí. Jozef
Gabčík sa narodil v neďalekej obci Stránske v Rajeckej doline (pozri Milan
J.Varsík – Kto ste, Jozef
Gabčík str.10 – „Jožko bol
najmladší, narodil sa ešte
v starom, až niekoľko dní
potom sme sa sťahovali do
nového“, pozri i D.Halaj,
CSc. – Žilinský večerník
27.5.2008, Štefan Pelikán
– Bibliograﬁcká poznámka, atď.)
5) V doplnku
XIII. som napočítal 13 súrodencov v rodine J.Kubiša. Ani tento údaj už dnes
neplatí. Podľa historika
E.Stehlíka (pozri Nové tajomstvá muža, ktorý zabil
R.Heydricha – Aktuálne.
sk, 19.6.2013) mal J.Kubiš ešte dvoch vlastných
súrodencov, ktorí zomreli
v mladom veku (Josef, Marie), takže počet súrodencov dosiahol 15 (6+5+4).
Štafetu najstarších voj.
výsadkárov na Slovensku nesú gen. v.v. Karol
Schwarz (92 r.), člen KVV
Bratislava a kpt. v zál. Leo
Kolník (89 r.) z Detvy,
člen KVV B.Bystrica.
Česká TV stanica Prima
Zoom priniesla začiatkom
februára 2013 zaujímavý
blok
„Za nepriateľskou
líniou“ (pôvodne ARD

2006), ktorý priniesol po 50
rokoch odtajnené informácie napr. o činnosti CIA pri
prenikaní za „železnú oponu“, činnosti letcov 580.
a 581. letky ako i o vysadzovaní agentov (napr. i s
bicyklami), zákaze parašutistov mať pri sebe ručné
granáty , po tom ako „severokórejský“ parašutista
pred výskokom nechal
na palube dakoty odistený granát, atď. Zaujmú
i záchranné zberné práce
pre návrat parašutistov
a zostrelených letcov zberom dopravným lietadlom.
Sediaci „pasažier“ bol vystavený pri transporte zo
zeme preťaženiu až 9 g.
Zo smutnejších správ
stojí za zaznamenanie
smrť slovenského historika Jozefa Jablonického
(3.1.1933 – 7.12.2012).
Jeho hodnotenie SNP patrilo medzi veľmi objektívne. Pokiaľ som v doplnku
IV. písal o tom, že Viestov
radista pplk. v.v. Ján Jančo (v r.1950 veliteľ padákovej stanice na Borečku
pri Mimoni, neskôr prísl.
22. vvb) oslávil 90 rokov,
tak 13.5.2010 zomrel.
Žiaľbohu, 21.3.2013 zomrel i Pavel Franík, člen
KVV BA (78 rokov), do roku
2005 účastník veteránskych zoskokov, neskôr
väčšiny akcií KVV ako
na Slovensku, tak i v ČR.
17. apríla 2013 sa na MO
SR po 18 raz uskutočnilo
ocenenie západných vojnových veteránov a vdov.
Pokiaľ som pred rokom
(doplnok X.) písal o troch
žijúcich veteránoch, tak

tento rok zostali poslední
dvaja M.Píka a Š.Miklánek. V apríli 2013 sa objavila v ČR i avizovaná
kniha (doplnok VII.) od
pražského archivára Vojtěcha Šustka – „Atentát
na Reinharda Heydricha
a druhé stanné právo na
území protektorátu Čechy
a Morava“. Kniha z nakladateľstva Scriptorium Musicum obsahuje i viac ako
500 dokumentov nemeckých úradov a v predaji
je za 34,50€. Poslednou
informáciou je, že mesto
Rajecké Teplice vyhlásilo v apríli 2013 dobrovoľnú zbierku na pamätník Jozefovi Gabčíkovi.
Blokom XV. končí (zatiaľ) pokračovanie o slovenských ale i českých
vojenských parašutistoch.
Odozva na články bola
minimálna, takže je predpoklad, že pravdepodobne neoslovila veteránsku
parašutistickú verejnosť.
Všetkým čitateľom ďakujem za prejavenú priazeň.
Mladšiu generáciu by mali
osloviť bloky „Viete, že“,
zatiaľ je spracovaných 8
jednostránkových dielov.
Každý obsahuje krátke
2-4 riadkové informácie
z parašutizmu a mali by
sa paralelne objavovať
i na stránkach bystrického
Spravodajcu a českého
Padáčku príp. Zpravodaja podľa voľných kapacít.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

14

Čislo 3

Ročník XIII.

Blahoželáme k narodeninám
júl

september

november

Tatiana Horváthová
Zdenka Matúšková
Mário Michailov
Juraj Poláček
Katarína Snohová
Emília Tučeková
Jana Vodová
Thanh Tung Pham

Katarína Hubinská
Miroslav Hudec
Peter Poláček
August Vostrovský
Marta Vráblová
Daniel Adamec
Ivan Blaho
Miroslav Fagan
Karol Ryšavý

Peter Alexander
Milan Feješ
Helena Feketeová
Anna Kupecká
Daniela Mikulovičová
Karol Schwarz
Jozef Zrnek

august
Milan Ambróz
Miroslav Daráš
Ladislav Denkóczy
Mikuláš Georgievský
Andrea Gyenesová
Ladislav Hreha
Ján Matúška
Ivan Tomašovič
Andrej Bednár
Karol Bednár
Jozef Černý
Bohumil Gažo
Edgar Hoffman
Mário Lukačovič
František Macháč
Ľubomír Velšic

október
Jaroslav Fraštia
Juraj Hermann
Mária Hermannová
Milan Chrenka
Marián Koňa
Peter Muller (Trnava)
Vladimír Pavlovič
Ľubomír Strakuš
Helena Studeníková
Jozef Vrábel

december
Milan Behul
Ivan Bučko
Jindřich Ditrich
Peter Kopáčik
Ján Kupecký
Marta Slezáková
Andrej Slivka
Ivan Blaho (Trnava)
Oto Ondreička (Trnava)

Všetkým menovaným
srdečne blahoželáme
a do ďaľších rokov života
želáme všetko najlepšie !

Viete že ???
Predchodcom
parašutistu – človeka
bol jeho najlepší priateľ
– pes. Na padáku opustil balón J.P. Blancharda 3.10.1785 vo Frankfurte
nad
Mohanom
a 22.10.1797. Ďalší psi
– parašutisti sa objavujú počas II. svetovej
vojny s rôznym určením
– zdravotníci, vyhľadávači mín, spojky, atď.
Skákali buď samostatne
alebo v ľudskom tandeme. V roku 2011 napr.
skákal v USA so svojím
pánom Will DaSilvom
„športovo“ v tandeme
v špeciálnom vaku mops
Otis a vykonal 64 zoskokov. Ochranári zvierat
vedú v súčasnosti ostré
polemiky o týraní zvierat.
Podľa
výkladu
v snári – „viac parašutistov vo sne vidieť“ znamená – „predzvesť masových hnutí v krajine“.
(Takže veľmi nesnívať !)

Radostné Vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2014
všetkým členom a sympatizantom klubu
želá redakcia časopisu !
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