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SPRAVODAJ  KLUBU  VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV V  BRATISLAVE

Slavo Mulík
    Družstvo KVV SR Bratislava v zložení kolega 
I.Hulín, L.Hreha, R.Pawera a Ľ.Dubeň sa v dňoch  
9.-10.7.2016 zúčastnilo 28.ročníka streleckej súťaže 
v priestoroch výcvikového strediska (letiska a školy)

Rakúskeho PVO a letectva v Langenleberne. 

Strelecká súťaž Rakúsko

     Súťaž zorganizoval Zväz 
poddôstojníkov Rakúskej re-
publiky oblastné združenie 
severovýchod Langenlebern. 
Súťaž pozostávala zo streľ-
by z pištole Glock P.80 (9 
mm), streľby z útočnej pušky 
Stg.77 (5,56 mm), hod graná-
tom na cieľ a streľba z luku.
Podujatia sa zúčastnili ak-
tívny príslušníci ozbroje-
ných a bezpečnostných zbo-
rov (vrátane vyslúžilcov) 
z Rakúska, ČR, SR, Poľska, 
Maďarska, Holandska a Ne-
mecka. Svoju účasť mali aj 
zástupcovia mesta, oblasti, 
Ministerstva obrany Rakúska 

a prezident Zväzu poddô-
stojníkov Rakúska. Sloven-
sko reprezentovali zástupco-
via Zväzu vojakov SR Nové 
Mesto nad Váhom, Klub 
vojenských výsadkárov SR 
Bratislava, Klub vojenských 
výsadkárov SR B.Bystrica, 
Zväz vojakov v zálohe a Vý-
cvikový priestor Záhorie.

Streľby z útočnej pušky sa 
odhrávali mimo letiska na 
posádkovej strelnici (pre-
sun autobusmi) ostatné dis-
ciplíny boli v areáli letiska.
Podujatie bolo veľmi dobre 
zabezpečené po športovej, 
materiálnej, organizačnej aj 
spoločenskej stránke aj vďa-
ka podpore veliteľa výcvi-
kového strediska. Podujatie 
bolo ukončené slávnostným 
nástupom s vyhodnote-
ním za účasti Klubu vojen-
skej histórie v historických 
uniformách c.k. armády.
V rámci slávnostného nástu-
pu sme zabezpečili odovzda-

nie publikácie o Armáde SR 
s venovaním KVV SR pre 
veliteľa výcvikového stredis-
ka a knihy o armádnych vý-
sadkároch s venovaním pre 
predsedu oblastného Zväzu 
poddôstojníkov Rakúska.

Ľubomír Dubeň
KVV  Bratislava

    Skromnejšie to je s počtom 
vyznamenaných v Česku, 
Maďarsku, Poľsku  ale i v sa-
motných USA, kde bol touto 
medailou, osobne Slavom, 
dekorovaný bývalý prezi-
dent USA G. Bush senior. 
Z celkového pohľadu jeho 
života je však pravda predsa 
len  trocha širšia a presahuje 
rámec tejto asociácie. Slavo 
nebol činný len v oblasti 
propagácie slovenského vy-
nálezcu Štefana Baniča, či 
razantný, za úspešnú bojovú 
činnosť viackrát vyzname-
naný vojenský výsadkár, ale 
bol aj zapáleným nasledo-

   O prezidentovi americkej parašutistickej aso-
ciácie nesúcej meno vynálezcu padáka Štefana 
Baniča, emigrovanom Slovákovi Slavovi Mulíko-
vi už písali mnohí, všelijako a všeličo. S parašu-
tizmom a vojenským desantom ho so samozrej-
mosťou spája nejeden zaslúžilý vojenský výsadkár 
z nášho republikového klubu, ale aj mnohí býva-
lí štátni funkcionári  Slovenskej republiky, kto-
rí sú nositeľmi vzácnej medaily tejto asociácie.

Pokračovanie na str.2

   Čs. parašutisti pod vede-
ním Slováka Jozefa Gab-
číka uskutočnili atentát na 
kata českého národa ríšske-
ho protektora, generála po-
lície a vojsk SS Heydricha.
Pietneho aktu sa zúčastnil 
miestopredseda vlády ČR 
Pavel Bělobrádek, mies-
topredseda senátu ČR Pře-
mysl Sobotka, miestopred-
seda Zväzu bojovníkov 

    Tradične 18. júna si široká verejnosť uctieva
pamiatku padlých výsadkárov a hrdinov odboja
v Resslovej ulici v Prahe pred kostolom sv. Cyrila
a Metoda. Pietna spomienka si pripomína hrdinskú
smrť 7 parašutistov príslušníkov čs. zahraničnej

armády vo Veľkej Británii. 

za slobodu ČR, vojenskí 
pridelenci veľvyslanectiev 
SR, Ruskej federácia a Veľ-
kej Británie, predstavitelia 
právoslávnej cirkvi, zástup-
covia Klubov výsadkových 
veteránov ČR, zástupcovia 
Klubov vojenských výsad-
károv SR zo Žiliny, Martina 
a Bratislavy (kolega Timu-
ra,Dubeň,Tuček a Hreha), 

Pokračovanie na str.7

vateľom našich národných 
buditeľov a propagátorom 
slovenskej zvrchovanej štát-
nosti, mimoriadne citlivým 
na akékoľvek zákulisné zá-
sahy usilujúce sa toto sna-
ženie marginalizovať a inak 
ohroziť . Dovoľte mi teda 
ukázať časť obrazu aj z inej 
oblasti jeho komplikované-
ho života, ktorého ľudské, 
psychologicko-<lozo<cké 
zákulisie zostáva neinformo-
vaným záujemcom skryté.
Slavo si nadovšetko ctil 
svoju kresťanskú vieru 
a vnímal svet prostredníc-

Pietny akt Anthropoid 2016
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Radoslav „Slavo“ MULÍK
* 4. 9. 1944 + 27. 3. 2016

tvom hodnôt kresťanskej 
morálky. V dosahu svojho 
vplyvu sa domáhal pravdy, 
čestnosti vzťahov a ľudskej 
úprimnosti. Neznášal, ba 
priam ho poburovala bez-
ohľadná chtivosť a intelek-
tuálne pokrytectvo usídlené 
v radoch úradníkov štátnej 
moci a námezdná ľahostaj-
nosť  masmediálnych re-
daktorov zúčastňujúcich sa 
na účelovom deformovaní 
verejnej mienky. Keď ko-
mentoval činnosť takýchto 
ľudí, neraz s veľkou váž-
nosťou zdôrazňoval, že „...
zradca i odpadlík musí vždy 
pocítiť silu tvojej odpove-
de“. Nemal tým na mysli 
nejakú nezmyselnú pomstu, 
ale cieľavedomý, národne 
orientovaný proces výcviku 
a výchovy, ktorý odradí ich 
potenciálnych nasledovateľov.
Bol mužom činu, čo mu 
mnohí, ktorí sa radšej bez 
veľkej námahy uchyľovali 
za oponu z chrlenia slovnej 
lávy, nedokázali odpustiť 
a preto ho s obľubou kri-
tizovali buď priamo, ale-
bo len tak mimochodom, 
medzi riadkami vytvárali 
tendenčnú, protimulíkov-
skú atmosféru. Odpoveď 
na otázku čo mali títo a im 
podobní ľudia za lubom, 
prečo tak konali, čím boli 
motivovaní, nesie početné 
znaky prítomnosti riade-
nej technológie zbavovania 
sa nežiaducich protivníkov 
v oblasti politickej scény. 
Rád konštatujem osobné 
poznanie z rozhovorov s je-
ho spolubojovníkmi v Afri-
ke, že ani v období sedem 
rokov trvajúcich bojových 
nasadení v oblasti južnej 
Afriky nefungoval ako neja-
ký ľahostajný beznázorový 
žoldnier bez vlasti a nebol 
ani žiadnym surovým za-
bijakom, ako sa ho snaži-
la prezentovať tendenčná 
dobová tlač, či sporadickí, 
úradní návštevníci jeho ro-

dičov. Opak je pravdou. Bol 
to citlivý a vnímavý človek, 
ktorý konal tam, kde iní 
špekulovali ako sa vykrútiť 
z chúlostivej situácie názo-
rovej zodpovednosti, ale ich 
odvaha nebola dostatočná 
na prekročenie rámca po-
učných mudrujúcich roz-
hovorov po kaviarňach, kde 
si oportunisticky budovali 
imidž zneuznaného mysli-
teľa, žiaľ niekedy až v roz-
sahu Haškovho poručíka 
Duba, z povestného Švejka.
U nás v republike bol neraz 
označovaný za primitívne-
ho proticigánskeho rasistu, 
či zarytého a vulgárneho 
Čechožrúta, Hungarfóba, 
alebo nekontrolovateľného 
slovenského megalomana, 
ktorý je bohvie prečo pre-
svedčený, že Slovensko je 
pupok sveta. Takí, ktorí sa 
ním cítili z nejakých dôvo-
dov aj osobne dotknutí, mu 
príležitostne prideľovali  aj 
pejoratívne prezývky ešte 
hrubšieho zrna. Veď to sami 
poznáte z osobných skúse-
ností  a zážitkov. Pravda je 
však taká, že tento vzácny 
človek nemal ani najmenšie 
výhrady voči ľuďom žiadnej 
rasy, náboženstva či národ-
nosti samej o sebe. Bol však 
všímavý pozorovateľ , ktorý 
sa nerozpakoval oboznámiť 
aj neznámych ľudí so svojimi 
postrehmi z životnej  praxe. 
Jeho bohatá internetová ko-
rešpondencia i publikačná 
činnosť bývala väčšinou len 
odozvou a obrannou reak-
ciou  voči propagandistic-
kej snahe  šíriť nepravdu 
o Slovensku a Slovákoch 
prezentovanú protisloven-
skými kryptošovinistami 
a zameraná proti ľuďom 
žijúcim parazitárnym spô-
sobom života, či komukoľ-
vek vytvárajúcemu vhodné 
podmienky pre štátnych pa-
razitov zneužívajúcich na-
stavenie sociálnych zákonov. 
Je samozrejmé, že poznajúc 
podmienky ľudského živo-

ta na troch kontinentoch 
i spôsoby presadzovania 
politických či korporačných 
záujmov, veď mnohé zažil 
na vlastnej koži, chápal do-
statočne prenikavo  a rýchlo 
príčinné súvislosti udalostí. 
Dosť na to, aby bol spôso-
bilý s predstihom postihnúť 
skryté aktivity proti jeho 
vlasti. Keďže si svoje pozna-
nie nenechával pre seba, ale 
zoznamoval s ním, a to ne-
raz veľmi kritickým tónom, 
široké okolie aj v sprostred-
kovanom dosahu, bol tŕňom 
v oku nejednému zákulis-
nému zoskupeniu protislo-
venských hráčov. V snahe 
ho umlčať, keď to nešlo už 
inak, tak aj nepríjemnými 
opatreniami prevychovať, 
utlmiť jeho opovážlivú po-
vahu a zatlačiť ho do pasivi-
ty, bola voči nemu rozbeh-
nutá veľkoplošná kampaň 
šírenia kompromitačných 
poloprávd, znevažujúcich 
nepravdivých informácií aj 
diskriminačných mocen-
ských opatrení. Veď ako 

ináč si vysvetliť štátnou mo-
cou vynútené čakanie vo 
Viedni na udelenie povole-
nia k vstupu na územie Čes-
koslovenskej republiky, na 
pohreb matky. Aj to mu bolo 
na poslednú chvíľu odmiet-
nuté úradníckou formulkou, 
podľa jeho citátu „...Vaší žá-
dosti nelze vyhovět ze státo-
bezpečnostních důvodů...“
Jeho osobný vzťah k ná-
rodnostným menšinám na 
Slovensku bol motivovaný 
bystrým vnímaním oko-
litého diania, výsledkom 
ktorého bolo tvrdenie, že 
žiadna menšina na Sloven-
sku majúca svoj národný 
štát v priamom susedstve 
so SR, nemá právo prikrý-
vať sa  a prezentovať sym-
bolmi tohto štátu, pretože 
budí samozrejmé podozre-
nie z pokusov revízie exis-
tujúcich susedských hraníc 
až deštrukciou Slovenskej 
republiky. Tobôž ak také-
to podozrenie bolo neraz 
posilnené výrokmi zainte-

Pokračovanie na str.3

Slavo Mulík
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  resovaných diplomatov na 
o<ciálnych medzinárod-
ných stretnutiach a štátnych 
predstaviteľov na propagan-
distických zhromaždeniach.
Býval veľmi energickým 
presadzovateľom práva Slo-
vákov na svoj samostatný 
zvrchovaný štát v duchu 
povestného hesla zrodu no-
vodobého talianskeho štátu 
„Sacro egoismo“ a s ľútosťou 
i pobúrením prežíval ne-
kompetentné až defetistické 
postoje našich popredných 
politikov i nejedného pub-
licistu, ktorí z nedostatku 
vlastnej hrdosti a intelek-
tuálnej istoty, za osobné 
zvýhodnenia, boli ochotní 
ohýbaním svojich chrbtov, 
vliecť do závislosti celý štá-
totvorný národ. Nebýval 
vulgárny sám od seba, ale 
postupoval v duchu nášho 
múdreho porekadla -  Ako 
sa do lesa volá, tak sa z lesa 
ozýva. Keď bol vyprovoko-
vaný, nebývalo jeho zvykom 
porušovať fyzikálne zákony 
akcie a reakcie. V takomto 
prípade veru hojne pou-
žíval výrazy zakazované 
učiteľmi na základnej ško-
le a to v dávkach hodných 
rýchlopalných guľometov.
Bol stúpencom prezidenta 
I. SR Dr. Tisa a jeho nekom-
promisným obhajovateľom. 
S obľubou dával do porov-
nania výsledky štátnickej 
predvojnovej práce prezi-
denta Beneša a vojnovej 
práce prezidenta Tisa ako 
aj osobnostné charakteristi-
ky oboch. Proti uvádzaným 
historickým faktom a čís-
lam sa oponovalo ťažko a to 
aj napriek propagande, pub-
licistami a historikmi už vy-
tvorenému, a zdanlivo ne-
meniteľnému, obrazu oboch. 
Protivníci tu našli samo-
zrejmé a osvedčené výcho-
disko. Zneprístupniť fakty 
a stlmiť záujem verejnosti. 
Bol výborný organizátor, 
človek vytrvalej vôle a pev-

ného charakteru. Mne ako 
vojakovi, ktorý prešiel mno-
hými veliteľskými i štábny-
mi funkciami sa s ním veľmi 
dobre besedovalo. Obzvlášť,  
keď došlo na možnosti a za-
bezpečenie bojového nasa-
denia výsadkových jedno-
tiek rozličného určenia. Veď 
za sedem rokov zahraničnej 
vojenskej služby zažil mno-
hé bojové nasadenia a získal 
naozaj bohaté skúsenosti, 
ktoré boli jeho zahraničnými 
protektormi aj po skončení 
aktívnej služby neraz vyu-
žívané na prípravné, výcvi-
kové i akčné a konzultačné 
úlohy. Ním zmieňované zá-
kladné vlastnosti výsadkára, 
posilnené výcvikom, mož-
no obsahovo zhrnúť s dôra-
zom na tieto kľúčové body: 
Poznať kvality svojej i pro-
tivníkovej zbrane a vedieť 
ich v každej situácii zručne 
a re�exívne použiť ako pra-
covný nástroj; bez váhania 
využívať  následky ich pou-
žitia; disponovať maximálne 

možnou fyzickou zdatnos-
ťou so zameraním na vytr-
valosť a rýchlosť. Psychická 
odolnosť; opodstatnená 
dôvera voči schopnostiam 
a cieľavedomosti výkonné-
ho veliteľa; bojové kamarát-
stvo a priateľská ochrana so 
vzájomnou pomocou až do 

krajnosti, to je základ náso-
bený sebavedomím a z neho 
plynúcim spoliehaním sa na 
vlastné sily a schopnosti. 
Keď bol koncom 1968 roku 
prezradený jeho plán vy-
hodiť do vzduchu soviet-
sky tank a priatelia ho na 
poslednú chvíľu varovali, 
stihol opustiť republiku len 
pár hodín pred zatýkacím 
zásahom štátnej bezpečnos-
ti. Neutekal však zo strachu, 
ale s cieľom zachovať si slo-
bodu a možnosť bojovať 
za samostatnú budúcnosť 
svojej vlasti. Bola to vtedy 
pre neho jediná cesta, ale 
aj slobodná voľba, ktorou 
mohol prejaviť svoju dy-
namickú povahu hneď, ale 
aj v prichádzajúcej novej, 
hrozivo neznámej budúc-
nosti. Po odchode z bojovej 
služby v Juhoafrickej repub-
like sa usadil v americkom 
Texase, oženil sa a založil 
si živnosť . Zapojil sa do ži-
vota slovenskej emigrácie. 
Nové horizonty nádejí sa 
mu objavili po roku 1989 
a veľmi vehementne sa ich 

chopil. Niekoľkokrát nav-
štívil rodné Slovensko. Zo 
všetkých síl pomáhal zlep-
šiť jeho povesť v zahraničí 
a ostentatívne propagoval 
štátne symboly Slovenskej 
republiky aj prostredníc-
tvom aktivizácie svojich 
zahraničných priateľských 

zreteľnejšie ukáže skutočná 
pravda.  Nechcem nikoho 
agitovať a  nemám ani ciele 
súperiť s verejnými či skry-
tými propagandistami, iba 
sa na požiadanie redakcie 
delím s čitateľom o to ako 
som tohto chlapa vnímal. 

i profesionálnych väzieb. 
Iste sa pamätáte na propa-
gačný hromadný zoskok 
parašutistov s medzinárod-
nou účasťou v Bratislave 
pod patronátom Ministra 
obrany SR, s cieľom vytvo-
renia svetového rekordu. 
Bohatý fotogra<cký mate-
riál je aktuálnym dôkazom 
a snahy neprajníkov už na 
faktoch nič nezmenia. Ne-
bude na škodu a povedal 
by som, že aj perspektíva 
národného záujmu si to žia-
da, aby sme sa my, členovia 
Klubu vojenských výsad-
károv SR, pripojili k akti-
vitám rozbehnutým v USA 
a pomohli vybudovať v jeho 
bydlisku symbolický pa-
mätník primeraný možnos-
tiam obce i našim vlastným.
Keď sa niekomu bude zdať 
moja metóda prezentova-
nia pravdy o Slavovi Mu-
líkovi na pozadí aktivít 
jeho neprajníkov ako kon-
frontačná, chcem vopred 
konštatovať, že v našich 
podmienkach sa pouká-
zaním na takéto kontrasty 

Genmjr. v.v.
Ing. Emil Vestenický

Slavo Mulík
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     Začal v skorom veku 
so športovou aktivitou, 
v roku 1951 absolvoval 
plachtársky výcvik v Holí-
či. Hned k tomu pridal aj 
výcvik parašutizmu a pod 
vedením Emila Tencera 
v roku 1953 absolvoval aj 
prvé zoskoky. Mal veľké 
nadanie pre tento šport 
a ešte ako mladý špor-
tovec absolvoval veľké 
množstvo prezentačných 
vystúpení. Skákal na 
1.Spartakiáde v Prahe na 
leteckom dni v Tatabányi, 
vyhral majstrovstvá kra-
ja v roku 1956. Ako vojak 
základnej služby okrem 
vojenských povinností bol 
spoluzakladateľom špor-
tového družstva. Z tohto 
družstva sa neskôr vypra-
covali jednotlivci na naj-
lepších parašutistov sve-
ta. Po ukončení základnej 
vojenskej služby sa vracia 
späť do Partizánskeho, 
kde spolu s Emilom Ten-
cerom, Helenkou Mjarta-
novou, Jánom Valachovi-
čom a dalšími pokračuje 
v parašutistickom zdoko-
naľovaní. Zúčasňuje sa 
úspešne rôznych súťaží. 
Vyhráva memoriál Ju-
raja Kriváňa, čo v tej 
dobe bola veľmi význam-
ná parašutistická súťaž.

Prišli však aj rodinné po-
vinnosti, výchova detí, 
ďalšie štúdium. Za jeho 
vynikajúce športové vý-
kony mu bol udelený ti-
tul Majstra športu v roku 
1964. V roku 1966 mal 
pri 909. zoskoku úraz. 
Nasledovala krátkodobá 
prestávka v skákaní. Po 
návrate mu už zdravie 
nedovoľovalo sa v plnom 

Neprešlo veľa času a zákerná choroba bola 

silnejšia ako jeho vôľa, premohla ho a na-

vždy mu zabránila vrátiť sa medzi nás. 

Namiesto nového zvítania nadišiel nám dnes 

smutný deň rozlúčky. Tým smutnejší, že celý 

svoj život žil a pracoval medzi nami a po celý 

tento čas sme ho poznali ako dobrého pria-

teľa. Nepoznal únavu, nedbal na čas, vždy 

bol ochotný pomáhať a nájsť si čas na svoje 

druhé lásky lietanie a parašutizmus.

Vážená smútiaca rodina,
vážené smútiace zhromaždenie, 

vážení kolegovia výsadkári,
členovia aeroklubu Prievidza
a členovia klubu vojenských

výsadkárov SR

rozsahu venovať tomuto 
náročnému športu. Začal 
sa venovať rozhodcovskej 
činnosti a funkcionárče-
niu. Úspechy sa dosta-
vili ihneď. Rozhodoval 

na najvyššíh svetových 
podujatiach, bol tréne-
rom štátnej reprezentá-
cie. Popri tom sa venuje 
paraglidingu a začal lie-
tať na ultraľahkých lie-

tadlách, nalietaných má 
viacej ako 600 hodín a to 
začal lietať ako 60 ročný. 
S týmito aktivitami pre-
cestoval takmer celý svet.

Svoje 60. narodeniny 
si odskočil osláviť do 
Austrálie, kde aj ská-
kal v tomto veku so svo-
jím synom Vlastom.

Bol spoluzakladateľom 
Klubu vojenských výsad-
károv SR, pracoval vo via-
cerých komisiách klubu. 
Hlavne ale spolupraco-
val s generálom Emilom 
Vestenickým, zástupcom 
nadácie Štefana Bani-
ča z Dallasu pre stred-
nú a východnú Európu.

Za túto aktívnu činnosť, 
za rozvoj parašutizmu 
mu bola udelená zlatá 
medaila nadácie Štefa-
na Baniča. Ďalej mu bol 
udelený diplom Paula 
Tissandiera za činnosť 
v letectve. Je držiteľom 
zlatej medaily Jozefa Gab-
číka. Dosiahol takmer 
všetko, čo bolo možné.

Smutný je tento deň roz-
lúčky aj pre nás, priate-

Vladimír ZÁMEČNÍK 
* 12. 3. 1936 + 25. 3. 2016

Pokračovanie na str.5
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Vladimír Kavický
KVV  B. Bystrica

Pokračovanie zo str.4

ľov z Aeroklubu, z Klu-
bu voj. výsadkárov SR 
a všetkých najbližších, 
keď sa nám prichodí roz-
lúčiť s dobrým priateľom.

Mali sme ťa radi Vladko 
a ty si mal rád nás. Preto 
nám je tak smutno, preto 
tak ťažko nachádzame 
slová, ktorými sa ti ch-
ceme naposledy priho-
voriť, ktorými sa chceme 
s tebou rozlúčiť. Lúčim 
sa s tebou, milý Vladko.

Ďakujem ti za všetku ná-
mahu, ktorú si vo svojom 
plodnom živote vynaložil 
pri uskutočňovaní na-
šich spoločných cieľov.

foto: Vladimír Schneider
KVV B. Bystrica

Vladimír ZÁMEČNÍK 

Vážená
smútiaca
rodina...

Nech nad Tebou
navždy žiari

výsadkové nebo !

    Osláv sa zúčastnila starost-
ka obce Košariská, minister 
obrany SR, generálny riadi-
teľ sekcie ľudských zdrojov 
MO SR, 2.zástupca NGŠ 
ASR, štátny tajomník minis-
terstva kultúry SR, miestna 
farárka evanjelickej cirkvi 
a.v.  Tradične bola široká 
účasť občianskych zdru-
žení ako Klub vojenských 
výsdkárov SR Bratislava, 
Slovenský letecký zväz gen.
M.R.Štefánika, UN-veterán 
Slovakia, Zväz vojakov SR 
Nové Mesto nad Váhom, 
ZO SZPB č.8 Bratislava, 
Historicko-odbojová sku-
pina letcov v SNP a zahra-
ničí SZPB, tajomník SZPB.
Akcia bola zahájená hym-
nou SR, príhovorom minis-
tra obrany SR , štátneho ta-
jomníka MK SR a starostky 
obce. Prvý krát pripravilo 
MO SR v rámci kladenia 
vencov veniec vojenských 
veteránov (niesli ho kole-
govia Timura a Voda), ve-
niec SZPB niesli kolegovia 
Dubeň a E�enberger spolu 
s tajomníkom SZPB, veniec 
KVV SR Bratislava a SLZ 
gen. M.R.Štefánika niesol 
kolega Hreha. Po ukončení 
o<ciálnej časti nasledova-
la prehliadka múzea gen.
M.R.Štefánika a stretnutie 
v Obecnom úrade Košaris-
ká spojené s pohostením.
Vďaka patrí MO SR, kto-
ré zabezpečilo autobus 
na uvedené oslavy, au-
tobus odviezol 42 účast-
níkov osláv (kolegovia 
Chvostek, Alexander, Méhe-
sová, Psotka, Voda a ďalší).

Oslavy
136. výročia
narodenia

gen. M. R. Štefánika
Obec Košariská

a Ministerstvo obrany SR
pripravili dňa 21. 7. 2016
oslavy 136. výročia naro-
denia gen. M. R. Štefánika

v Košariskách. 

Ľubomír Dubeň
KVV  Bratislava
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Spomienky   V roku 1957 22. vb usku-
točnila cvičenia v priestore 
Ralsko a okolie, ktorých sa 
zúčastnili 65. vpr, 71. vpr 
a brigádna výsadková ško-
la ( 72. vpr ). Zúčastnil som 
sa ho ako veliteľ výsadko-
vej čaty, ktorá pre cvičenia 
vytvárala výsadkovú rotu 
a postupne cvičila s obi-
dvomi prápormi, vo veľmi 
krátkom časovom období. 
Dôraz bol položený na dlhé 
presuny, až 30 km v čle-
nitom teréne za 24 hodín, 
spolu s bojovými úlohami. 
Pri prvom cvičení sme plnili 
úlohy so 65. vpr, kde nám 
po celú dobu výdatne pr-
šalo a nemali sme šancu sa 
osušiť. Taktiež „ plná poľná“  
musela mať určenú váhu, 
vrátane váhy streliva dôsled-
ne kontrolovanej. K tomu je 
nutné prirátať podľa zaria-
denia výsadkárov samopal, 
guľomet, pancierovka, ta-
rasnica, maska, ochranné 
protichemické prostried-
ky, rádiostanica a pod.
   U veliteľov navyše rádiosta-
nica RF 11 (novo zaradená 
) a vážila asi 3 kg. Platilo 
u nej „ nič nepočujem, ale 
vidím ťa veľmi dobre“. Ďa-
lej samopal, pištoľ, signálna 
pištoľ a veliteľská brašna. 
Dodávam, že táto váha 
v súčasnej dobe je u výsad-
kových skupín oveľa vyššia. 

   Výcvik u výsadkových jednotiek bol naozaj ťažký. 
Vyžadoval nielen telesnú zdatnosť, vytrvalosť, ale pre-
dovšetkým psychickú odolnosť. Potvrdzujú to i vyko-
nané zamestnania. Chcem spomenúť niekoľko z nich.

Pokračovanie na str.7

r. 1953 - 3. miesto na krajských pretekoch v Holešove
lietadlo FAIRCHILD OK-ZES
padák VJ-1

Milan VAIGL
* 17. 5. 1934

   Preto sme pri týchto cvi-
čeniach všetko prebytočné 
odhadzovali, napr. zo zha-
dzovaných KDP dávok, sme 
si nechávali len čokoládu, 
cigarety, pantocid a konzer-
vu veľmi slanej masti, ktorá 
nám pomáhala vyrovnávať 
úbytok soli v tele. Pľuzgie-
re na nohách zdravotníci 
jednoducho odstrihli a po-
kračovalo plnenie bojových 
úloh. Značkári konzervy 
zberali a po cvičeniach 
mali zásoby na dlhú dobu.    
   Prápory cvičili len niekoľ-
ko dní po sebe, a aby sme po 
návrate do Prešova neinfor-
movali o priebehu cvičenia 
ďalších účastníkov, veliteľ  
brigády plk. Mansfeld  nám 
dal jednodňovú prestávku 
na oddych u Máchovho jaze-
ra. Nič podobné si už v služ-
be u výsadku nepamätám. 
   Po návrate lietadlami sme 
vyrazili na ďalšie cvičenie so 
71. vpr. Akcie boli obdobné, 
ale počas cvičenia bolo zasa 
veľmi sucho. Preto s využi-
tím pantocidu sme vypili 
prakticky každú kaluž, na 
ktorú sme narazili. Po tých-

to cvičeniach, aj keď sme boli 
vo výbornej kondícii, sme 
utiahli opasky o 5 až 10 cm. 
   Druhá spomienka je z roku 
1967 (velil som mu ), 71. vpr  
vykonal  ostrú streľbu  pri 
útoku z chodu s hádzaním 
ostrých útočných granátov 
a prestreľovaním ostrou mu-
níciou vlastnou minomet-
nou rotou, ktorej výborne 
velil  npor. Hromník. Úspeš-
ný útok práporu sa obišiel 
bez akýchkoľvek zranení.
   V nasledujúcom obdo-
bí plnil 71. vpr ( máj, jún 
1968 ) presun s cieľom do-
siahnuť v kolóne priemernú 
rýchlosť 40 km/hod. Bola to 
veľmi náročná úloha. Prvé 
čelné vozidlá (PV3S , ktoré 
boli prevažne  u práporu), 
k dosiahnutiu stanovenej 
rýchlosti museli ísť až 70 
km/hod. Os presunu bola 
ťažká :  Drahanská vysočina  
- Horní Lídeč – Nemšová. 
Táto trasa je aj v súčasnej 
dobe náročná. Vyznačovala 
sa úzkou cestou a mnohými 
ostrými zákrutami. Úloha 
bola splnená a obrovskú 
zásluhu na tom mali regu-

lovčíci, ktorí túto trasu per-
fektne zvládli a včas dovied-
li kolónu do cieľa. Prápor 
pokračoval v cvičení – obra-
nou tohto priestoru. Veľká 
náročnosť úlohy mala za 
následok aj odpovedajúcu 
únavu. Vodič mjr. Michňá-
ka (vtedy zástupcu velite-
ľa brigády), išiel v mojom 
gáze, zaspal. Veliteľ voza  
mjr. Hořější včas zasiahol 
a všetko dobre dopadlo. 
   K utuženiu  kolektívu pat-
rili aj veselé príhody. V roku 
1963 bol veliteľom priesku-
mej čaty 65. vpr por. Čejka  
( Čejen ). Vo funkcii zá-
stupcu veliteľa práporu som 
mu dal rozkaz, aby u čaty 
zabezpečil #guríny na stre-
lecký výcvik. Por. Čejkovi sa 
aj po usilovnej snahe nepo-
darilo zohnať materiál na 
ich výrobu. Rozhodol sa si 
ich  „vypožičať“ zo strelec-
kého cvičiska 71. vpr. Po ich  
„zmiznutí“ druhý deň ráno 
mjr. Tisovský zahájil obrov-
skú akciu na ich nájdenie. 
So súhlasom veliteľa brigády 
vykonal  kontrolu aj u nášho 
práporu. Výsledok – nič sa 
nenašlo. Por. Čejka ich do-
konale  ukryl (za skriňami 
v sklade zbraní). Neskôr sa 
mu podarilo materiál zo-
hnať, a tak „vypožičané“  
#guríny jeho prieskumníci 
v noci vrátili naspäť. Túto 
príhodu mi po rokoch pripo-
menul pplk. Čejka na stret-
nutí veteránov v Prostějově. 
   V roku 1960 preškoľova-
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Milan Vaigl
KVV Bratislava

r. 1953 - pristátie vo Vsetíne

Spomienky
Pokračovanie zo str.6

ciemu kurzu brigády velil 
mjr. Lang. Ja som vykonával 
výcvik. Vtedy prišli z VAAZ 
budúci ZVP brigády mjr. 
Musil a náčelník štábu bri-
gády mjr. Miler. Veliteľ bri-
gády si ma pozval a naria-
dil, že pri výcviku nesmiem 
nikomu (zdôraznil ) nič od-
pustiť. Všetko sa dobre vyví-
jalo, ale kameňom úrazu na 
prekážkovej dráhe bola tzv.  
„anglická lávka“, umiest-
nená nad potokom, ktorý 
vytekal z čistiacej stanice 
výkalov v blízkosti letiska. 
V sobotu každú poslednú 
hodinu bola práve táto pre-
kážková dráha. Ak niekto 
pri jej prekonávaní do nej 
padol , aj keď sa osprchoval, 
tak  „smrdel“, že ťažko mo-
hol  ísť navštíviť svoju rodi-
nu, ako vlakom tak aj auto-
busom. Niektorí  sa ju pre „ 
istotu“  snažili obísť. To sa 
ale dalo ťažko uskutočniť. 
   Tiež si pamätám, že jeden 
z účastníkov kurzu, bývalý 
výsadkár (keď sa sústre-
dil, ale to sme nezistili) si  
pri ťažkom cviku, zasunul 
medzi predné zuby jazyk. 
Pri zoskoku si ho prehry-
zol. Vyriešilo to zašitie. 
   V roku 1967 pri výcvi-
ku 71. vpr na VVP Libava
( marec, apríl ) okrem  iné-
ho  sme cvičili aj ničenie 
tankov, ktoré cez nás pria-

mo prechádzali v okopoch 
asi 60 až 70 cm hlbokých, 
čo bolo na psychiku veľmi 
náročné. Jedného kuchára, 
ktorý sa ráno stratil, sme  
našli až večer po ukončení 
zamestnania. Druhý deň 
aj on „premohol strach“ 
a úspešne výcvik dokon-
čil. V tomto období si mjr. 
Lang kúpil nové auto a sa-
mozrejme nám ho prišiel 
ukázať. Druhý deň ráno 
zaparkované auto zmizlo. 
V noci ho totiž výsadká-
ri na vozíkoch zásobníkov  
PDMM odniesli dosť ďaleko 
a ukryli v kôlni na seno. Po 
obrovskej pátracej akcii sa 
auto bez najmenšieho po-
škodenia našlo. Vlasta Lang 
začal hľadať vinníka „a bo-
hužiaľ ho našiel“. „Za od-
menu“ (spali sme spolu na 
izbe) mi priklincoval tenis-
ky o podlahu pri posteli. Nič 
som nezbadal. V noci, keď 
som išiel na potrebu, som 
si ich rozospatý obul. Na-
sledoval tvrdý pád, ale ako 
výsadkár som to zvládol. 
   Poznamenávam, že celá 
naša činnosť u výsad-
ku  vytvorila z nás skvelý 
kolektív, kde vzťahy stále 
pretrvávajú. Dokazujú to 
početné stretnutia výsad-
károv (ktorým to zdravie

dovolí), ako v Čechách, 
tak na Slovensku. 

   Zväz vojakov SR Martin, 
ZO SZPB č.8 Bratislava, 
Historicko-odbojová sku-
pina letcov v SNP a v za-
hraničí SZPB. Zástupcovia 
klubov KVV SR a ČR si uc-
tili pamiatku padlých výsad-
károv položením vencov.
V rámci pietného aktu odo-
vzdal predseda KVV ČR 
Praha-západ medailu jed-

Pokračovanie zo str.1

nému z posledných žijúcich 
účastníkov odboja z radov 
čs. výsadkárov z Veľkej Bri-
tánie gen.Klemešovi. V kos-
tole sv.Cyrila a Metoda sa 
uskutočnila aj panychída 

Ľubomír Dubeň
KVV  Bratislava

Viete že ???

Pietny akt Anthropoid 2016
za zastrelených a umuče-
ných príslušníkov II.odboja.
V druhej časti sa členovia 
klubov KVV SR a ČR pre-
sunuli do Dejvíc k pomníku 
Československých parašu-
tistov, kde taktiež položili 
vence.Akcie sa zúčastnil aj 
zástupca NGŠ AČR, sta-
rosta Prahy 6, ZO SZPB 
č.8 Bratislava , Historicko-
-odbojová skupina letcov 

v SNP a v zahraničí SZPB, 
miestopredseda Zväzu bo-
jovníkov za slobodu ČR 
a Zväz vojakov SR Martin.

    Nemeckým parašutistom 
bol v podstate aj Rudolf 
Hess (1894 – 1987). Nacis-

    Vojenským výsadkárom 
82. vd (USA) bol v roku 
1945 v Nemecku (Frank-
furt) i americký umelec Al 
Hansen (1927-1995) z ume-
leckého smeru Fluxus.

tický politik, v hierarchii 
„muž č.3” (po A. Hitlero-
vi a H. Göringovi) odletel 
z Nemecka 10.5.1941. Lie-
tadlo Bf 110E-1/N opustil 
na padáku asi 16 km od 
Glasgowa a pristal na far-
me v Renfrewshire u sed-
liaka Davida McLeana. 4 
dni väznený v londýnskom 
Toweri a do konca voj-
ny na anglickom vidieku.
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   Dekrétom prezidenta
republiky 125/1945 je 
27.10.1945 založený 
Zväz brannosti. Prvot-
ným cieľom je organizá-
cia branného výcviku pod 
patronáciou MNO.  Zväz 
je tvorený Zväzmi čs. 
dôstojníctva, rotmajstrov, 
záložníkov a Zväzom 
národných streleckých 
gárd. Predsedom je gen. 
M. Ferjenčík (1904 – 
1988), 1. zástupcom gen. 
B. Boček (1894 – 1952). 
Ďalšie informácie obsa-
huje kniha „Výsadkáři 60 
let v čele armády“, kde 
na str. 67 – 75 píše o za-
čiatkoch civilného para-
šutizmu Vlasta Rybínová 
(1926 – 2011). Išlo o ob-
dobie, kedy sa dosť vecí 
utajovalo, účastníci kur-
zov vystupovali pod cu-
dzou identitou V. Rybíno-
vá – „Rytířová“, J. Urban 
– „Spálený“, M. Mráček 
– „Klamný“, platil zá-
kaz fotografovania, atď. 
Prakticky išlo o výcvik 
podľa vojenských predpi-
sov. Krátke informácie sa 
objavujú v týždeníku Ob-
rana vlasti (od 1.1.1947 
Obrana lidu). V knihe 
„Výsadkáři“ sa nachá-
dza neúplný zoznam 
prvých inštruktorov pre 
civilný úsek. Medzi nimi 
figuruje i Lorand Vyšný. 
 V článku zo 6.9.2009 
„Nejstarší česká para-
šutistka: Mohla by učit 
i Bonda“ je Vlasta Ry-
bínová na fotke z roku 
1950 spoločne s Loran-
dom Vyšným, ako blaho-
želajú starostovi Českej 
obci sokolskej – Josefovi 
Truhlářovi, pri príležitosti 
jeho 80-ich narodenín. 
(Pozn. JUDr. Josef Truh-
lář 1870 – 1957). Pre-
guglím internet, kde do-
plním životopisné údaje 
k Lorandovi (11.5.1925 
– 12.5.1995, vlastným 

      Žijeme v dobe, kedy prakticky postupne vy-
mierajú všetci vojenskí výsadkári ako zo zápa-
du, tak z východu. Vek u žijúcich sa pohybuje 
cez 94 rokov. Nastáva čas pozrieť sa  na začiat-
ky športového parašutizmu a osloviť posled-
ných pamätníkov na toto obdobie. Prenesme 

sa teda do povojnových rokov… 

1948 - Dobový dokument

Pokračovanie na str.9

menom Lorand Weinber-
ger, rodina spresní dátum 
úmrtia na 12.5.2005), lis-
tom oslovím E. Tencera, 
J. Urban ma odkáže na 
M. Mráčka, ten si písom-
ne zaspomína na Lo-
randa (viď Vzpomínka).

Najväčším prekvape-
ním je, že v Bratislave 
žije manželka L. Vyšné-
ho – Herta. Podľa hlasu 
v telefóne sa teší zdra-
viu spoločne s 2 dcéra-
mi (Dagmar, Lýdia) a 4 
vnúčatami. V mladosti 
jej nebolo cudzie lezenie 
po skalách ale za horo-
lezkyňu sa skromne ne-
považuje. Ako spomien-
ku na rodičov, s ktorými 
prešla KC Osvienčim, 
kolorovala v rámci akcie 
STOPY ich podobizňu. 

Od 11/2015 nasledujú 
listy, telefonáty, e-mai-
ly a výsledok polročnej 
práce máte pred sebou. 
Drobné chyby v článku 
pomohla v máji 2016 od-
strániť pani Herta spo-
ločne s dcérou Dagmar.

II. svetová vojna pri-
niesla so sebou rad 
opatrení pre mladú ge-
nerácu. 17.11.1939 
boli uzavreté v protek-
toráte české vysoké 
školy, pôvodne na tri roky, 
po atentáte na R. Heydri-
cha do konca II. svetovej 
vojny. Malá časť, z asi 15 
000 študentov, pokračo-
vala v Nemecku (medi-
ci), príp. na nemeckých 
vysokých školách. Niek-
torí skončili v koncen-
tračných táboroch, ďalší 

na nútených prácach. Na 
Slovensku, kde VŠ nebo-
li zavreté, bola situácia 
trochu iná. Rad študen-
tov sa tu zapojil aktívne 
do SNP (vysokoškolský 
strážný oddiel, Mirko Ve-
sel,…). Končí II. svetová 
vojna. Parašutisti zo zá-
padu i východu si začí-
najú doplňovať preruše-
né vzdelania maturitami, 
štúdiom na civilných ale 
i vojenských vysokých 
školách. (Nesplneným 
želaním bolo absolvova-

nie maturity O. Dvořá-
ka – STEEL, † 1942). 
Lorand zmaturuje na II. 
štátnom gymnáziu v Pre-
šove v roku 1946. V Pra-
he sa objavuje skupinka 
slovenských vysokoško-
lákov, po kterých siahne 
Zväz brannosti ako po 
budúcich inštruktoroch 
(Š. Gronský 1925 – 1969, 
M. Buroš (list z Liptov-
skej Osady sa vrátil ako 
nedoručený), V. Hlôška 

KTO  BOL  LORAND  VYŠNÝ?
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Vlasta Rybínová, Josef Truhlář, Lorand Vyšný

KTO  BOL  LORAND  VYŠNÝ?
Pokračovanie zo str.8

1924 – 1996, atď.). Za-
žltnuté dokumenty pood-
haľujú akým smerom sa 
vyvíjal výcvik vo Zväze 
brannosti do jeho zru-
šenia (Zväz bol zruše-
ný zákonom 138/1949 
k 10.6.1949). V 8/1948 
je L. Vyšný povolaný na 
psychotechnické skúšky, 
19.10.1948 na poradu in-
štruktorov I. kraja Zväzu 
brannosti (P - 2, Ostrov-
ní 32, dnes Hotel Élite ).
18.12.1948 sa potom 
uskutočnilo vyhodno-
tenie činnosti inštruk-
torov v sídle ÚDA nám. 
Dr. Beneše Praha XIX. 
(dnes Hotel DAP – Dům 
armády Praha,  Vítězné 
nám., Praha 6). Zaujme 
i oslovenie na pozván-
kách – „brat“ a adresa L. 
Vyšného – Kolej 5. květ-
na, Grégrova 22, Praha  
XI. (dnes Kolej Švehlova, 

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

Slavíkova 22, Praha 3). 
Po zrušení Zväzu nastá-
va medziobdobie, para-
šutisti cvičia (a skáču) 

pod hlavičkou JTO Sokol, 
neskôr Dosletu (Dobro-
volný svaz lidového le-
tectví) až do 4.11.1951 

kedy vznikne Zväzarm 
(zanikne 24.3.1990). Pa-
rašutistická činnosť Lo-
randa končí príchodom 
z Česka do Prešova.
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Ivan Bučko

 skúša repliku padáka

 Štefana Baniča

na trenažéri

na letisku

 Bratislava Vajnory
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      S Jindrom sme spolu bo-
jovali nielen vo výsadkovom 
vojsku ale aj v civilnom ži-
vote. Desať rokov sme boli 
susedmi na jednom podlaží 
v bytovke v Prostějove, naše 
deti sa kamarátili lebo boli 
približne rovnakého veku 
a naše manželky si tiež dobre 
rozumeli. Jindřich bol veľmi 
družný, veselý človek, jeho 
vášňou bol rybolov. Kŕmil 
ryby v celom rybníku kned-
líkmi lebo on sám knedlíky 
miloval – jeho rekord bol 
27 knedlíkov ku klasickému
obedu vepřo-knedlo-zelo.   
        Po zrušení brigády 
v Prostějove sa naše cesty 
rozdelili. Ja som odišiel do 
Trenčína na VVO a v nasle-
dujúcom roku 1970 Jindro sa 
dostal do Bratislavy študovať 
na VPA. Tam sme sa po  troch 
rokoch znova stretli, lebo ja 
som prešiel z VVO na VPA 
do Bratislavy ako učiteľ. Naše 
priateľstvo pokračovalo. Jin-
dro po skončení štúdia ostal 
pracovať na vysokej škole, bol 
zaradený do funkcie zástup-
cu náčelníka fakulty a stal 
sa členom veliteľského štábu 
školy a ani po 43 rokoch služ-
by v armáde, keď odišiel do 
výslužby, sa naše kontakty 
neskončili, ďalej sme sa stre-
távali aj s celými rodinami 
– a samozrejme aj vo výsad-
kárskom klube. Jindro sa ak-
tívne zúčastňoval na všetkých 
podujatiach nášho KVV kým 
mu to zdravotný stav dovolil, 
do poslednej chvíle sa zaují-
mal o činnosť aj iných KVV 
na Slovensku i v Čechách. 
        Jeho život bol pestrý a bo-
hatý. Narodil sa 9.12. 1930 
v Dvore Králové nad Labem 
ako najmladší zo štyroch 
detí. Na základnú vojenskú 
službu nastúpil v Stráži pod 
Ralskem, odtiaľ ho poslali do 
školy pre dôstojníkov. Po jej 

Spomienka
na Plk. Dr. Jindřicha Ditricha

    Keď sa človek s niekym priatelí
vyše pol storočia a jeho spolubojovník

v živote prehrá posledný boj,
pocíti, že z neho samého čosi ubudlo.

Milan Vaigl
KVV Bratislava

ukončení vstúpil do armády 
a prevelili ho na KVS v Koši-
ciach. Tam sa v roku l953 zo-
známil so svojou prvou man-
želkou Helenou, v Košiciach 
sa im narodili dve deti, syn 
Jindřich a dcéra Dagmar. V r. 
1961 bol jeho útvar redisloko-
vaný do Prostějova, tam sa za 
ním presťahovala aj jeho ro-
dina a v r. l964 mu pribudol 
syn Miroslav. Z Prostějova sa 
všetci presťahovali do Brati-
slavy a keď mu manželka zo-
mrela, presťahoval sa do obce 
Jabloňové na Záhorí. Tam sa 
potom aj po druhý raz ože-
nil a jeho druhá manželka 
Otília mu bola veľkou opo-
rou v jeho poslednom život-
nom boji s ťažkou chorobou. 
       Svoj vojenský život začal 
Dr. Jindřich Ditrich ako oby-
čajný mládenec, ktorý naru-
koval do armády a svojimi 
schopnosťami dosiahol v nej 
hodnosť plukovníka. Bol nie-
len vojakom ale aj obetavým 
človekom, ktorý žil pre svoju 
rodinu a dokázal pomáhať 
priateľom aj ich rodinám 
v ťažkých životných situáci-
ách. Keď jeho najlepší kama-
rát, s ktorým slúžil v Koši-
ciach, Prešove, Prostějove aj 
v Bratislave, havaroval s au-
tom a zahynul, vzal Jindro 
Ditrich na svoje plecia všet-
ky starosti ktoré tá tragédia 
spôsobila priateľovej rodine. 
On sám zariaďoval a vyba-
voval všetko čo bolo treba 
aby ušetril pozostalých, od-
bremenil kamarátovu man-
želku a deti. Potom naďalej 
udržiaval s nimi veľmi dobré 
priateľské vzťahy. Dobrosr-
dečne, obetavo sa správal voči 
všetkým svojim priateľom. 

Česť jeho pamiatke !

         Ale oslavu, pri ktorej 
by “šampanské tieklo po-
tokom”, sme v klube zažili 
až tohto roku v máji.  Pri 
dobrom zdraví a sviežos-
ti sa do klubovne dostavil 
9O ročný jubilant. V sláv-
nostnom saku, s vyzname-
naniami. Priviedol aj man-
želku a spolu si zatancovali. 
My všetci sme oslávencovi 
ozaj srdečne zagratulovali. 
Medzi rečami sme si aj po-
dopĺňali vedomosti o tom, 
kto vlastne je náš 9O-ročný 
oslávenec, lebo v klube ho 
poznáme už len ako “jed-
ného z nás” - a mnohí do-
teraz nevedeli, že životná 
cesta nášho kolegu Emila 
Smreka viedla k hodnos-
ti plukovníka v niekdajšej 
Československej armáde.
         Emil Smrek sa naro-
dil 15. mája 1926. Keď mal 
19 rokov nastúpil do Vo-
jenského učilišťa vo Vyško-
ve. Po absolvovaní učilišťa 

       Oslavy v našom 
klube sú takpovediac 
“chlieb náš každomesač-
ný”, na každej schôdzi 
voľakoho a voľačo osla-
vujeme. Vždy sa nájde 
zopár takých, ktorí 
mali v uplynulom me-
siaci narodeniny a chcú 
sa s ostatnými podeliť 
o radosť, že sa v zdra-

Takú oslavu sme ešte

Marta Slezáková
KVV Bratislava

nemali!

Emil SMREK
* 15. 5. 1926

ví dožili ďalšieho roka života. Ostatní im radi po-
gratulujú. Stoly sa zaplnia jedlom, slaným pe
čivom aj sladkými koláčmi, často aj torta-
mi, štrngajú poháre a fľaše vína sa vyprázdnia

do dna. Hrá hudba, spieva sa,niekedy aj tancuje.

v hodnosti poručíka ho 
odvelili do Znojma, odtiaľ 
ho preložili do Trenčína na 
Východný vojenský okruh. 
Tam pôsobil do r. 1956. 
V Trenčíne mladého Emila 
Smreka vybrali na štúdium 
na Vysokej vojenskej škole 
v Prahe-Dejvicích, promo-
val v r. 1959. Zo školy odi-
šiel k výsadkovému vojsku 
do Prešova a odtiaľ sa po 
troch mesiacoch presťa-
hoval do Prostějova - bri-
gáda sa tam odsťahovala. 
Po desiatich rokoch práce 
v Prostějove sa znova vrátil 
do Prahy, do funkcie na Mi-
nisterstvo národnej obrany  
Po roku pôsobenia na MNO 
ho preložili do Bratislavy na 
Ústredný výbor Zväzarmu, 
tam bol až do dôchodku.  
        Za všetkých zúčastnených 
ešte raz Emilovi blahoželá 
k 9O-tke a želá veľa zdravia! 
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Lorand VYŠNÝ
* 1925   + 2005

Vzpomínka na parašutistu - instruktora

                        Loranda Vyšného
   Nejdříve muži a pak děv-
čata odskákali po krátkém 
výcviku v Hamru u Mimo-
ně. Bylo to v průběhu roku 
1948. Ještě z výšky 300m. 
Na Maděrových kulatých 
padácích VJ I. Rychlost 
klesání 7m/vt. Cílem jejich 
výcviku bylo vytvořit z nich 
instruktory pro výcvik dal-
ších civilistů. Jako personál-
ní zásobárna pro nově vzni-
kající armádní výsadkové 
jednotky, podle plánů plk. 
Palečka. Realizovat se to za-
čalo v průběhu toho roku ve 
výcvikových buňkách v Pra-
ze. A to cvičením mladých 
dobrovolníků v tělocvičnách 
a volně v terénu. Do každé 
buňky později i ve vybra-
ných krajích se přidělili tito 
instruktoři a osobně na to 
dohlížel a občas výcvik nav-
štívil z armády plk. Paleček. 
Vždyť armáda poskytovala 
padáky, letadla, balení pa-
dáků, kvalitní instruktory, 
stravu, polní ubytování, 
obsluhy letadel, zajišťova-
la bezpečnost seskoků. Po 
zrušení Svazu brannosti or-
ganizace přešla pod správu 
branného oddělení ČSTV - 
Sokola. Ta dodávala mladý 
dobrovolný kádr skokanů. 
Zajišťovala tělocvičny, ci-
vilní instruktory a později 
projekci a postupnou vý-
stavbu uni#kovaných apa-
rátů i překážkových drah. 
Tito civilní instruktoři pů-
sobili pod manažerstvím 
partyzána studenta Šte-
fana Gronského. Lorand 
byl jeho blízkým přítelem. 
Připojil se k nim ze Sloven-
ska parašutistický mata-
dor Vlado Hlôška. Lorand 
spolu s Vlastou Rybínovou 

      Lorand Vyšný byl členem Svazu partyzánů. 
Jeho rodiče žili v Prešově, kde jsem je také s ním 
navštívil v roce 1951. Byl vysokoškolským pováleč-
ným studentem. Při náboru zahájeném prostřed-
nictvím tehdejšího Svazu brannosti a partyzánů 
za přispění i Čestmíra Amorta (1922-2013) /spi-
sovatele literatury faktů a nadšeného organizáto-
ra branných sportů/ se přihlásil mezi 20 mužů a 20 
děvčat, jako civilista, do výcviku organizovaného 
pro čs. armádu plk. Palečkem ze západního odboje.

Spomínala:
 Daga Minkewitzová

85 rokov
členka KVVV Praha 
na ČS KVVV Praha 

dostali na starosti výcvik 
na Vinohradech, kam jsem 
spadal i já - Vršovák. Spolu 
se mnou Alena Brychová, 
Josef Martinovský, Milan 
Dryml. Lorand byl malý, 
štíhlý a neobyčejně vitálný.  
Jeho slovenština byla měk-
ká a srozumitelná. Vynikal 
jako improvizátor překáž-
kové dráhy v prostoru tělo-
cvičny. Vymýšlel náročné, 
po sobě jdoucí cviky a celé 
2 hodiny v nás udržel zájem 
a soutěživost. Rád měl až 
neuvěřitelné kombinace sko-
ků plavmo. Nakonec jsme si 
často trou�i v botech v teré-
nu skočit elegantní přemet. 
Rekord byl skok plavmo 
přes 8 skrčených cvičenců. 
Na to se cvičila speciálním 
posilováním na ribstolích 
krční páteř. Systematicky 
s Vlastou v nás odbourávali 
různé druhy podvědomých 
strachů. A samozřejmě tu 
byl neustálý nácvik para-
kotoulů v nejnemožnějších 
pozicích i na kamení. Také 
jsme dálkově prováděli 
indiánské pochody „běh-
-klus-chůze“ podél Vltavy. 
Lorand se vhlížel do svého 
vzoru kpt. J. Černoty, neče-

kaně dával rány na solar, 
trénoval nás na boj z blíz-
ka. Udržel si disciplinu, ale 
i naší chuť chodit do cvičení. 
Prováděli s Vlastou výběr 
dalších organizátorů a in-
struktorů. Zatímco Vlasta 
nás provázela při seskocích 
a v dalším instruktorském 
výcviku i v propagaci spor-
tu, Lorand se věnoval své 
kariéře a vypracoval se na 
generálního prokurátora 
(pozn. red. správne Námest-
níka Krajského prokuráto-
ra) města Bratislavy. Já po 
svých 24 seskocích na statice 
včetně seskoku do strahov-
ského stadionu, kde skákali 
i jeho vrstevníci z výcviku 
v roce 1948, jsem nastoupil 
na ZVS u výsadkového pra-
poru do Košic. Tam ve vý-
znamné funkci byl přidělen 
do hutnického komplexu Š. 
Gronský. O Lorandovi jsem 
už dál neslyšel. Ale o vyni-
kajících výsledcích Vlasty 
Rybínové a Jiřiny Hříbkové 
na mezinárodních soutěžích 
a rekordech, ano. Obě byly 
u zrodu mého rozhodnutí 
jít do paravýcviku. Loran-
dovu nervní a tempera-
mentní postavičku stále živě 

vidím před sebou. /V 86 le-
tech si zavzpomínal Mirek 
Mráček - člen paraklubu 
KVVV Praha -11/2015/.
Daga Minkewitzová v spo-
mienkách: Lorand bol men-
ší, mal kučeravé vlasy. Spo-
ločne s mojím manželom 
sme dokonca spali u Vyš-
ných v Prešove, pretože 
hotel Dukla bol obsadený. 
V pamäti mám ich dve malé 
dievčatká, ktoré hovorili slo-
vensky i maďarsky. Lorand 
bol v tej dobe voj. prokurá-
torom v Prešove a „lanáril“ 
manžela, lekára, aby prišiel 
pracovať do Prešova s tým, 
že žiadne potraviny nebude 
kupovať. Spomínám si ešte, 
že bol zanietený funkcionár 
futbalového klubu Tatran 
Prešov. Na záver pridá ešte 
pár spomienok na V. Hlôšku 
(kedysi ju vysadzoval), Šte-
fana Gronského (infarkt na 
lyžiach, 4 deti „v pozore“), 
brat Ján ( � 1928), Doc. 
Dr. Ing., CSc v Prahe,…

Viete že ???
    Tandemové zoskoky zís-
kavajú priaznivcov i medzi 
kultúrnými a športovými 
osobnosťami v ČR. Tande-
mový zoskok absolvovali 
napr. Helena Vondráčko-
vá, Iveta Bartošová, Václav 

Vydra, Dara Rollins (ba-
lón 3200m), Chantal Po-
lívková, Jiří Menzel, Ruda 
z Ostravy (Michal Kaval-
čík), Pavel Zedníček, Ján 
Rosák, Milan Drobný, Ane-
ta Langerová, Pavel Soukup, 
Petr Novotný, Tomáš Sav-
ka, Bolek Polívka a další.

      Počiatky športového para-
šutizmu na Slovensku po II. 
svet. vojne sú spojené s lie-
tadlami Dakota DC-3 (OK-
-WAK, OK-WDZ), Fair-
child UC-61(neskôr K-74) 
OK-ZEN, OK-ZDY a 8 
miestnym Siebel C-3 (OK-
-ADH), L-60 Brigadýr (OK-

-NNC). Ako poloautomatic-
ké zabezpečovacie prístroje 
sa používali PAS-1(ZSSR), 
neskôr KAP-1 (ČSR). (Mgr. 
Miroslav Pecko, Z dejín 
letectva a parašutizmu v Ži-
line, EDIS Žilina – 2005).
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Pokračovanie na str.13

         Všetci ho poznáme a predsa o ňom málo 
vieme. V ostatných rokoch ho my v Bratislave 
na našich klubových schôdzach už nevídame, 
lebo odkedy sa kolegovia v Trnave osamo-
statnili je členom ich pobočky. Ešte stále ho 
však môžeme stretať pri rôznych podujatiach 
na rôznych letiskách. Boli jeho domovom po 
celom Slovensku, jeho životom sedem desať-
ročí. Kým žije a dovolí mu zdravie ešte stále 
ho budeme vídať prinajmenšom v Bolerázi, 
tohto roku už 89-ročného. Na našom „rod-
nom“ letisku vo Vajnoroch skákal od samé-
ho začiatku založenia para-odboru Zväzarmu 
v Bratislave, od roku 1952. Ešte predtým začal 
ako pilot lietať v Sokole v Pezinku. Bol prvým 
inštruktorom parašutizmu pre Bratislavský 
kraj. Mali sme pred ním veľký rešpekt a len 
málokto z nás sa ho mohol prosto opýtať: 
„Počuj, Ivan, ako žiješ keď nie si na letisku?“

     Hovorím o Ivanovi 
Nemčekovi. Jeho výcvi-
kom prešli všetci najstarší 
členovia nášho klubu čo 
začínali skákať v Brati-
slave po skončení II. sve-
tovej vojny, na začiatku 
päťdesiatych rokov minu-
lého storočia. Znie to až 
nepríjemne historicky, no 
roky bežia a my šte žije-
me a náš prvý inštruktor 
s nami ako živá história 
slovenského parašutiz-
mu. Je doslova žijúcou le-
gendou nášho športu. Vo 
Vajnoroch ho bolo vidno 
každý deň od rána do ve-
čera, sviatok, piatok, so-
bota-nedeľa, skákal a lie-
tal a hlavne usmerňoval 
nadšencov čo sa hrnuli 
do Zväzarmu k padá-
kom. Nikomu neodpustil 
žiadnu chybičku. Aj pre-
to sme si ho všetci vážili 
a dodnes ho radi vidíme 
medzi sebou. Za pár pr-
vých rokov vychoval no-
vých mladých inštrukto-
rov a tí vychovali ďalších 
parašutistov a veru nie 
hocijakých. Bolo medzi 
nimi veľa vynikajúcich 
reprezentantov aj maj-
strov tohto športu v bý-
valej spoločnej republike 
Slovákov a Čechov, ba 
aj svetových majstrov.

Otázku „Ako žiješ...“ som 
mu ani teraz nepoložila 
len tak pri stretnutí na le-
tisku, tam by ma možno 
aj odbil. A na letisku ani 
nebýva čas na takéto roz-
právanie. Vybrala som sa 
k nemu do Modry pozrieť 
ako žije, na vlastné oči vi-
dieť čo robí keď nie je na 

letisku. Ohlásila som sa, 
ako inak, netrú�a som si 
vyrušiť ho nečakane. Len 
čo otvoril bránu hneď 
som videla, že žije dob-
re, priam do očí ma ud-
rel krásne upravený dvor 
s veľkými kvetmi v kveti-
náčoch pozdĺž steny. Ne-
pochybne aj zásluha sta-
rostlivej ruky a láskavej 
opatery jeho manželky. 

Aj ona stojí pri dverách 
a usmieva sa. Za dvorom 
zeleň až po starodávny 
kamenný múr, pod ním 
malá zeleninová záhrad-
ka. K tej sa hrdo hlási 
sám Ivan. Pár koreňov 
jahôd, paradajky, z kaž-
dého troška a všetko také 
ukážkové, že to môže ísť 
na výstavu. A Ivan hovorí: 
„Stačí to pre celú rodinu“. 

Iste, veď z druhej strany 
dvora býva dcéra, vidím 
náš Ivan tu žije dobre 
a pekne teraz, keď už pa-
rašutizmus na Slovensku 
žije bez neho. Spokoj-
ne vchádzam do domu 
podozvedať sa, ako žil 
predtým keď doma kvô-
li padákom a lietadlám 
býval málo a nemal čas 
starať sa o záhradku.

Roky ho poznačili. Koho-
že by nie keď mu už pre-
chádza deviaty rok cez 
osemdesiatku. No drží 
sa stále rovno ako kedysi. 
Je to stále ten istý Ivan 
Nemček, vysoký štíhly 
muž s prísnym pohľadom 
temných očí. Až teraz, 
po rokoch, vidím ako sa 
vie smiať a zažartovať na 
vlastný účet. Reč prišla 
na to, ako sa musel znova 
učiť písať. Ľavou rukou. 
Jeho pravá ruka po moz-
govej príhode odmietla 
narábať takým drobným 
predmetom ako je pero 
a on so smiechom vraví: 
„Čarbem horšie ako prvá-
čik, ale hlavne že motyku 
udržím, aj volant auta“. 

Ivan NEMČEK
* 19. 5. 1927

POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
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Pokračovanie zo str.12

Pokračovanie na str.14

      O aute nerada počuje 
manželka. Ešte vlani jaz-
dil sám na rozličné pod-
ujatia na letiská a ona sa 
oňho bojí. Roky každé-
ho dobehnú. Nech sa im 
akokoľvek prieči, už nie 
je mladý. Tohto roku už 
bude musieť počúvať aj 
lekárov, lebo v zime bol 
v nemocnici kvôli srdcu. 
Najmú to srdce oslab-
lo, pomáha mu strojček. 
Bude sa musieť šetriť. 
Návštev na letiskách 
ubudne. A pribudne chví-
ľok, v ktorých bude otvá-
rať starý kufrík s hroma-
dou fotogra<í, len tak aj 
sám pre seba, nie iba pre 
návštevu ako tentoraz pre 
mňa - a bude spomínať.

Mladý Ivan chodil do 
školy cez II. svetovú voj-
nu, v roku l945 skončil 
Obchodnú školu a začal 
pracovať v Štátnom poľ-
nohospodárskom podni-
ku. V Pezinku v Sokole sa 
naučil lietať a na vojenskú 

službu sa chystal prihlásiť 
k letectvu. Avšak vojenči-
nu mu tri roky odkladali 
kvôli práci, v ktorej ho 
potrebovali, tak sa potom 
rozhodol hlásiť sa k vý-

sadkovému vojsku. Na 
povojnové roky pred jeho 
vojenskou prezenčnou 
službou spomína takto: 
„Sokol bol dobrý, dobre 
organizovaný, ale všet-
kého bolo málo. Pre celé 
Slovensko bolo len 14 pa-

dákov. Balili sa v Bratisla-
ve a rozvážali po celom 
Slovensku. Centrálna ba-
liareň bola v Rači, tam 
pracoval platený balič. 
So zabalenými padákmi 

sme lietali na rôzne letis-
ká, po zoskokoch naspäť 
do Bratislavy zabaliť ich. 
Všade boli neustále orga-
nizačné zmeny a zmätky. 
Ivan na krátky čas zažil 
športovo-brannú orga-
nizáciu Doslet a potom, 

po troch rokoch odkla-
du, narukoval do armády.

„Povolávací rozkaz som 
dostal do Trenčína a bol 
som tam najstarší zo 

všetkých“, vraví. „Moji 
rovesníci už všetci po-
odchádzali keď som ja 
prišiel do kasární. Hlásil 
som sa k výsadkárom ale 
dali ma do mínometnej 
roty. Hoci som aj absol-

POZNAJME JEDEN DRUHÉHO



       14              Čislo 2      Ročník XVI.

Pokračovanie na str.15

POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
Pokračovanie zo str.13

voval lekárske prehliad-
ky v Ružomberku a po 
niekoľkých mesiacoch 
ma poslali na výcvik do 
Českej Lípy aj do Strá-
že pod Ralskom, musel 
som sa vrátiť do Trenčína 
k mínometčíkom. Myslel 
som si, že k výsadkárom 
ma neprijali. Celú vojen-
činu som absolvoval ako 
mínometčík a o tom, že 
ma v Ralsku prijali, som 
sa dozvedel čírou náho-
dou až v druhom roku 
vojenčiny, na zimnom 
výcviku na Oremovom 
Laze pri Zvolene. Tam 
ma pri plnení jednej úlo-
hy zastavila hliadka a vy-
svitlo, že sú to výsadkári 
- a veliteľom je inštruktor 
z Ralska. Pamätal sa na 
mňa. Tak som sa dozve-
del, že som bol prijatý, ale 
mínometčíci ma vyžia-
dali naspäť do Trenčína.“

Po výsadkárskom vý-
cviku v Českej Lípe a v 
Stráži pod Ralskom bol 
teda Ivan ďalej mínomet-
číkom a plnil úlohy kto-
ré od neho vyžadovala 
armáda. Na dva mesiace 
ho odvolali do Opavy, 
odtiaľ do Ostravy, potom 
znova do Trenčína. Stal 
sa odborníkom v míno-
metnej špecializácii a z 
vojenskej služby odišiel 
do zálohy ako kapitán 
v roku 1951. V civile za-
čal využívať svoj pilotný 
výcvik a vypomáhal na 
letisku v Malackách. Lie-
tal so Sieblom a vozil čo 
bolo treba, športovcov aj 
vojakov i rôzne vojenské 

potreby. Potom ďalší rok 
sa už zakladal Zväzarm. 
Ivan sa prihlásil do novej 
celoštátnej organizácie 
a dostal ponuku na prá-
cu, v ktorej sme ho všetci 
poznali. Na letisku vo 
Vajnoroch bol ako doma 
od začiatku roka 1953, 
stal sa nosným pilierom 
para-odboru v Bratislave. 

       Na prácu vo funk-
cii krajského inštruktora 
športového parašutiz-
mu v Bratislavskom kra-
ji Ivan spomína veselo 
i vážne: „Dostali sme 
padáky i výstroj, Brati-
slava bola polepená ná-
borovými plagátmi a na 
cvičisko do Petržalky sa 
hrnuli mračná mládeže. 
Stará otvorená električ-
ka čo tam chodievala cez 
most ponad Dunaj bý-
vala taká preplnená, že 

chlapci aj dievčence vise-
li z nej ako strapce hroz-
na. Vtedy sa tak mohlo 

cestovať. Električka mala 
dve nástupné plošiny bez 
dverí, napratalo sa do nej 
toľko ľudí koľko sa vošlo 
a vládalo udržať na scho-
díkoch, človek sa jednou 
rukou držal tyče a jed-
nou nohou stál na scho-
díku. Viselo ich tam tak 
z električky aj päťdesiat. 
Rozobrali kombinézy, ba-
rety aj kanady - ale na le-
tisko ich potom prišlo už 
len zo desať. Výstroj bola 
zadarmo ale aj tak sme 
mali potom problém to 
všetko zdokumentovať.“

No aj tak sa parašutizmus 
v Bratislave rozbehol. Ivan 
vychoval prvých parašu-
tistov a tí potom vycho-
vávali ďalších, aj brancov 
ktorí sa na vojenčinu hlá-
sili k výsadkárom. Z Vaj-
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXV
V časopise Múzea SNP -  
(Vojnová kronika 1/2015) 
publikoval článok Posledné 
výsadky z Mitchellov. Tým 
opravil aj článok z Bojov-
níka 25/26 rok 2012 str. 17 
od M. Stehlíka (pozri i Do-
plnok 14). Knihu J. Šolca 
– Za frontou na východě 
rozširuje o informácie, čo 
predchádzalo vysadeniu, 
voj. hodnosti výsadkárov, 
počty odoslaných a pri-
jatých správ, povojnové 
osudy. Takto sa nám na 10 
stránkach článku objavilo 
nové meno – výsadkár  čat. 
Ján Makovič – „Jaša“ nar. 
21.6.1922 Heľpa (naposle-
dy snáď bytom v Predajnej, 
PSČ 97663). Ďalšou knihou, 
ktorá sa objavila v októbri 
2015 bol ŠPION od O. Jur-
mana. V knihe autor popi-
suje  30 rokov pôsobenia vo 
funkcii veliteľa agentúrnej 
prieskumnej skupiny (APsS) 
vojenskej rozviedky ZS GŠ 
vrátane bohatej dokumentá-
cie, donedávna so stupňom 
Prísne tajné. Skupiny pô-
sobili v civile, pod cudzou 
identitou, nezamieňať s vo-
jenskými skupinami hĺb-
kového prieskumu (SHPs)!

      Ostatné doplnky 23 a 24 sa objavili v Červe-
ných baretoch 1/2016. Slovenský historik Stano 
Bursa pokračuje v doplňovaní posádok, ktoré vy-
sadzovali skupiny z Moskvy na Slovensku ( nie-
kedy navigačným omylom v Protektoráte alebo 

Maďarsku ).

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

 Príslušníkmi skupín boli 
aj jazykovo príp. spojársky 
fundovaní Slováci (od Bra-
tislavy po Svidník). Mihne 
sa tu aj výsadkový výcvik 
v Prostějove v jeseni 1969, 
kedy sa tu napriek základ-
ným zásadám konšpirácie 
objavilo naraz asi 5 skupín 
na nástupe celého pluku. 
Citujem slová veliteľa plu-
ku: „Vojáci, té malé jednot-
ky vlevo si nikdo nevšímejte 
a nenavazujte s nimi žádný 
hovor! Je to zvláštní utajená 
jednotka, mají jiná jména 
a doklady a jsou u nás po-
uze na paravýcviku!“  Ale 
späť do histórie. I keď vo 
výbere do sekcie „D“ ne<-
gurovali Židia, Nemci, civili 
a ženy (kniha Hrdinovia str. 
26), opak je pravdou. Toto 
pravidlo bolo dodržané len 
u žien. Medzi židovskými 
parašutistami sa objavil Pavel 
BOCK (výber do MANGA-
NESE). U 311. RAF bojova-

li i jeho menovci zo Žiliny, 
rotný Ladislav BOCK ( � 
1919) a čatár Zoltán BOCK 
( � 1920). Nové informácie 
k rodine vynálezcu padáku 
Štefana Baniča doplnili na 
jeseň 2015 i Hornáčkovi zo 
Smoleníc. Spoza rieky Mo-
ravy došla správa, že z rod-
ného domu Jana Kubiša 
v Dolních Vilémovicích je 
už stála expozícia Jana Ku-
biša. 24.10.2015 bola pred 
domom odhalená busta J. 
Kubiša. (Pozn. 24.10.1942 
bolo v KC Mauthausen 
(Rakúsko) popravených 
prvých 262 pomocníkov 
a rodín parašutistov, včítane 
14 členov rodiny J. Kubiša). 
31.10.2015 im bola odslúže-
ná kardinálom D. Dukom 
zádušná omša v katedrále 
sv. Víta v Prahe. Posledný 
veliteľ holešovského plu-
ku J. Dufek ( �1932) vydal 
ďalšiu knihu „Zpravodajské 
výsadky“, vyšla v edícii Svět 

křídel (Cheb) ako zväzok č. 
202. V roku 2016 sa objavi-
la z dielne Smparapresent 
pamätná minca „Operácia 
MANGANESE“. (Výsadok 
MANGANESE vysadený 
na Slovensku 10.6.1944, 
veliteľ F. Bíroš). Išlo v po-
radí o 11 pamätnú min-
cu. Podobne, ako niektoré 
KVV v ČR, uvažuje o O 
KVV Prešov o premenova-
ní na  O KVV zaslúžilého 
majstra športu Ladislava 
Platka. Zo smutnejších in-
formácií – 13.3.2016 zomrel 
vo veku 94 rokov plk. v.v. 
Ján Velík (výsadok STAS).

Marta Slezáková
KVV Bratislava

foto: Cyril Grebeči,
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nor odchádzali vycvičení 
a pripravení nielen „brá-
niť socialistickú vlasť“ ale 
aj reprezentovať českoslo-
venský športový parašu-
tizmus. Vo Vajnoroch sa 
zrodili prvé akrobatické 
disciplíny na padákoch 
a Ivan ako rozhodca pre-
lietaval zo súťaže na sú-
ťaž, od najmenších súťaží 
medzi svojimi „doma“ na 
letisku cez krajské a celo-
štátne preteky až po me-
dzinárodné majstrovstvá.
 To bol Ivanov život. Le-
tiská, lietadlá, padáky, pa-

rašutisti. Bola som zveda-
vá ako s takýmto mužom, 
čo málokedy bol doma, 
vydržala jeho manželka. 
Milá, ešte stále pekná, bý-
valá pani učiteľka, sa aj na 
túto moju otázku usmia-
la: „Večne bol preč ale 
vždy sa vrátil“, povedala. 
Iste veľmi dobre vedel čo 
doma má. Aj keď, ako som 
sa medzi rečou dozvedela, 
pre svoju prácu bezmála 
nemal čas ani oženiť sa. 
Ale urobil to a iste neo-
banoval. Cítiť to na atmo-
sfére v dome. Pani man-
želka sa teraz prejavila 

ako príjemná spoločníč-
ka a pozorná hostieľka, 
nachystala priam hodové 
občerstvenie, obloženú 
misu, koláče a výborné 
pagáčiky. Ivan postavil na 
stôl fľašku vína z vlastnej 
pivnice. „Vinohrad obrá-
bajú už mladí“, povedal 
trošku posmutnelo, „ale 
víno je stále ako moje.“

Dávno som také dob-
ré víno nepila. Nao-
zaj. A z tých pagáčikov 
mi ešte aj na cestu do-
mov nabalili. Na túto 
návštevu budem veľmi 
dlho pekne spomínať.

Bol to krásny deň. Boli 
dlhé, krásne roky. Preto

aj teraz Ivanko, ešte raz

 „Na zdravie !“  
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Všetkým menovaným
srdečne blahoželáme

a do ďaľších rokov života
želáme všetko najlepšie !

Blahoželáme k narodeninám
apríl máj

    Keďže patrím medzi 
nadšencov behu, snažím 
sa chodiť po čo najviac sú-
ťažiach, z ktorých si vždy 
odnesiem okrem vlastné-
ho úspechu aj dobrý pocit. 
Memoriál Jozefa Gabčíka je 
ale niečím špeciálny, iný od 
ostatných behov, ktorých sa 
zúčastňujem. Aj tento rok 

     Bol to už môj druhý 
ročník na behu Memoriál 
Jozefa Gabčíka, ktorého 
som sa zúčastnila a ani
 tento rok ma nesklamal.

Natália Michajlovová
Bratislava

sa  vyše dvesto bežcov ako 
z celého Slovenska tak i zo 
susedných krajín rozhodlo 
pokoriť 11 kilometrov cros-
sového behu. Na štart nás 
priviezli špeciálne vojenské 
nákladné autá. Po príjazde 
sa skupina bežcov rozcvi-
čila a v zhluku aj s vojakmi 
bežiacimi nesúc vlajku ča-
kala na výstrel z pušky. Keď 
zaznel výstrel, odrazu sa 
celá masa dala do pohybu 
bežiac za jediným spoloč-
ným cieľom, ktorý čakal vo 

vzdialenosti 11km. Bežalo 
sa cez les, úzkymi cestička-
mi, na ktorých bolo miesta-
mi obtiažne nepošmyknúť 
sa a udržať si rýchlosť, no 
s dobrou obuvou to kaž-
dý zvládol ľavou - zadnou. 
Popri ceste sem – tam stá-
li vojaci, ktorí nám ukázali 
smer behu. Po zhruba pia-
tich kilometroch sme vy-
behli z lesa a pokračovali 
poľnou a asfaltovou cestič-
kou. Ostré slnko často zťa-
žovalo bežcom trať, no po 

príchode k občerstvovacej 
stanici si každý mohol do-
plniť tekutiny a pokračovať 
v trase ďalej. Onedlho som 
sa aj ja ocitla na cieľovej ro-
vinke a šťastne dobehla s ča-
som ešte lepším ako minulý 
rok. Na každého účastníka 
čakal v cieli čerstvo navare-
ný guláš a atmosféru prišiel 
spríjemniť svojím spevom 
Tomáš Bezdeda. Už teraz 
sa teším na Memoriál 2017!

Memoriál Jozefa Gabčíka 2016

jún

júl

Effenberger Mikuláš
Herna Jozef
Hrehuš Anton
Kluvánek Ivan

Kňazovický Ľubor
Rezník Jaroslav
Šubertová Iveta
Šupllatová Ľubica

Takáč Karol
Timura Viktor

Vitková Jozefína

Čarnogurský Ján, ml.
Méhes Jaroslav
Smrek Emil

Tomášek Peter
Vajgl Milan

Benkovič Lukáš
Baška Jozef
Filo Alexander
Hulín Ivan

Klopček Peter
Kováčová Jana

Méhesová Božena
Obúlany Peter

Pätoprstá Božena
Prvonič Peter
Svrčková Oľga
Voda Gustav

Horváthová Tatiana
Matušková Zdenka
Michajlov Mário
Poláček Juraj

Snohová Katarína
Tučeková Emília
Vodová Jana

Ambróz Milan
Daráš Miroslav
Denkoci Ladislav
Gašparovič Jozef
Gyenesova Andrea

Hreha Ladislav
Matuška Ján

Tomašovič Ivan

august


