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SPRAVODAJ  KLUBU  VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV V  BRATISLAVE

Pokračovanie na str.14

Pokračovanie na str.3

Slávo Mulík
Texas USA

Udelenie medaile
Štefana Baniča

Jack Pyland, Slavo Mulík a Phil Mayfield

Stále čerstvá spomienka
na Výsadkársku kapustnicu

    Už niekoľko desaťročí sa u nás pestuje krásna tra-
dícia posedení pracovných a iných kolektívov pri 
predvianočnej kapustnici. Isteže, kapustnica ne-
chýba na štedrovečernom stole v žiadnej slovenskej 
domácnosti. A v každom kraji má vraj špeci)ckú 
chuť. To preto, lebo recepty sú v každom kraji, obci, 
ba dokonca aj v domácnosti špeci)cké a jedinečné. 
Podľa chuti a sorty mäsa a klobásy, podľa druhov 
hríbov a iných húb, podľa hustoty smotany, prida-
ných korenín a iných špécií a tak ďalej. Ale vždy je 
to kapustnica slovenská, vianočná kapustnica, ako 
sa patrí. Aj keď jej podávanie v každej rodine je vý-
sostne intímne a má svoje zvláštnosti, tie predvia-
nočné kapustnice majú podobu )remných pose-
dení v menších či väčších pracovných kolektívoch, 
ale aj formu priateľských a neformálnych stretnutí 
rôznych kolektívov, ktoré spája spoločný záujem.

    Aj v našom Klube vo-
jenských výsadkárov v Bra-
tislave má stretnutie pri 
predvianočnej kapustnici 
už viacročnú tradíciu. Nie-
koľko rokov sme sa stretá-
vali v armádnom objekte 
na rohu Kukučínovej a Ja-
rošovej ulice, ľudovo na-
zývanom „Kukurica“. Tá 
naša ostatná predvianočná 
kapustnica tentoraz roz-
voňala 17. decembra 2014 

popoludní v Posádkovom 
dome na rohu Košickej uli-
ce a Dulovho námestia, teda 
v priestore, kde sa už niekoľ-
ko rokov pravidelne schá-
dzame, kde vznikajú plány 
našej činnosti, odkiaľ sa 
odvíjajú naše aktivity a kde 
si na záver vždy srdečne 
podebatujeme pri poháriku 
vínka a kto má kyseliny, aj 
pri štamperlíku ostrejšieho

     Prezentácia Štefana Baniča sa uskutočnila 
v pondelok večer dňa 8. decembra 2014 pri 
príležitosti vianočných osláv Skydive Dallas
v reštaurácii Razoo´s, Plano,Texas za prítom-
nosti viac ako 80 členov klubu
Medaila Štefana Baniča 
bola udelená Jackovi 
Pylandovi, dlhoročnému

 Tandem Masterovi
 a členovi výboru Štefana

 Baniča tu v USA, 

ktorý je tiež riaditeľom 
Southwest Conference 
USPA. Jack je zanietený 
propagátor Štefana 
Baniča už dlhé roky.
 Druhý príjemca medaily 
Štefana Baniča je 
Phil Mayfield, ktorý je 
priekopníkom base 
jumpingu tu v USA 

a vo svete. Phil, ktorý 
je ešte stále aktívnym 
parašutistom, bol 
tiež členom Slovak 
Air Skydiving Center 
v Ennise, Texas.

 Jack a Phil boli 
nesmierne dojatí a veľmi 
hrdí na medailu Štefana 
Baniča, ktorú ste im 
v mene Klubu vojenských 
výsadkárov Slovenskej 
republiky udelili.

Výstava v posádkovom klube
V roku 2014 sme oslávili 20. výročie vzniku Klubu 
vojenských výsadkárov SR. Je to okrúhle výročie, 
ktoré je zároveň príležitosťou sa poohliadnúť a zhod-
notiť čo sa nám za uplynulé obdobie podarilo usku-
točniť, a prípadne aj to v čom máme ešte rezervy.
Pri tejto príležitosti celo-
slovenských osláv uskutoč-
nených v Žiline v auguste 
2014 klub vydal príležitost-
nú publikáciu 20 rokov klu-

bu vojenských výsadkárov, 
v ktorej sa podrobne objas-
ňuje história vzniku klubu 
a oblastných klubov. Ta-
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Pokračovanie na str.3

        „Na jeseň roku l942 
som narukoval do Zvo-
lena. Po ôsmich dňoch 
ma poslali do kurzu pre 
radistov do Nového Mes-
ta nad Váhom a po sied-
mich mesiacoch som bol 
pridelený k Horskej ka-
nónovej batérii do Žiliny. 
Patrila k 1. slovenskej 
pešej divízii, nazývanej 
aj rýchla divízia, pomá-
hala nemeckej armáde 
udržať pozície na Kauka-
ze, lebo tá odtiaľ v januá-
ri 1943 začala ustupovať 
a spolu s ňou aj všetkých 
10.000 príslušníkov 1. 
slovenskej pešej divízie.

         Naša batéria za-
ujala postavenie v dedi-
ne Artimovka na Kryme. 
Obyvatelia boli Rusi, 
rozumeli sme im. V noci 
z 29. na 30. októbra som 
mal službu dozorného 
batérie. Majiteľ domu mal 
v záhrade domácu pále-
nicu a pálil v nej samo-
honku, počas služby som 
sa s ním rozprával. Vedel 
viac ako nemecká roz-
viedka. Hovoril, že vojaci 
Červenej armády sú už 
iba 35 km od Artimovky 
a ráno budú tam. Tak sa 
aj stalo. Ráno 30. októbra 
nás Rusi zajali a odsunu-
li do zajateckého tábora 
v Usmani vo Voronežskej 
oblasti, asi 2.000 z našej 
divízie. Tam som sa pri-
hlásil do bojov za oslo-
bodenie našej republiky.“

         V Usmani sa 
Ján Hajko dostal k 2. 
Čsl. paradesantnej 
brigáde. Spomína:

         „Táto brigáda bola 
takmer celá zložená zo 
slovenských vojakov 

Najstarší zo živých
       Najstarším občanom Hronských Kľa-
čian je 93 ročný Ján Hajko. Narodil sa 29. 8. 
1921 v Starom Tekove, krátko po skončení  
I. svetovej vojny. Keď pristál v lietadle Čer-
venej armády na letisku Tri Duby ako prí-
slušník 2. paradesantnej brigády, bojujúcej 
za oslobodenie Československa v II. sve-
tovej vojne, mal 23 rokov. Patrí medzi málo 
živých, ktorí dnes môžu ešte osobne vydať 
svedectvo o vojne, do ktorej sa dostal ako 
mladý chlapec povinne narukovaný do slo-
venskej armády, ktorú vtedajšia Slovenská 
republika poslala pomáhať nemeckej armá-
de na východnom fronte. Odtiaľ potom ako 
dobrovoľník sa vrátil na Slovensko bojovať 
proti Nemcom. Vojnu pozná z oboch strán.

 Spomína:

Ján HAJKO
* 29. 8. 1921

a zároveň tam bola vy-
tváraná aj 2. Čsl. samo-
statná pešia brigáda. 
Nás, budúcich parašu-
tistov, odvážali vlakové 
transporty v januári do 
Jefremova v Tulskej ob-
lasti. Zažil som tam nie-
len pravú ruskú zimu ale 
spoznal som aj rozľahlosť 
krajiny, ktorú chceli Ne-
mci poraziť. Obyvatelia 
poopravovali domy čo 
ustupujúci Nemci zničili, 
nás ubytovali v kasár-
ňach v Jefremove. Tam 
1. februára začal parade-
santný výcvik, ktorý trval 
4 mesiace. Cvičili a vy-
zbrojili nás podľa soviet-
skeho vzoru, teória, prak-
tická výuka, skladanie 
padákov, používanie so-
vietskej výzbroje, cvičné 
zoskoky z plošiny. Absol-
voval som najprv dva zo-
skoky z balóna. Na poľ-
nom letisku v Jefremove 
sme mali k dispozícii aj 
5 ruských transportných 
lietadiel, z tých som ská-
kal 3 krát v plnej výstroji. 
Cvičných letov na poľ-
nom letisku v Jefremove 
bolo veľmi veľa, cvičných 
zoskokov pre celú brigá-
du bolo viac ako 12 tisíc.

        Po ukončení výcviku 
nás začiatkom mája 1944 
presunuli bližšie k fron-
tu na Ukrajinu do mesta 
Proskurov. Tam sme mali 
už bojové podmienky, 
viackrát nás Nemci bom-
bardovali. Aj zásobova-
nie viazlo. Tam sme sa 
dozvedeli aj o vypuknutí 
Slovenského národného 
povstania a žiadali sme, 
aby nás poslali bojovať 
na Slovensko. Najprv 
nás vlakmi dopravili na 
územie Poľska k Preze-
myslu, kde sme dostali 
rozkaz odložiť padáky 
do skladov. Ja som sa 
ocitol pri meste Sanok, 
tam sme dostali rozkaz 
pokračovať ďalej ako pe-
šia jednotka smerom na 
Duklu. Potom  po dobu 10 
dní sme boli nasadení do 
priamych bojov o Duklu.“

        Na účasť v jed-
nom z najťažších bojov 
II. svetovej vojny Ján 
Halko spomína takto:

      „Na Duklu by som 
radšej nespomínal. Boli 
to zážitky, ktoré sa neda-
jú porozprávať. Kto ne-
prežil nasadenie priamo 

v boji o holý život,  ne-
môže pochopiť súvislosti. 
V krvavých bojoch sme 
stratili asi 600 našich 
kamarátov z brigády.“

        Potom velenie I. ukra-
jinského frontu presunulo 
vojakov 2. paradesantnej 
brigády na Slovensko. 
Transportné lietadlá vy-
konali stovky letov na 
povstalecké letisko Tri 
Duby. Ján bol nasadený 
do bojov o Staré Hory. 
Ale vtedy Nemci boli pri-
pravení, mali prevahu, 
na Donovaloch padol do 
nemeckého zajatia. Ne-
mci ich odzrojili a hna-
li peši do Kláštora pod 
Znievom. Vo Vrútkach 
naložili zajatcov do uzav-
retých nákladných vagó-
nov a štyri dni cestovali 
do Nemecka. Z vlaku 
vystúpili pri meste Eis-
leben neďaleko Halle.

        V Nemecku Ján Hal-
ko pracoval v bani na me-
denú rudu. O tom hovorí:

       „Okolo bane bolo 
niekoľko samostatne 
stojacich lágrov. Slo-
venský, anglický, poľ-
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PADÁKOVÉ ÁRIE
(veteránom)

Padáky sú hviezdy naše
Padák v starobe tu zavše
O radosť sa delí s nami
Aj keď často otváraný 
Už len spomienkami 
Padák aj tie staré rany
Z rokov služby Patrie

Úsmevom vždy zakryje

Motor lietadla keď zavíri
Ako virtuózna medzihra

V kolotoči padákových árií
S veteránom vždy to zaihrá

My sme starí  
Výsadkári

Život pre nás nestarne
Tvrdošijným časom z kasárne
Na poctuuu... Zanôťme! Akú? 

Takú... Na padáku:  
Vpred! – a... ako do boja
Padáky si dušu prisvoja

Hrdosť stará
Výsadkára
Nestarne

Keď sú modré nebesá
Srdce nám v nich zaplesá

Rozmarne

Padák nenechá nás na pokoji 
Keď sa potom vrtí s nami 

Na tanečných pod hviezdami
Aj tu dušu upokojí 

Vietor v šnúrach vyhráva
Padákové evergreeny
Každý z nich je iný

Len tá jeseň sychravá 
Sťažuje si na počasie

Do zelena už nám neporastie  

My sme starí
Výsadkári

Život rokmi nezostarne
Padák si nás povolá
Keď je súca obloha
Tu nám pieseň taká

Spod padáka 
Vzduchom zaznie:

Vpred! – a poďme rázne
... ako do boja

Padáky nám dušu zahoja   
Hrdosť stará
Výsadkára...
Je to márne
Nezostarne

Vášeň výsadkára
O jeseň sa jeho stará

Ani chvíľu nepohasne
Zvoní pokiaľ nedospeje

Aspoň do nádeje
Keď si do padáka odetá

Na lietadle potom odlieta
Je to jasné

Usmeje sa aj tá jeseň šťastne 

Veteráni
Padajú zemi v ústrety
O svoje roky opretí

Padák im vždy srdce raní
To je pieseň veterána
Orchestrom života 

Odohraná
Pod taktovkou pilota

Viktor Timura

Najstarší zo živých
Pokračovanie zo str.2

ský, ruský, francúzsky 
– každá národnosť mala 
vlastný tábor. V bani, hl-
bokej 800 metrov, sme 
sa však stretali všetci. 
Okrem mňa tam praco-
valo ešte 8 mojich zaja-
tých rodákov z Tekova.“.

        Po veľkom bom-
bardovaní miest Halle 
a Lipska oslobodili tábor 
Američania. O tri dni sa 
spolu s priateľom Micha-
lom Solmošim z Tekova 
a dvomi kamarátmi z No-
vej Bane pustili na vlast-
nú päsť na cestu domov. 
Nemecké obyvateľstvo 
už nebolo nepriateľské, 
ale pomoc od nich ne-

Marta Slezáková
KVV Bratislava

dostali žiadnu. V Halle im 
Američania dovolili na-
brať si potraviny a kráčali 
pešo do Lipska. Tam pre-
hovorili ruského šoféra 
vojenského nákladného 
auta aby ich odviezol do 
Prahy, lebo tam viezol 
na korbe dobytok. Po 
ceste mu živý náklad kŕ-
mili a nosili vo vedrách 
vodu. Z Prahy cestovali 
vlakom, ale ten nešiel 
priamo, niektoré poško-
dené úseky bolo treba 
obchádzať. Vlakom sa 
dostali až do Nitry a tam 
zasa požiadali ruských 
vojakov, ktorí šli autom 
do Levíc, aby ich zviezli. 
Ján Hajko a Michal Sol-
moši vystúpili na Hornej 

Seči – odtiaľ po takmer 
dvoch rokoch uvideli 
vežu tekovského kostola. 

        Parašutista-radis-
ta Ján Hajko sa v r. l949 
zamestnal na železnici, 
pracoval ako kontrolór 
nákladnej dopravy na 
stanici v Leviciach. Od 
r. l960 žije v Hronských 
Kľačanoch  Už 12 rokov 
je vdovcom, ale ako vra-
ví, je spokojný, má okolo 
seba rodinu, 4 vnukov 
a 8 pravnukov. Chodí 
stále rovno, bez palice, aj 
oči má dobré, len uši zlé.

        Ale pamäť má stá-
le obdivuhodnú. Mor-
zeovku vie dodnes.

Výstava v posádkovom klube

kisto chronologicky presne 
popisuje činnosť jednotli-
vých oblastných klubov za 
20 ročné obdobie. V po-
sádkovom klube Bratislava, 
ktorý poskytuje priestory 
pre našu klubovú činnosť 
nám bolo po dohode s ve-
liteľstvom bratislavskej 
posádky umožnené spro-
pagovanie a zviditeľnenie 
činnosti nášho oblastné-
ho klubu formou výstavy.
25.2.2015 v popoludňajších 
hodinách bolo slávnostné 
otvorenie výstavy. Na zahá-
jení sa zúčastnil za veliteľ-
stvo Bratislavskej posádky 
veliteľ Vojenskej hudby mjr. 
Mgr. art Boris Hokina. Zá-
pisom do kroniky zaprial 
výstave úspešný priebeh. 
Z ďalších prítomných to bol 
vedúci posádkového klubu 
pán Stanislav Čáp a pán Ján 
Lacko. Z klubu sa slávnost-
ného zahájenia zúčastnili 

Pokračovanie zo str.1
členovia výboru. Výstava-
formou tematických panelov 
zachytáva činnosť v posled-
ných 20 rokoch. Je tu panel 
tzv. historický, na ktorom sú 
na fotogra�ách zachytené 
historické chvíle zakladujú-
cej schôdze pred 20 rokmi. 
Ďalší panel zachytáva účasť 
našich členov na význam-
ných pietnych aktoch. Ne-
menej dôležité sú tie, ktoré 
na fotogra�ách zachytávajú 
rozsiahlu športovú činnosť 
našich členov – účasť na 
historickom rekordnom vý-
sadku na SIAD-e aj s gratu-
láciou prezidenta SR, účasť 
na majstrovstvách výsadko-
vých veteránov v presnosti 
pristátia, účasť na športo-
vých podujatiach organizo-
vaných partnerskými klub-
mi výsadkových veteránu 
v Českej republike. Časť 
fotodokumentácie je veno-
vaná aj nášmu najstaršie-
mu skákajúcemu členovi  J. 

Mehesovi. Na pultoch sa 
nachádzajú staršie padá-
ky používané výsadkovým 
vojskom (OVP80), pilotné 
záchranné padáky a množ-
stvo pohárov, ktoré získali 
naši členovia za športové 
výsledky. Výstava je prí-
stupná v posádkovom klube 
všetkým klubom a zdru-
ženiam, ktoré priestoro-
vo zastrešuje posádkový 
klub ako aj príslušníkom 
ossr do konca apríla 2015.

Ivan Hulín
Predseda KVV  Bratislava
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Viktor Timura
KVV  Bratislava

      Rokovania sa zúčast-
nili aj dvaja zástupcovia 
tohto veliteľstva, za KVV 
SR prezident Ing. Jozef 
Tuček, CSc. a MUDr, J. 
Hanák, za KVV Bratisla-
va PhDr. V. Timura, CSc. 
Okrem toho sa rokovania 
zúčastnil aj bývalý prí-
slušník Meškovej parade-
santnej jednotky p. Kolník.

Výročná členská schôdza
KVV B Bystrica 2014

  Naši kolegovia z Klubu vojenských výsadkárov 
sa v piatok 20. februára zišli na výročné rokova-
nie v klube Veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene. 

      Predseda KVV B. Bys-
trica kolega Vlado Kavic-
ký sa vo svojom hodno-
tiacom referáte sústredil 
na plnenie štyroch hlav-
ných úloh za rok 2014:
- oslavy 20. výročia 

vzniku Klubu vojen-
ských výsadkárov SR
- oslavy 70. výročia
Slovenského národného
povstania - aktívna účasť 
na  medzinárodnom se-
minári k 100. výročiu ude-
lenia patentu na padák
   Štefanovi Baničovi
v Smoleniciach - zabez-
pečenie michalského 

V roku 2014 evidoval 
klub 67 členov, z tohto 
počtu bolo na schôdzi 
prítomných 40 členov. 
Akcie sa zúčastnili ako 
hostia zástupcovia part-
nerských klubov z ČR 
– Chrudim, Prostějov, 
Liberec, J.Hradec a Pra-
ha-západ ako i SR 
– KVV SR prezident 

Výročná členská schôdza
KVV ČR Praha 2014

Dňa 6. decembra 2014 sa uskutočnila
Výročná   členská schôdza Klubu výsadkových
veteránov Praha. 

Tuček a Bratislava (Du-
beň, Hreha, a Timura). 
Prezident KVV SR 
odovzdal kolego-
vi Kouteckému zla-
tú medailu J.Gabčíka. 
Predseda KVV SR Brati-

slava odovzdal gen.Kraj-
čovičovi medailu k 100.
výročiu udelenia paten-
tu na padák Š.Baničovi.
KVV ČR Praha dostal 
v roku 2014 zásluhou 
NGŠ AČR gen.Pavla klu-
bovňu v priestore kasární 
Ruzyně, kde sa nachádza 
aj podzemná strelnica, 
kde majú možnosť tré-

dňa.
    Po referáte nasledo-
vala diskusia, v ktorej vy-
stúpili všetci hosti a rad 
členov domáceho klubu.

ningov v streľbe. V rámci 
klubu sa nachádza aj sku-
pina 7 členov, ktorí aktív-
ne skáču na padákoch.

Ľubomír Dubeň
KVV  Bratislava

Maja & Alena

Svetlé stránky

základného výcviku 
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... z dennej tlače ...
      173. Airborne brigade combat team jeho 600 
príslušníkov sa o mesiac presunie zo svojej 
základne neďaleko talianského mesta Vincen-
za do tréningového centra Yavario  neďaleko 
Ľvova na západe Ukrajiny. Budú tu cvičiť ukra-
jinské jednotky úspešne eliminovať delostre-
lectvo a rakety, ďalej zabezpečenie ciest, 
mostov a evakuáciu civilného obyvateľstva.

Preklad: z dennej tlače
Ľubomír Dubeň
KVV  Bratislava

   173. výsadková brigáda 
(Nebeskí vojaci) vznikla 
v roku 1917. Jej prísluš-
níci sa zúčastnili hlavne 
bojov vo Vietname, kde 
stratila 1.800 vojakov. Od 
jej znovuzaloženia bola 
5x nasadená na Blíz-
kom východe na podpo-
ru boja proti terorizmu. 
Brigáda sa zúčastnila 
počiatočnej invázie do 
Iraku počas operácie 
„Iracká sloboda“ v roku 
2003 a 4x ako podpora 
operácií „Trvalá sloboda“ 
v Afganistane v rokoch 
2005-2006 (17 padlých 
vojakov), 2007-2008 (9 
padlých vojakov), 2009-
2010 (7 padlých vojakov) 
a 2012-2014 (9 padlých 

Nástup príslušníkov 173. Airborne brigade combat team 
do lietadla Lockheed Martin C 130J Super Hercules 

Výročná členská schôdza
KVV Prostějov 2014

Ľubomír Dubeň
KVV  Bratislava

vojakov). Brigáda sa vrá-
tila zo svojho nasadenia 
vo východnom Afganista-
ne začiatkom roku 2013.
173.brigáda má 3.300 vo-
jakov v 6 práporoch (špe-
ciálny útvar, 1. a 2.prápor 
503.pešieho pluku, ľahký 
prieskumný prápor, prá-
por poľného delostre-
lectva, podporný prá-
por a špeciálny prápor).

23.apríla 2014 boli na-
sadené 4 vybrané sku-
piny do Poľska, Estón-
ska, Litvy a Lotyšska, 

Znak 
173. Airborne brigade

kde trénujú  so spo-
jencami a zúčastňujú 
sa vojenských cvičení.
V septembri 2014 sa 400 
vojakov 173.brigády zú-
častnilo cvičenia Rapid 
Trident v blízkosti Ľvo-
va na západe Ukrajiny.

 Súčasne prebehla aj sú-
činnostná porada pred-
sedov klubov z českej 
a Slovenskej republiky 
k plánovaným akciám na 
rok 2015 (Memoriál zakla-

      Dňa 22.11.2014 sa uskutočnila
Výročná členská schôdza Klubu výsadkových
veteránov ČR Prostějov. 

dateľov výsadkového voj-
ska a vynálezcu padáka 
Š.Baniča, Stretnutie 2015 
Hamry, Gabčíkov memo-
riál, výstup na Slemä, 
Anthropoid Praha atď.)
KVV Prostějov eviduje 
202 členov, účasť členov 
bola 62%. Pozvanie pri-
jali aj veliteľ 601. skupi-
ny špeciálnych síl, 102. 
prieskumného práporu, 
primátor mesta Prostějov 
p.Pišťák a ďalší. Akcie 
sa zúčastnilo aj 35 čle-
nov partnerských KVV 

ČR vrátane KVV SR 
Bratislava (Dubeň, Hre-
ha, Alexander, Poláček 
a Méhes) , KVV SR Žilina 
(Glatter), a predsedníc-
tvo KVV SR (prezident 

KVV SR Tuček a Hanák).
Podľa Správy o čin-
nosti klubu za rok 2014 
Prostějovský klub zorga-
nizoval v roku 2014 12 
väčších akcií ako napr.
Memoriál plk.Mansfelda 
v streľbe z pištole Glock, 
Športové stretnutie 2014.
Prezident KVV SR Tu-
ček odovzdal primátorovi 
mesta Prostějov tried-
nosť výsadkára KVV SR.

Armáda Marockého krá-
ľovstva je jednou z najlep-
ších na kontinente výcvi-
kom aj organizáciou. Má 
aj výsadkové útvary a to 
2 výsadkové brigády a 2 
samostatné výsadkové 
prápory, časť z nich  slú-
žia ako jednotka rýchleho 
nasadenia. Prvé väčšie 
skúsenosti po vycvičení 
americkými poradcami 

Viete že ???

Predseda KVV BA pri odovzdávaní medailí Štefana Baniča
členom KVV PV za zásluhy o rozvoj parašutizmu

získala 1.brigáda výsad-
kovej pechoty pri operá-
cii proti Alžírskej armáde. 
Zúčastnili sa nasadenia 
počas vojny v Perskom 
zálive a v Rovníkovej 
Guinei, kde 350 výsad-
károv slúžilo ako osobná 
stráž prezidenta Mbaso-
go. Výsadková brigáda 
s veliteľstvom v Rabate 
sa podieľa aj na ochra-
ne marockého kráľa .
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           Na Obecnom úrade v Moravskom Lieskovom 
som chvíľu s čudným pocitom hľadela na nástennú 
tabuľu s portrétmi osobností, pochádzajúcich z ob-
ce alebo pôsobiacich tam v časoch dávno minulých 
i menej dávnych. Zadívala som sa na tvár čo mlčky 
na mňa kričala. Áno. Všetky mená aj tváre na ta-
buli poznám, ale človek ktorý ma svojím výzorom 
upútal na prvý pohľad mi je neznámy. O niekto-
rých jeho susedoch na tabuli som sa učila v škole, 
o iných počúvam z rádia alebo sa z novín dozve-
dám že ešte žijú a čo robia, ale meno Ján Šimko som 
nikdy nepočula. Je oblečený v leteckej kombinéze, 
na hlave kukla, veľké oválne okuliare so širokým 
okrajom vysadené nad čelo, pohľad priam zasnene 
upretý do diaľky. Obrázok príslušníka RAF, ang-
lického kráľovského letectva z II. svetovej vojny.

        Pod tým niekoľko informácií: V júli 1939 odišiel 
na Západ aby si splnil túžbu stať sa pilotom. Vybral 
sa s niekoľkými kamarátmi do Francúzska cez Poľ-
sko. Do francúzskeho prístavu Boulogne neďaleko 
Calais sa dostal loďou 3. augusta, a už 1. septembra 
Nemecko prepadlo Poľsko a začala sa vojna. V má-
ji 1940 odišiel na front vo Francúzsku a po porážke 
Francúzska bol premiestnený do Anglicka a pri-
radený k letectvu. Bol vyznamenaný čs. medailou 
za chrabrosť, československým vojnovým krížom.

         Viem veľa o tom, 
že v II. svetovej vojne cu-
dzí oslobodzovali nás, ale 
o tom že Slováci oslobo-
dzovali Európu viem stále 
málo. O Jánovi Šimkovi 
som sa chcela dozvedieť 
viac než mi prezradila tabu-
ľa na Obecnom úrade a na-
šlo sa viacero ľudí, ktorí mi 
ochotne porozprávali čo ve-
deli. Ale tiež toho nevedeli 
veľa. Povedali mi, že v Mo-
ravskom Lieskovom už Ján 
Šimko nemá rodinu, len jed-
na pani zo vzdialenejšieho 
príbuzenstva pietne opatru-
je spomienky naňho. Sľúbili 
zistiť čo sa dá a už o dva 
dni mi prišli do počítača od-
skenované texty z denníka 
Slovenská republika, v kto-
rom Drahoslav Machala 
na začiatku 90-tych rokov 
uverejňoval na pokračova-
nie príbeh tohto dedinského 
mládenca z knihy Rytieri 

Ján ŠIMKO  * 10. 8. 1920   + 15. 9. 1942

Pokračovanie na str.7

MAL  DUŠU
BÁSNIKA

oblohy. Stručne vyberám 
údaje o Jánovi Šimkovi: .

         Narodil sa v Morav-
skom Lieskovom 10. au-
gusta l920 v roľníckej  rodi-
ne, otec ho dal na štúdiá do 
Poľnohospodárskej školy 
aby potom mohol dostať 
prácu u niektorého boha-
tého gazdu. Ale bol to ro-
mantický chlapec, mal rád 
literatúru a poéziu, učil sa 
angličtinu a túžil po výš-
kach. Keď mu otec zmaril 
možnosť prihlásiť sa na le-
tecký výcvik, na ktorý robila 
nábor Masarykova letecká 
liga akciou „Tisíc pilotov re-
publike“, v júli 1939 odišiel 
z domu. V zlom sa rozišiel 
s otcom a o svojom živo-
te podal správu matke až 
z Anglicka v marci l941. Po 
vyhlásení mobilizácie Čes-
koslovenským národným 
výborom vo Francúzsku bol 

nasadený v čs. jednotke 
a internovaný najskôr v tá-
bore v Briey a neskôr v Bar-
le-Duc. Keď bleskové útoky 
Nemcov už veľmi rozvracali  
bojaschopnosť francúzskej 
armády, velenie prepúšťalo 
internovaných cudzincov, 
ale ako píše v liste matke, 
ani tieto prekážky „nezlomili 
moju túžbu aby som dosia-
hol svoj ideál.“ Jeho túžbou 
bolo lietať. Odišiel na juh 
Francúzska, tam sa v prí-
morskom mestečku Agde 
formovala československá 
jednotka na čele s gene-
rálom Viestom. Lenže ani 
tam sa československí vo-
jaci dlho neudržali. Už v júni 
l940 Francúzsko kapitulova-
lo, a tak sa loďami preplavili 
z Port Vendres okolo Gibral-
taru do Veľkej Británie. Tu 
mal Ján Šimko šťastie: spo-
lu s kamarátom Jánom Ha-
ladom ich pridelili k letectvu. 
V septembri l940 sa obaja 
ocitli v mestečku Yatesbu-

ry na juhozápade Anglicka, 
tam absolvovali kurz rádi-
otelegrafistov a palubných 
strelcov. Tempo výcviku aj 
výuky bolo bleskové. Pred 
záverečnými skúškami boli 
povinné dva lety a krátko 
po Vianociach frekventanti 
opúšťali školu s odznakom 
palubných telegrafistov na 
rukávoch. V januári 1941 
odišli všetci československí 
rádiotelegrafisti z Yatesbury 
na strelecký výcvik, ich ďal-
ším cieľom bola najstaršia 
základňa RAF v Cranwell. 
Tam všetci dostali biele pá-
sky, ktoré si zastrčili do ča-
píc. Takú pásku mohol nosiť 
iba kadet, nastávajúci vý-
konný letec. Z Cranwell Ján 
Šimko v liste, v ktorom hod-
notil aj situáciu kvôli ktorej 
odišiel od rodičov, napísal 
9. 3. 1941 svojej matke: „To, 
čo sa stalo bolo len k môj-
mu prospechu a nikdy to 
nebudem ľutovať. Moja túž-
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MAL DUŠU BÁSNIKA
Pokračovanie zo str.6

ba sa mi čiastočne splnila, 
dúfam že sa mi splní celá.“
       Každý člen posádky 
bombardovacieho lieta-
dla mal iné povinnosti. Ján 
Šimko, ktorého vyškolili na 
rádiotelegrafistu a palubné-
ho strelca, sa musel zdoko-
naľovať aj vo voľnom čase 
najmä v streleckej činnosti. 
Úspešnosť práce s rádiom 
závisela od precíznosti 
a rýchlosti merania. Z toho 
potom mohol vyhodnoco-
vať úspech letu aj v sťaže-
ných poveternostných pod-
mienkach. Práve v takých 
podmienkach celá posádka 
priam visela na rádiotele-
grafistovi, či sa mu podarí 
nadviazať spojenie s ma-
terskou základňou. Okrem 
toho sa rádiotelegrafisti učili 
bleskove a najmä presne 
šifrovať a dešifrovať najrôz-
nejšie správy. Počas letu 
museli perfektne ovládať 
svetelné znamenia, dohod-
nuté znaky, letecké kódy, 
vlastné aj medzinárodné 
predpisy, ale aj pravidlá le-
teckej prevádzky. Rádiote-
legrafista a navigátor v po-
sádke lietadla znamenali 
psychickú vyrovnanosť, na 

Marta Slezáková
KVV Bratislava

nich sa pilot aj ďalší členo-
via posádky museli v kaž-
dom okamihu spoľahnúť. 
Strelec naproti tomu mal 
vedieť predovšetkým dob-
re strieľať a musel vedieť 
odstrániť bežné poruchy 
strelných zbraní aj so zavia-
zanými očami, palubné gu-
ľomety musel mať v hmate.

        Počas letných mesiacov 
sa potom „tristojedenástka“ 
z nočnej bombardovacej 
perute preškolila na pobrež-
nú hliadkovú. Jej prvé lety 
smerovali nad Biskajský 
záliv. Jej úlohou bolo hliad-
kovať vo vopred určenom 
pásme, hľadať nepriateľské 
plavidlá, najmä ponorky, 
a zničiť ich. Boli to dlhé, ne-

       V auguste l941 sa do-
pĺňala 311. československá 
bombardovacia peruť,  po 
tom, čo sa nevrátilo niekoľ-
ko lietadiel z náletov nad 
Nemecko. Vtedy k 311-ke 
nastúpil aj Ján Šimko s ka-
marátom Jánom Haladom. 
Na jar 1942 velenie britské-
ho letectva pripravilo novú 
stratégiu nočného lietadnia 
a bombardovania, diverzné 
útoky menších skupín lie-
tadliel nahradili mohutné 
masové nálety celých zväz-
kov, ktoré sa sústredili na 
jediný cieľ. Ako prvý vybrali 
za cieľ takého masového 
náletu Kolín nad Rýnom 
v noci z 30. na 31. mája 
l942. V jednom okamihu vy-
letelo z mnohých britských 
letísk 1.046 bombardérov, 
z toho letu sa nevrátilo 40 
anglických strojov. O dva 
dni neskôr ďalšia tisíc-
ka prevažne wellingtonov 
odštartovala smerom na 
Essen nad Kruppove zbro-
járske závody a nevrátilo 
sa 99 anglických lietadiel. 
Tretia tisícka vyletela zo 
štvrtka 25. na piatok 26. 
júna l942 smerom na Bré-
my, všetkých týchto náletov 
sa zúčastnil aj Ján Šimko.

konečné lety nad oceánom, 
ktoré podľa typu použitého 
lietadla trvali osem až desať 
hodín. Jednotvárna klenba 
nad hlavou, hrozivá hladina 
oceánu pod lietadlom. Stre-
lec Ján Šimko ako vyškole-
ný rádiotelegrafista vedel, 
že pri letoch nad Atlantik 
sa nesmie používať rádio-
vé spojenie s materským 

letiskom v East Wrethame, 
aby nepriateľ nemohol wel-
lington zamerať, vtedy by 
naň mohli bleskovo zaútočiť 
nemecké stíhačky. Vážnej-
šia porucha na stroji zna-
menala obyčajne koniec... 
        V jeho pozostalosti 
sa našiel aj linajkový zošit. 
V ňom okrem iných zápisov 
boli verše. Vyjadrujú hĺbku 

prežívania udalostí, ktoré 
naplnili život 23 ročného 
mladého muža so zasne-
ným pohľadom upretým do 
diaľok. O jeho osobnosti 
najviac prezrádza báseň, 
ktorá je na rube sloven-
ského textu prepísaná do 
anglickej verzie a je nadpí-
saná slovami „To dear Anny 
in country“. V nej vyznal 
svoje city k rodnej dedine 

Vickers Wellington MK1C z 311. československej bombardovacej perute

v „morskej“ kamufláži 

a dievčaťu Aničke, na ktorú 
si spomínal s vedomím, že 
každý štart môže byť jeho 
posledným:  „.....však si ty 
ruža červená. / Ako si mi 
voňala / tri rôčky bezmála / 
tri rôčky aj necelý týždeň / 
zbohom buď moja milá zbo-
hom / ja už viac neprídem...

        Nevrátil sa z hliadkové-
ho letu nad Biskajským zá-

Maximálna rýchlosť: 378 km/h 
Dolet: 2 905 km 
Dostup: 5 486 m 
Stúpavosť: 320 m/min

Posádka: 6 mužov 
Rozpätie: 26,26 m 
Dĺžka: 19,68 m 
Výška: 5,33 m 
Nosná plocha: 78,04 m² 
Prázdna hmotnosť: 8 417 kg 
Max. vzletová hmotnosť: 12 926 kg 

Znak 311. československej
perute v RAF
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Armáda USA testuje
nové padáky

a súčasne
aj nepriestrelné vesty

Preklad: z dennej tlače
Ľubomír Dubeň
KVV  Bratislava

Vo februári vo Fort Brag-
gu, veliteľstvo špeciál-
nych operácií testovalo 
na viac ako 25 výsadká-
roch z 82.výsadkovej di-
vízie správne používanie 
nového T-11 paraglajdin-
gu a vynovenej taktickej 
vesty tretej generácie(I-
OTV) v 2 skúšobných 
zoskokoch. Zoskoky vo 
dne boli uskutočnené 
z 2 motorového lietadla 
a parašutisti niesli zaťa-
ženie rovnajúce sa váhe 
výstroja a výzbroje pri 
bojovom použití. Pri zá-
verečnom teste výsad-
kári simulovali aj náhod-
né pristátie do vody (do 
bazénu) s nepriestrelnou 
vestou, padákovým po-
strojom a záťažou. Kpt.
James Langdeaux ne-
bol spočiatku spokoj-
ný s ohybnosťou vesty 
pri pristáti, ale napriek 
tomu sa nikto nezranil. 
Celkové výsledky testu 
boli uspokojivé a využijú 
sa pri ďalších úpravách.

            Podľa nedávnych skúšobných 
zoskokov je armáda USA o krok bliž-
šie k zavedeniu nových padákov a sú-
časne aj nových nepriestrelných viest.

     T-11 ( určený pre vý-
sadkový útok) je padáko-
vý  systém v USA  aj keď 
myslím, že tu v Európe,  
o ňom nie je veľa známe. 
Jeho predchodca, padá-
kový systém T-10-50s  
nebol veľmi spoľahlivý 
a vyžiadal si mnoho zra-
nených, bol zavedený do 
výzbroje v roku 1955. Je 
zrejmé, že v tej dobe boli 
vysadzované oveľa men-
šie výsadkové oddiely 
a výzbroj a vybavenie 
boli tiež jednoduchšie. 
Po niekoľkých počiatoč-
ných pokusov rôznych 
systémov, bol ale urče-
ný ako víťaz spoločnost 
Airborne Systems (pred-
tým Paraflite) XT-11 .
T 11 má úplne nanovo 
prepracovaný hlavný 
a záložný padák s väč-
šou nosnosťou. V porov-
naní s T-10 má o 28% 
väčšiu plochu a oveľa 
nižšiu rýchlosť klesania, 

Padák T-11 ( technické parametre )
Plocha vrchlíka:      153 m2

Hmotnosť hlavného padáku:      17 kg
Hmotnosť celého systému(so záložným)    24 kg
Počet polí :           7
Rohové otvory:         4
Počet slotov na strane:        5 (3 veľké, 2 malé)
Minimálna výška otvorenia:    150 m
pri rýchlosti lietadla:    210-240 km/h

Padák T - 11

Z
 a
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u

Trosky havarovaného

lietadla L -200 Morava

OK - OKY

po leteckom dni

na letisku v Senici

31. 5. 1981

pilot nehodu prežil...

fo
to

: 
„c
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n
a

“ 
ˇ

ˇ

čo prinieslo zníženie poč-
tu úrazov pri pristávaní.
Používa sa v najmä 
v armáde USA, Kan-
dy (600 Ks) a Fínska.
Je certifikovaný na zo-
skoky z C-17 Globemas-

ter, C 130 J – Hercu-
les a CH-147 Chinook.
Má veľmi nezvyčajný ko-
pulovitý  tvar po otvorení.
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Viete že ???

Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XX

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

  Predchádzajúce doplnky 18 a 19 sa objavi-
li v Červených baretoch č. 3/2014. Z nových 
informácií k slovenským legionárom. V knihe 
„Hrdinovia? Nie vojenskí parašutisti...“ odha-
dujem, že účasť Slovákov v „predrepubliko-

vých“ légiách dosahovala 1/3, t. j. okolo
30 000 legionárov.

Odpoveď na dotaz č. 
1941 na  stránkach  Čes-
koslovenského vojenství 
spresňuje účasť Slová-
kov v légiách na: 7% 
v ruských, 16% vo fran-
cúzskych  a 3% v talian-
skych légiách, teda celko-
vo pravdepodobne nižšia 
účasť. V máji 2014 sa na 
pultoch kníhkupectiev ale 
i v internetových obcho-
doch objavila kniha od 
Jindřicha Marka – Muži 
z Ringway I. Mihnú sa tu 
(medzi padlými) i sloven-
skí parašutisti, ktorých 
bojová cesta po absolvo-
vanom útočného „assault 
course“, niektorých i po 
parašutistickom výcvi-
ku, skončila v zostave 
1. čsob. Výsledkom bolo 
obliehanie francúzske-
ho prístavu Dunkerque 
asi od 7.10.1944 do 
9.5.1945. Nemecká ná-
morná pevnosť Dun-
kerque sa bránila na plo-
che o rozlohe 8 x 26 km. 
J. Marek nadväzuje na 
knihy Jiŕího Šolca a už 
dnes sa môžeme tešiť 
na II. diel. Pri tak veľkom 
počte údajov a informá-
cií sa autor resp. nakla-
dateľstvo nevyhlo drob-
ným chybám v menách 
a zemepisných názvoch 
(Adge, Camusdarrach, 
Partyzánské,  ak. maliar 
Josef Vajce, Antonín Pet-
rák, Ludevít Čambala, 
atď.), ktoré však nijak ne-
ovplyvnili charakter knihy. 
Na str. 74 došlo k záme-
ne kpt. Jaroslava Krátké-
ho (KARAS) za kpt. Ka-
rola Krátkého (historika 
zaoberajúceho sa 2. čs. 
pdb). K tejto zámene do-
šlo už i u J. Šolca v “Pa-
dákoch nad Slovenskom“ 
(str. 96). Prínosom sú 

ďalšie mená slovenských 
parašutistov - príslušní-
kov 1. čsob - voj. Miro-
slav Blaho (*8.3.1922 Tr. 
Teplice - †10.10.1944) 
a rtm. Štefan Peniak 
(*5.4.1916 Trstená/Pod-
hora - †10.11.1944) str. 
229, 234, foto str. 174. 
Zoznam nie je defini-
tívny! Neskorší generál 
Anton Petrák nezomrel 
7.2.2009 v Bratislave ale 
vo Vojenskej nemocnici 
v Ružomberku. Jeho ob-
ľúbená kaviareň v Bra-
tislave – Starom Meste, 
dnes s pamätnou doskou 
bola „Kaffee Mayer“. Tie-
to a podobné chybičky 
si všimne snáď niekoľ-
ko historikov. To by bolo 
zatiaľ všetko ku knihe. 
5.10. sa objavil v Blesku 
článok B. Křečka - „Ne-
známé fotky hrdinů“. 
Domnieval som sa, že 
fotky príslušníkov sekcie 
D v Londýně zhotovoval 
V. Maděra, ale autorom 
bol v skutočnosti iný prí-
sl. tyla skupiny D „zubár“ 
– por. Bohumil Vrbíček. 
Fotografie a niektoré 
osobné veci parašutistov 
boli potom do konca ok-
tóbra k videniu na Praž-
skom hrade na výstave 
„Tváře odvážných“. Autor 
pripomína, že na faloš-
ných dokladoch mali J. 
Kubiš i J. Gabčík foto-
grafiu v rovnakom saku. 
(Pozri i „Hrdinovia“ str. 
52).  V oblasti hypotéz sa 
zatiaľ pohybuje i možná 
verzia, že prví čs. para-

šutisti v Rusku odovzdali 
pri výbere k parašutistom 
svoje osobné dokumen-
ty v lete 1941 Rudolfovi 
Slánskému – Salzman-
novi? (Pozri i kniha Hr-
dinovia?... str. 77 – 78). 
Pokračujem pomníkmi 
parašutistom a odbojo-
vým skupinám na nich 
napojených. 24.9.2014 
bol v Prahe – Dejviciach 
odhalený pomník arm. 
gen. v. v. Tomáša Sed-
láčka (1918 - 2012), čest-
ného člena KVVV Praha. 
Zaujme i informácia, že 
v útrobách podstavca 
sa nachádza i meno-
vitý zoznam všetkých, 
ktorí na pomník prispe-
li, teda i niektorých čle-
nov KVVV Praha. 6.10. 
sa po 6 rokoch vrátil na 
svoje miesto, (Praha 6 
– Prašný most, neďaleko 

tunelu Blanka a prvého 
slovenského ZÚ) i po-
mník V. Morávka (1904 
- 1942) doplnený kamen-
nými balvanmi.  3.10. bol 
v Prahe (metro B - Nové 
Butovice) odhalený po-
mník venovaný odbojovej 
skupine ÚVOD. Opačný 
osud (pravdepodobne) 
čaká pomník letcov RAF 
– okrídlený lev odhalený 
v júni 2014 v Prahe – Klá-
rove.  Na Slovensku bol 
11.10. odhalený pomník 
Jozefovi Gabčíkovi pred 
„rodným“ domom v Ra-
jeckých Tepliciach (Ra-
jecká cesta 255/37). Ne-
smiem zabudnúť ani na 
aktivity KVV Trenčín. Jej 
členovia R. Herman a M. 
Mikulovský pripravujú 
v Drietome v roku 2015 
malú spomienkovú ak-
ciu na ich rodáka Jozefa 
Jablonku (1919 – 1982), 
vojnového výsadkára s 3 
zoskokmi do nemeckého 
tylu v roku 1945.

  Československé vojen-
ské letectvo v minulosti 
„zaknihovalo“ najmenej 
dva zostrely poľských 
lietadiel AN-2. Pri prvom 
zostrele L-29 z 8. slp 
Mošnov,(odlúčená letka 
v Náměšti nad Oslavou), 
„odpísal“ poľskú AN-2 
(SP WKV) s 36 ročným 
pilotom D. Bielanskim pri 
Kútoch. Menej známy je 
prípad z 1.4.1982, kedy 
dve poľské AN-2 vysa-
dili v Krakove v rámci 
prevádzky parašutistov, 

pristáli, nabrali rodiny 
a vyrazili smer Rakúsko. 
Teraz vyrazil Mig 21-F od 
8. slp (Mošnov) a zostre-
lil jednu AN-2 i napriek 
tomu, že letela tesne nad 
zemou.

    Už v roku 1941 vznikol 
v Maďarsku 1. parašutis-
tický prápor pod velením 
majora Arpáda Bertalana. 
Arpád Bertalan sa naro-
dil v r. 1898 v Bratislave 
a zahynul počas invázie 
do Juhoslávie pri letec-
kom nešťastí 12.4.1941.
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Pokračovanie na str.11

       Meno Emil Tencer je medzi parašutistami 
známe. Vieme o ňom že zaznamenal históriu 
tohto športu v knihe, ale keď sa mi dostali do 
rúk jeho „Dejiny parašutizmu na Slovensku“ 
bola som prekvapená, že sú to dve hrubé kni-
hy. Ale len prvú chvíľu. Len čo som otvori-
la prvý diel videla som, že bolo o čom písať. 
Parašutizmus sa počal nevedno presne kde 
a kedy, na Slovensku sa narodil po II. sveto-
vej vojne ako dieťa výsadkového vojska a len 
čo sa vybatolil z plienok rástol ako živý tvor. 
Taký sa mi vyjavil tento šport z Tencerovho 
obrazu slovenskej histórie parašutizmu. Pred 
pol storočím ešte neexistoval a len čo ho za-
čali pestovať zväzarmovci, vytiahol sa do 
výšky aj do šírky ako strom. Zakrátko sa roz-
konáril nad celou krajinou a priniesol na svet 
potomstvo nových príbuzných parašportov.

POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
        Uvedomila som si, 
že prekvapujúce nie je 
kvantum záznamov ale 
to, že existujú. Že exis-
tuje šport, ktorý pred 
polstoročím ešte neexis-
toval a že existuje aj jeho 
obraz v knihe. A tiež to, 
že okrem samotného pa-
rašutizmu je obdivuhod-
ná aj kniha o ňom. Dielo, 
ktoré dokumentuje jeho 
existenciu na Slovensku. 
Emil Tencer zaznamenal 
vývoj tohto športu od jeho 
počiatkov, všetko dianie 
v ňom, všetky súťaže 
a preteky aj výkony slo-
venských športových pa-
rašutistov ktorí vyšliapali 
cestu dnešným majstrom 
tohto športu. Unikátne-
ho medzi športami lebo 
sa deje na nebi a nie na 
zemi a nemá páru medzi 
ostatnými. V knihe zdo-
kumentoval rozvoj para-
šutizmu fotografiami aj 
osobnými spomienkami 
priekopníkov a on sám 
tým urobil priekopnícky

 čin.
       Pochopila som aká 
náročná musela byť prá-
ca na knihe. Ukázala mi 
do akej podoby narás-
tol parašutizmus za pol 
storočia jeho existencie, 
zaujala ma nielen kni-
ha ale aj človek ktorý ju 
napísal. O autorovi som 
donedávna vedela len 
to že existuje a keď som 
sa s jeho knihou oboz-
námila pomyslela som 
si, že musí mať k tomuto 
športu výnimočný vzťah 
keď iste niekoľko rokov 
života venoval zbieraniu 
údajov o ňom a sklada-
niu jeho histórie. Pre-
mýšľala som o knihe aj 
o autorovi. Chcela som 
o ňom vedieť viac. Pre 
mňa je tento šport výni-
močný tým, že jediný zo 
všetkých športov ktorými 
si ľudia pestujú zdravé-

Emil TENCER
* 1. 12. 1927

ho ducha v  tele má nad 
sebou –izmus. Okrem tu-
rizmu. Neexistuje bicyk-
lizmus, ani tenisizmus, 
ani iný športový izmus čo 
by narástol nad nejakým 
novovekým vynálezom. 
Okrem motorizmu. Ale to 
je o inom. Motorizmus je 
o rastúcich technických 
parametroch vynálezu 
motora ktoré nadchýnajú 
ľudí a parašutistický
izmus zatiaľ ešte nie je

identifikovaný.   
         Parašutizmus priťa-
huje ľudí skrytou ideou. 
Takou skrytou, že mnohí 
si ju ani neuvedomujú. 
Izmus nad vynálezom 
padáka konkuruje moto-
rom ale nie možnosťami 
vynálezu, závislými od 
pokroku vedy a techniky. 
Parašutistický izmus je 
o možnostiach rozvoja 
vlastných schopností člo-
veka-parašutistu. Vďaka 
motorom začali ľudia húf-
ne lietať, pohybovať sa 
v priestore vyhradenom 
vtákom a padák vymys-
leli aby sa vyhli trestu 
smrti za prekročenie bo-
žieho zákona ktorým pri 
stvorení sveta pánboh 
nariadil človeku chodiť 
len po zemi. Padák vyna-

šli ľudia ako prostriedok 
proti zabitiu sa pádom 
z výšky keď zlyhá motor 
lietadla, parašut-izmus 
začali po vojne pesto-
vať ako batoľa nadšenci 
zanietení pre slobodný 
pohyb vo vzduchu bez 
motorov, padák je pokra-
čovanie cesty ktorou sa 
uberá človek odkedy je 
človekom. Idea parašu-
tizmu narástla ako mož-
nosť prekonať samého 
seba pomocou vynálezu 
a nie iba vyťažiť pre seba 

maximum z vynálezu.  
         Vynálezom para-
chutu ľudská túžba lietať 
prekonala motory. Padák 
sa po II. svetovej vojne 
vrátil k pôvodnej idei jeho 
vynálezcov. Vďaka padá-
ku sa človek vo vzduchu 
stáva vtákom, živým lie-
tajúcim tvorom závislým 
na fyzickej sile vlastného 
tela a zdravého ducha. 
Parašutizmus je šport 
ktorým človek nového 
veku dostáva na vyššiu 
úroveň seba samého pri-
rodzenou silou svojich 
svalov v zápase s prírod-
nými zákonmi v priesto-
re, ktorý pánboh vyhradil 
vtákom. Táto skutočnosť 
je skrytá v parašut-iz-

me. Možnosť dokázať 
lietať bez krídel pri voľ-
nom páde a orientovať 
sa v časopriestore bez 
moderných prístrojov. 
Predstava tejto skutoč-
nosti je ideou, ktorú re-
alizujú nadšenci pohybu 
vo vzduchu bez motora. 
Voľne a slobodne zápa-
sia s prírodnými zákonmi 
tam kam sa dostali proti 
vôli boha, tam bojujú boj 
ktorý civilizácia pred dva 
a pol tisíc rokmi vymys-
lela len pre potešenie 
z boja a nie pre nutnosť 
zachrániť si život. Tento 
boj sa nazýva šport. K to-
muto nezištnému boju sa 
vrátili po vojne parašutis-
ti. V novom veku nadše-
ne pokračujú v pestova-
ní starej idey zdravého 
ducha v zdravom tele, 
v pretechnizovanom sve-
te konkurujú strojom. To 
je zamyslenia hodné a aj 
obdivuhodné. Každý pa-
rašutista musí mať nielen 
odvahu vyskočiť z lieta-
dla ale aj odvahu spoľah-
núť sa sám na seba,.na 
možnosti vlastného tela 
a ducha a nie iba na to 

čo vymysleli iní.
       Tak som premýšľala 
o „Dejinách parašutizmu 
na Slovensku“ ktoré za-
znamenal Emil Tencer. 
O ľuďoch ktorých mená 
a športové výkony za-
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plnili dve hrubé knihy. 
Autor nakreslil budúcim 
generáciám obraz vzniku 
a existovania výnimoč-
ného športu, preto som 
bola zvedavá naňho. 
Očividne ho padáky oča-
rili viac ako iných, inak by 
nenapísal knihu o histó-
rii tohto športu. Pretože 
píše tiež články do nášho 
časopisu, so záujmom 
som si prezrela jeho fo-
tografiu uverejnenú pri 
jednom jeho príspevku. 
Podobal sa na nej na 
jedného môjho učiteľa zo 
strednej školy a tým som 
nadobudla voči nemu 
ešte väčší rešpekt. Ale 
povedala som si, veď 
ma neuhryzne keď ho 
oslovím, nestretnem sa 
s ním u nás v klube, žije 
kdesi ďaleko pri Novej 
Bani. Nič sa mi nestane 
keď mu napíšem a sluš-
ne ho oslovím Vážený 

pán Tencer. .   
         Na to prišla odpo-
veď, ktorá mi nakreslila 
obraz Emila Tencera-pa-

rašutistu.
         Oslovil ma rovno 
krstným menom a písal 
ako by sme boli starí 
známi: „Nediv sa tomu, 
že Ťa takto oslovujem, aj 
keď sme sa nevideli a na 
potykanie štamperlík 
ešte nevypili. Parašutisti 
si všeobecne tykajú a len 
v armáde, ak sú si slu-
žobne nadriadení, vtedy 

si vykajú.“
Tak sme si vymenili nie-
koľko listov a mala som 
z nich čím ďalej tým 
väčšiu radosť. Vidno že 
izmus parašutizmu spá-
ja ľudí lebo priateľstvo 
medzi parašutistami je 
samozrejmé. Dozvedela 
som sa o ňom čo som 
chcela vedieť, bez okol-
kov som sa pýtala a on 
odpovedal na moje otáz-
ky tiež rovno a priamo:

POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
Pokračovanie zo str.10         „Ako som sa do-

stal k padákom? Nie je to 
nič zvláštne. Bol som len 
radový parašutista ako 
stovky iných. Možno som 
mal len viacej smoly ako 
iní, tak som to ďaleko ne-
dotiahol. No, ale čo už. 
Taký je život a ten musím 
žiť tak aby som ho pre-

žil.“
        Nevedela som o ňom 
nič a teraz už viem. Nie 
každý má v živote aj 
šťastie a možnosť doká-
zať čo všetko sa v ňom 
ukrýva. Emil okrem iného 
ľutoval, že v mladosti ne-
dokončil plachtársky vý-
cvik. V liste mi napísal:

         „Býval som ako 
žiak v Novej Bani a nad 
naším domom bola le-
tecká linka Bratislava-
-Sliač. Môj obdiv patril 
vtedy lietadlám, lebo lie-
tali blízko nášho domu. 
Už ako chlapec som sa 
stal leteckým modelárom 
a potom v Baťovanoch aj 
inštruktorom modelárov. 
Tam som sa prihlásil na 
plachtársky výcvik a ne-
dokončil som ho preto, 
že sa mi na vetroni za-
bil kamarát. Skúšal som 
aj motorový výcvik ale 
ani ten som nedokončil 
– pracovala tu puberta 
ktorá ma vodila po ne-
správnych cestách. Bolo 

to na moju škodu.“
        Spýtala som sa pre-
čo sa venoval parašutiz-

mu, na to odpovedal:
        „Žil som v Baťova-
noch, to je dnes Parti-
zánske a pracoval som 
v Baťovej škole práce. 
Po štyroch rokoch v nej 
som odišiel povinne na 
vojenčinu a moja ľútosť 
za spackanou puber-
tou bola zbytočná. Bolo 
už neskoro naprávať čo 
som nepremyslene pre-
meškal. Keď výsadkové 
vojsko robilo nábor, pri-
hlásil som sa a mal som 

čo som chcel. Tvrdý vý-
cvik bez odpočinku – ale 
aj zoskoky na padáku. 
Tie však boli len akýmsi 
zadosťučinením za tvrdú 
drinu a more vyliateho 
potu na zemi. Na vo-
jenčine som urobil len 9 
zoskokov lebo som mal 
úraz na prekážkovej drá-
he pri dopade zo 4 met-
rov. Potom v civile ešte 
46. Že prečo tak málo? 
Lebo vtedy sa ešte málo 
skákalo. A keď sa už dalo 
skákať viac, zase som 
nemohol ja. Kvôli tomu 
úrazu. Ten sa začal hlásiť 
len čo som sa, vtedy ešte 
v Sokole, stal krajským 
náčelníkom para pre kraj 
Nitra. Lekár mi nariadil 
zoskoky zastaviť. Na pa-
dák ma to stále ťahalo, 
hlavne vtedy keď som na 
zemi pozoroval svojich 
žiakov ako si poskakujú 
a ja nemôžem. Raz som 
povedal manželke: „Po-
čuj, ja si pôjdem aj skočiť 
– strašne ma to ťahá:“ 
„No len choď“ – poveda-
la ona – „a kto bude toho 
žobráka potom chovať?“ 
A tak som definitívne do-

skákal. Ale srdce mu 
stále viselo na padáku. 
Ďalej vychovával budú-
cich parašutistov, ako 
krajský inštruktor para vo 
Zväzarme zavádzal krúž-
ky po celom nitrianskom 
kraji. Lebo najprv boli pa-
rašutisti iba v Partizán-
skom. Funkciu vykoná-
val od roku l951 do roku 
l960, keď bol kraj Nitra 
zrušený. Za deväť rokov 
zaviedol para-krúžky na 
18-tich miestach a po 
jeho odchode z funkcie 
ich už viac nepribudlo. 
Aj napriek svojim zdra-
votným problémom sa 
nevzdal parašutizmu ani 
popri zamestnaní, v kto-
rom neskôr pracoval. 
O tom mi v liste napísal:
        „Aktívne som ako in-
štruktor cvičil nováčikov 
i športovcov a pripravo-
val ich na zoskoky, ako 
rozhodca som sa zúčast-
ňoval na rôznych domá-
cich i zahraničných súťa-
žiach až po majstrovstvá 
sveta. Teda, srdce mi 
nedovolilo hodiť flintu 

Pokračovanie na str.12

Emil Tencer na vernisáži svojej knihy Dejiny parašutizmu
na Slovensku
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POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
Pokračovanie zo str.11

bola tá láska k padáku aj 
keď som si ho nemohol 
obliecť. Ona ma držala 
od prvého zoskoku na 

vojenčine.“
        Tešilo ma takto sa 
zhovárať v listoch s člo-
vekom, o ktorom som 
donedávna vedela len že 
existuje a že napísal kni-
hu o histórii parašutizmu 
na Slovensku. Opýtala 
som sa ho, ako to bolo 
uňho so strachom pred 
prvým zoskokom. Ja si 
myslím, že každý musí 
mať strach pred skokom 
do neznáma, kto vraví že 
sa nebál vyskočiť, klame. 

Emil mi to potvrdil:
         „Strach prežíva kaž-
dý, ale nie každý ho do-
káže dostatočne ovládať. 
Aj ja som ho mal. Len 
preto, že som predtým 
lietal, bol omnoho men-
ší než mali tí čo po prvý 
raz leteli v lietadle a ešte 
z neho museli aj vysko-
čiť! Mal som ho dovte-
dy, kým som si nestal do 
dverí a čakal na povel 
k zoskoku. Vtedy strach 
odišiel a ja som vyskočil. 
Ešte počas pádu od lieta-
dla som si rukou poklepal 
po rukoväti záložného 
padáka, že ak sa mi hlav-
ný neotvorí, či ho mám 
poruke. Vtom sa padák 
otvoril a moje šťastie zo 
zoskoku išlo na padá-
ku so mnou až na zem. 
Kto to neskúsil, ťažko 
pochopí ten pocit, ktorý 
parašutista pri zoskoku 
má. Najťažší je ale podľa 
mňa druhý zoskok. Lebo 
parašutista už všetko vie. 
Ďalšie zoskoky sú už 
len naučená automatika 
a túžba skákať. To preto, 
že ani jeden zoskok sa 

na druhý nepodobá,
každý je iný.“
        A že čo dáva pa-

rašutizmus tým, ktorí sa 
mu venujú? Na to odpo-
vedal:
        „Učí ich správať sa 
všade disciplinovane, do-
držiavať stanovené zása-
dy vo všetkých oblastiach 
života. Zodpovednosť, 
ktorá sa nutne uplatňuje 
v parašutizme, patrí k vý-
znamnému prínosu tohto 
športu do dnešného živo-
ta. Tieto návyky sa neda-
jú ničím zaplatiť a zostá-
vajú v ľuďoch natrvalo. 

To prináša láska 
k padáku“.
        To je to, čo robí pa-
rašutistu parašutistom, 

pomyslela som si pote-
šená jeho priamosťou 
ktorá sálala z každého 

riadku v každom liste. To 
je vizitka Emila Tencera. 
Taký sa mi vyjavil z ko-

rešpondencie, ktorú som 
s ním spočiatku nesme-
lo nadviazala. Prijal ma 

krásne kolegiálne keď 
som sa mu z ničoho nič 
ozvala a medzi tým, čo 
mi písal o sebe, kamarát-
sky mi poradil aj v mojej 
práci. Spokojne som si 
prečítala aj poslednú vetu 

z jeho ostatného listu:
        „Ako vidíš, natáral 

som ti toho už dosť.“
         Na to som sa usmia-
la a povedala som si: Vô-
bec nie dosť, milý Emil! 
Ešte ma bude všeličo 
zaujímať o tebe. Hneď 
ti idem napísať, že som 
zvedavá ešte na všeličo.
         Myslím si, že aj 
iných by mohlo zaujímať 
napríklad to, ako teraz 
žije niekdajší slovenský 
parašutistický medziná-
rodný rozhodca ako dô-
chodca a čo ho najviac 
zaujíma z terajšieho dia-
nia v parašutizme. Mož-
no to dianie sleduje viac 
ako ja, iste má k nemu čo 
povedať. Určite má ešte 
veľa spomienok o kto-
rých môže takto krásne 
„tárať“ aj poznatkov, kto-
ré je hodno zapísať. Lebo 

takéto „táranie“ je
 tiež história.
 On sám je živá história

a dúfam, že nám
do časopisu ešte veľa

napíše.

Marta Slezáková
KVV Bratislava

Kresba J. Kriváňa na kurze voľných pádov v apríli 1954
zachytáva E. Tencera ako lyžiara

Emil Tencer na vernisáži svojej knihy Dejiny parašutizmu
na Slovensku
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXI

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

Je ťažké sa v tomto 
prepletenci mien správ-
ne zorientovať, zauj-
mú i príbehy rodinných 
príslušníkov bojujúcich 
na opačných stranách. 
Medzi skutočnými hrdi-
nami sú v spoločných 
blokoch veľké množstvá 
prebehlíkov, zajatcov ale 
i českých príslušníkov 
wehrmachtu a luftwaf-
fe. Väčšinou ide dnes 
o účastníkov II. resp. III. 
odboja. V záplave infor-
mácií sa objavilo i niekoľ-
ko nových, ktoré pomôžu 
mladým historikom lepšie 
sa orientovať v histórii II. 
svetovej vojny. Táto ho-
vorí, že vo wehrmachte 
a vojskách SS bojovalo 
okolo 0,5 milióna poľ-
ských dobrovoľníkov 
(Josef Vít, Polsko a je-
ho historie, 16.10.2014). 
V časopise SZPB Bo-
jovník č. 19/2014 sa na 
str. 9 objavili spomienky 
žijúceho prísl. 2. čs. pdb 
– Jozefa Špitalu (*1921 
Zakamenné), dnes žijú-
ceho v Teriakovciach okr. 
R. Sobota. V spomien-
kach sa mihne minimál-
ny počet zoskokov pri 
výcviku 7, osvetový dôst. 
doc. Váňa, po prelete na 
Slovensko nasadenie 
v obrannom postavení 
Hronský Sv. Kríž – Jalná, 
po potlačení SNP prí-
slušník part. brigády kpt. 
Jegorova. Ďalším  prísl. 
2. čs. pdb je Ján Hájko 
(*1921), dnes ešte žijúci 
v Hronských Kľačanoch. 
Radista, v jeho spomien-
kach sa mihne 4. mesač-
ný para-výcvik v Jefre-
move (2 zoskoky balón, 
3 zoskoky lietadlo). Bliž-
šie informácie na stránke 
obce Hronské Kľačany, 

           Nových informácií je opäť menej. 
Niektoré sa dajú „vygugliť z českej interne-
tovej stránky „Paměť národa“ z blokov Epo-
chy, Kategórie. Ukrývajú sa tu i spomienky 
vojnových veteránov západného a východ-
ného odboja, cudzineckej légie, slovenskej 
armády, príslušníkov tajných služieb, medzi 

ktorými sa mihnú i „parašutistické“ mená.
článok z decembra 2014 
– Ján Hájko, vojnu pozná 
z každej strany. Zostrel 
lietadla Li – 2 (č. 28) a ná-
sledná havária v lokalite 
„Ohnište“, kóta Slemä, 
popisuje Stano Bursa 
v novej knihe „Nedolete-
li“ na str. 122-123. Autor 
doplňuje mená osádok, 
včítane lietadla, ktoré 
havarovalo na Zadnom 
Gerlachu s delostrelca-
mi 2. čs. pdb pri prelete 
na pomoc SNP. (Stano 
Bursa a Marcel Maniak, 
nakl. JADRO, Kežma-
rok 2014). „Slovenská“ 
stopa sa objavila pri F. 
Závorkovi (ANTIMONY), 
ktorý študoval na reál-
nom gymnáziu v Krem-
nici (Československé 
štátne reformné reálne 
gymnázium Pavla Krížku 
s vyučovacím jazykom 
československým), otec 
bol železničným úradní-
kom. V doplnku XX. som 
informoval o knihe Muži 
z Ringway I. Už predtým 
vyšla kniha (zv. 174), 
takisto z edície Svět kří-
del z pera J. Plachého „ 
Horší než doba války...“ 
Kniha mapuje osudy lon-
dýnskych parašutistov 
po II. svetovej vojne, ich 
začlenenie do mierového 
života, politické procesy 
po roku 1948, emigrácie, 
spolupráce s ŠtB, reha-
bilitácie. Veľmi okrajovo 
sa tu mihnú i informácie 
o Slovákoch. Š. Koši-
na (MANGANESE) sa 

uchytil ako majiteľ ob-
chodu v Bratislave – Pe-
tržalke (Legionárska ul.). 
Neúspešne sa pokúšal 
o národnú správu pohos-
tinstva v Bratislave – hl. 
stanica? J. Haríň (EM-
BASSY) pracoval ako 
úradník, J. Grajzel (EM-
BASSY) – sklady PHM 
v Prahe, J. Chramec 
(COURRIER – 5) – mä-
siar Pražské jatky, krátku 
vojenskú kariéru uskutoč-
nil len škpt. I. Eröss (CO-
URRIER – 5), absolvoval 
Vysokú školu válečnú 
v Prahe, po roku 1948 
ušiel do Nemecka a pô-
sobil proti Českosloven-
sku v Moravcovej „OKA-
PI“ pod krycím menom 
Emminger. Zaujme i in-
formácia, že ako národný 
správca v Kosteleckých 
uzeninách (i dnes známe 
logo muža zakusujúceho 
sa do párku) - dnes párky 
a „utopenci“ v skle, pôso-
bil do roku 1948 v Kostel-
ci nad Jihlavou parašutis-
ta F. Široký (CALCIUM). 
Z nových informácií 
prekvapil nález dvoch 
antén (12m a 10m) na 
povale domu č. 148 Sád-
ka v Bohdanči. Antény 
objavil majiteľ domu v 8/
2014. Z domu odvysielal 
J. Potůček (SILVER – A) 
okolo 24 hodín. V roku 
2012 bol „znovuobjave-
ný“ (a vrátený do VHÚ 
Praha) i vreckový nožík 
Jana Kubiša. Ľady sa 
pohli i pri „židovských“ 

parašutistoch. Múzeum 
SNP v Banskej Bystri-
ci otvorilo a sprístupnilo 
v júli 2014 záhradu, ktorá 
nesie meno H. Reikovej. 
V septembri tu potom 
pribudla jej busta, dielo 
P. Gáspára z banskobys-
trickej  Akadémie umení. 
A do tretice, v novembri 
2014, potom nasledovala 
premiéra filmu „Návrat do 
horiaceho domu“ (rež. A. 

Grusková).  

Viete že ???

   Trochu nostalgie pri-
pomenie preklad názvu 
„Meče armády hrot“ do 
jazykov ex. Varšavskej 
zmluvy. V ruštine: Apмия 
– меч, деcaнтники – ee 
ocтpиe, v bulharčine: 
Дecaнтнитe вoйckи 
– ocтpиeтo нa apмиятa, 
v maďarčine: A hadsereg 
kardhegye, nemecky: 
Die Spitze des Armees-
chwertes, poľsky: Ostrze 
miecza armii, rumunsky: 
Vîrful de lance al arma-
tei.
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Blahoželáme k narodeninám

Všetkým menovaným

srdečne blahoželáme

a do ďaľších rokov života
želáme všetko najlepšie !

január február
Vlasta Feješová

Alexander Georgievský
Ján Hromník

Vlastimil Kratochvíl
Juraj Šinko

Ján Čarnogurský st.
Františka Frajková
Robert Járek
Jozef Tuček

Nataša Velgosová

Stále čerstvá spomienka
na Výsadkársku kapustnicu

Jedna pizza-klebetnica

druhej pizzi-klebetnici

hovorila pošušky:

Že počula, že vraj lepšie 

sú bryndzové halušky.

Jedna pizza, druhá pizza, 

hovorte si, čo chcete!

Najlepšia je kapustnica,

nemá páru na svete!

Každý Slovák kapustnicou

sviatky Vianoc velebí, 

tú vianočnú, výsadkársku,

tú od Laca z nášho Klubu,

s veľkou chuťou večerajú 

aj anjeli na nebi.

   Kapustnicovým maj-
strom je už viac rokov náš 
priateľ a kolega Ing. Laco 
Hreha. Má dokonale vy-
vinutý cit pre  ingredien-
cie, ktoré jeho kapustnici 
dodávajú neopakovateľnú 
chuť. Všetky kapustnice 
z jeho kotlov boli doteraz 
vynikajúce, no tá posledná, 
vlaňajšia, bola mimoriadne 
chutná. Priam grandiózna! 
Nie nadarmo sa jej dosta-
lo čestného a zdá sa, že aj 
trvalého pomenovania - 
„Výsadkárska kapustnica“. 
    Konštatoval to aj naj-
vzácnejší hosť nášho vla-
ňajšieho posedenia, a to 
armádny generál  Milan 
Cerovský. Zotrval s nami 
až do neskorších večerných 
hodín, čo znamená, že 
sa cítil príjemne. Navyše, 
pri odchode konštatoval, 
že keď ho pozveme, vždy 
medzi nás prednostne za-
víta. Aj na riadne pracovné 
schôdze, nielen na kapust-
nicu. No a ešte medzi dve-
rami utrúsil, že keby Laco 
Hreha slúžil v jeho pluku, 
či zbore, za túto kapustnicu 
by ho mimoriadne povýšil. 
Takže my sa už teraz teší-
me, že tento pán armádny 
generál, čo nestratil humor 
z výložiek, možno medzi 
nás zavíta na tohoročnú 
výročnú členskú schôdzu 
8. marca. Možno, že ešte 
o kúštiček viac by to pote-
šilo naše výsadkárky, lebo 
to viete - generál a ženy...! 
Čo si budeme navrávať.

Pokračovanie zo str.1
    Stretnutie to bolo nao-
zaj milé a srdečné, aj keď 
podaktorí moji priatelia 
z Liptova by troška ohrnuli 
nos, pretože sa na ňom nik 
neopil, ani nepobil. Raz 
darmo, my výsadkári mu-
síme mať vždy triezvu hla-
vu. A dobre vieme, prečo.
    Ešte som si spomenul, 
že - tuším, Janka Vodová 
pri večeri poznamenala, 
že tá Lacova „kapustnica 
je jedna báseň“. No a to 

ma na záver tejto úsmev-
nej spomienky inšpiro-

valo, aby som tu v drob-
nom prispôsobení uverej-
nil básničku o kapustnici, 
ktorú som vybral z via-
nočného cyklu básničiek 
pre deti z mojej zbierky  
Ježko v kvetináči. Tu je:

Jaroslav Rezník

KVV Bratislava


