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5. ročník pochodu
“Po stopách
22. výsadkovej brigády”

Baničov pohár
– parašutistická súťaž
v disciplíne presnosť pristátia

V sobotu 24.6.2017 usporiadalo občianske združenie “Červené barety” Prostějov, v zastúpení pplk.
v zál. Ing. Jindřich Starý a kpt. v zál. Mgr. Michal Mucha už 5. ročník “Pochodu po stopách 22. výsadkovej
brigády Prostějov”. Záštitu nad pochodom tradične
prevzal veliteľ 601. skupiny špeciálnych síl generála
Moravca Prostějov. Partnermi pochodu boli primátorka mesta Prostějov a Klub výsadkových veteránov
Prostějov. Tento ročník niesol meno piateho veliteľa
VÚ 8280, podplukovníka Ing. Františka Stavného.

Klub vojenských výsadkárov SR Bratislava (kolega Hreha a ďalší) a Aeroklub Trnava (Karnas,Bachratý,Ružička a ďalší) pod záštitou predsedu
Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci
s obcou Smolenice organizoval parašutistickú súťaž v dňoch 16.-18.júna 2017 na letisku Boleráz.
Boli plánované dve skok k cintorínu v Smoledisciplíny – presnosť niciach, kde sa nachádza
pristátia
jednotliv- hrob Štefana Baniča. Sacov a presnosť pristátia motné preteky mali predvojčlenných družstiev. behnúť podľa súčasných
V piatok sa mali usku- pravidiel FAI pre klasictočniť tréningové zosko- ké disciplíny. Pre uskuky, samotná súťaž bola točnenie zoskokov bolo
plánovaná na sobotu. vyčlenené lietadlo An-2.
Nedeľa bola určená ako Tomuto prvému ročnínáhradný deň v prípade ku súťaže však neprialo
nepriazne počasia a zá- počasie. Len s veľkými
roveň pre propagačný zoPokračovanie na str.3

Pochod býva organizovaný pri príležitosti osláv
Dňa ozbrojených síl Českej republiky, ktorý pripadá na 30.jún. Pochod
bol organizovaný už piaty krát, z dôvodu uctenia
si všetkých vojakov a tiež
ich veliteľov ktorí prešli
náročnou službou u 22.
výsadkovej brigády, pôvodne umiestnenej v posádke Prešov, neskôr premiestnenej do Prostějova,
kde sa táto brigáda za
viac ako polstoročie stala neoddeliteľnou súčasťou posádky Prostějov.
Názvy jednotky sa menili, ale krycie číslo útvaru
8280 zostávalo vždy rovnaké a tým je tento vojenský útvar výnimočný.
Príslušníci 601. skupiny
špeciálnych síl generála
Moravca sú hrdými pokračovateľmi tradícií 22.
výsadkovej brigády. pochod sa uskutočnil z časti

vo vojenskom priestore a v priestore výcvikovej základne Hamry a ďalej v miestach,
ktoré
úzko
súviseli
s výcvikom prostějovských
výsadkárov.
Pochod je organizovaný pre širokú verejnosť, pre bývalých príslušníkov prostějovského
výsadkového útvaru, pre
výsadkových veteránov
z Českej a Slovenskej republiky, pre príslušníkov
Klubov vojenskej histórie, príslušníkov Armády
Českej republiky, zložky
záchranného
systému
a pre všetkých, ktorí chcú
niečo spraviť pre svoje
zdravie, ktorí chcú vzdať
hold všetkým výsadkárom, ktorí sa nezmazateľne zapísali do podvedomia nás všetkých.
Tento rok sa zúčastnili
pochodu v silnej zostave
i veteráni zo spriateleného

Klubu výsadkových veteránov z Poľskej republiky. V hojnom počte boli
zastúpení členovia nášho
Klubu vojenských výsadkárov zo všetkých organizačných štruktúr z celého

Slovenska. (okrem iných
i Imrich Psotka, Tomáš
Psotka, Lucia Psotková,
Ladislav Haverla, Anton
Hrehuš, Daniel Cádra, ...)
Pokračovanie na str.3
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Vážení kolegovia
vojenskí výsadkári a vojenskí veteráni,
výbor Oblastného klubu vojenských výsadkárov
SR Bratislava
Vám so zármutkom oznamuje,že dňa 2.6.2017
odišiel do výsadkového neba
vo veku 83 rokov zakladajúci člen KVV SR
a dlhoročný člen výboru

Ročník XVII.

72. výročie oslobodenia
Československa
Dňa 13.5.2017 sa uskutočnil slávnostný
nástup výsadkových veteránov pri príležitosti
71.výročia oslobodenia Československa v Jesenici
u Prahy, ktorý organizoval Klub výsadkových
veteránov J.Vondru st. Praha-západ.
Akcie sa zúčastnili kluby z Liberca, Prahy,
Tábora, J.Hradca, Chrudimi, Zlína, Prostějova,
Holešova, Plzne, Žiliny a Bratislavy (kolegovia
Tuček, Dubeň, Daráš a Hreha).

plukovník v.v. Doc. Ing. Milan Vaigl, CSc.
Väčšinu svojej vojenskej kariéry venoval
výsadkovému vojsku a vojenskému prieskumu.
Prešiel radom funkcií v 22. výsadkovej brigáde,
naposledy vo funkcii veliteľa 71.vpr, neskôr
v rokoch 1969-1973 pracoval na spravodajskom
oddelení VVVO v Trenčíne a ukončil kariéru
v roku 1990 ako zástupca náčelníka katedry
taktiky a operačného umenia na VPA KG
v Bratislave. Bol aj členom Vedeckej rady VAAZ
fakulty vševojskovej a postgraduálnej v Brne.

Česť jeho pamiatke !
Všetkým pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Význam týchto osláv
podčiarkuje účasť Vojenských a leteckých pridelencov Ruskej federácie
a Vietnamskej socialistickej republiky, zástupcov Polície ČR, generality
a dcéry arm.gen. Ludvíka
Svobodu Zoji Klusákovej-Svobodovej. Slávnostný akt sprevádzala čestná
jednotka v dobových
uniformách a výzbrojou

vrátane čestných sálv.
Podujatie bolo zahájené
piesňou „Vstavaj strana
rodnaja“ a hymnami Slovenskej republiky a Českej republiky. V rámci
ocenených
účastníkov
obdržal prezident KVV
SR kolega Tuček zlatú
medailu „Pravda vítězí“.
Ľubomír Dubeň
KVV Bratislava
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5. ročník pochodu
“Po stopách
22. výsadkovej brigády”
Pokračovanie zo str.1

Pochodu sa zúčastnilo
viac ako 800 účastníkov,
niektorí z nich presiahli
už vek 80 rokov a chodia
pravidelne každý rok. Samozrejme, tí ktorí mali
viac ako 55 rokov, menej
ako 15 rokov mali právo
absolvovať skrátenú verziu pochodu, v dĺžke 11
km, no “mladíci” do 55
rokov veku to mali náročnejšie - pochod mal
33 km. Medzi účastníkmi

boli i niekoľkí športovci
v počte cca 30, ktorí tento pochod absolvovali
behom, s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledný čas. Klobúk dolu...
Okrem tradičného
pochodu bola v priestoroch Hamrov usporiadaná doplnková športová

nenáročná súťaž v mužskej a ženskej kategórii
do 55 rokov a nad 55
rokov, v hode petanque
gulí na cieľ o hodnotné
ceny - štyri kompaktné
fotoaparáty Nikon COOLPIX A10. Účastníci
pochodu boli po absolvovaní pochodu ocenení
tradične Pamätnou medailou na stuhe, na čelnej
strane s portrétom piateho veliteľa VU 8280, pplk.
Ing. Františka Stavného.

Organizácia a zabezpečenie boli ako vždy
na perfektnej úrovni!
Ďakujeme organizátorom
výborné počasie, krásne
športové zážitky a hlavne
za stretnutie s úžasnými
ľuďmi a s priateľmi!
Daniel Cádra
KVV Trnava
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Baničov pohár
– parašutistická súťaž
v disciplíne presnosť pristátia
Pokračovanie zo str.1

problémami (silný vietor) sa podarilo v piatok
uskutočniť
tréningové
zoskoky. V sobotu prišli podporiť samotných
súťažiacich aj členovia
Klubu vojenských výsadkárov z Bratislava
(Alexander, Dubeň, Hubinská, Frajková, Méhes
a ďalší). Okrem súťažiacich (Laco Hreha a Ivan
Hulín) sa do organizácie zabezpečenia zapojil
aj Imro Psotka s dcérou
a synom, ktorí pripravili
pre prítomných tradičného pečeného hejka a ne-

skôr i chutný výsadkový guláš. Počasie sa však
neumúdrilo, po letisku sa
preháňal silný nárazový
vietor a tak organizátori súťaže s požehnaním
predstaviteľa SNA-para
Mira Gábora z dôvodu
zaistenia
bezpečnosti
pretekárov súťaž zrušili.
Toto rozhodnutie sa ukázalo ako veľmi správne
vzhľadom k nasledujúcej smrteľnej nehode 52
ročného parašutistu zo
Žiliny na letisku v Senici.
Ľubomír Dubeň
KVV Bratislava
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V nedeľu, 18.6.2017, sme si v kostole sv. Cyrila a Metoda v Prahe 2,
na Resslovej ulici pripomenuli 75. výročie hrdinského obranného boja
7 československých parašutistov z Londýna.

AN T H R O P O I D
75 rokov po,...

V roku 1942 išlo o 6 hodinové obliehanie a dobývanie
úkrytu parašutistov nemeckými jednotkami z Prahy,
ktorých bolo viac ako 800.
Tento rok na spomienkovom akte nechýbali špičky
českej politiky reprezentované predsedom vlády B.
Sobotkom, ministrom obrany M. Stropnickým, N GŠ J.
Bečvářom a ďalšími. Už tradične sa pri kladení vencov
a kytíc nestratili ani zástupcovia vojenských výsadkárov
zo SR a výsadkových veteránov z ČR. Spomienkový akt,
už za prevahy výsadkových
veteránov, pokračoval neskôr v Technickej ul. v Prahe
6. Kladeniu vencov predchádzali už od mája sprievodné
akcie, akými boli napr. panelové výstavy „Muži odplaty“, „Němá svědectví“, „Akce
Anthropoid – někomu život,
někomu smrt“. Vojenské
technické múzeum v Lešanoch a kluby voj. historie
vybudovali na neďalekom
Karlovom námestí dobový
tábor Čs. zmiešanej brigády
v Anglicku. K videniu bolo
vybavenie a ukážky techniky,
výcvik parašutistov, rekonštrukcia možných variant
útoku na vozidlo s R. Heydrichom. Záujmu sa tešila obsluha dela včítane ukážky
streľby. Na Resslovej ul. došlo
k odhaleniu pamätných dosiek pomocníkom parašutistov – rodine Loudovej a ro-

dine Jesenských. Pamätné tabule boli odhalené i v Plzni
na troch miestach - úkrytoch
čs. parašutistov v 4/1942.
V máji vydala Česká pošta
pamätnú známku „Operace
Anthropoid“ (46 Kč), symbolicky tak nadviazala na
jednu z posledných spoločných československých známok „Anthropoid“ z roku
1992. Pozadu nezaostala ani
mincovňa v Jablonci nad Nisou, ktorá prišla s pamätnou
200 Kč mincou „Anthropoid“, predávanou za 515 Kč.
(„Fajnšmekri“ si môžu zakúpiť striebornú 1 kg mincu
„Lidice, Ležáky“ za 39 950
Kč). Tieto všetky informácie
vyčítate z dennej tlače alebo internetu. A čo historici?
Českí historici boli k videniu v televízii v rôznych
debatách týkajúcich sa operácie Anthropoid a priamo
komentovaním a výkladom pri rôznych ukážkách.
Anthropoid sa presúva i do
politickej roviny. Výsledkom
bolo odmietnutie vyznamenania pre aktérov operácie
Anthropoid českým prezidentom s odkazom na možnú stratu predvolebných
prezidentských preferencií.
Slovenský prezident A. Kiska preto jednostranne povýšil Jozefa Gabčíka 27.5.2017
do druhej generálskej hodnosti – generálmajor in memoriam. Medzi historikmi
následne prebehla diskusia

povyšovať/nepovyšovať. Rozoberá sa prínos, či zápor
operácie. Znovu bola otvorená otázka – kto môže za
smrť Heydricha, hlavne keď
po výraznom zlepšení zdrav.
stavu nasledovala druhý deň
smrť. Do detailov ide i list
odoslaný Čurdom na žandársku stanicu do Benešova.
Nová hypotéza, (spomienky
veliteľa žandárskej stanice),
tvrdí, že list bol napísaný
„nevypísanou,
traslavou“
rukou, nedá sa vylúčiť, že
list napísala Čurdova matka.
Nezodpovedanou otázkou
zostáva – prečo do Benešova
a nie napr. do Brna, Mělníka, H. Králové,… Skloňuje
sa zvolanie z krypty: „Jsme
Češi, nikdy se nevzdáme“,
koľko bolo skutočne Čechov,
Moravákov,… (Na výstave
k Anthropoidu v Klatovách
ma zaujalo miesto narodenia J.Gabčíka – Poluvsie, Rakúsko-Uhorsko). Podstatné
je, že sa stráca pomenovanie
„atentát“ a je nahradzované termínom „VOJENSKÁ
OPERÁCIA“. Mení sa poradie účastníkov operácie
Gabčík/Kubiš na Kubiš/Gabčík. Nevylučujem v ďalšom
období nárast počtu pamätných dosiek pomocníkom
pri operácii Anthropoid.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha
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KNIHA
K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

J. REZNÍKA

Publikácia je rozdelená
do troch časti, pravda, pred
ktorými je samostatná a nie
zanedbateľná časť „Kalendárium života a diela“
jubilanta, rozdelení po obdobiach, od narodenia, detstva a doby základnej školy
(1948-1955), strednej školy (1956-1958) s maturitou
(1959), vysokoškolské štúdiá (1959-1963) a obdobie
vojenskej základnej služby
(1963-1965) am ďalšie obdobia už podľa toho, ako
postupoval v zamestnaní,
ale najmä v básnickej tvorbe, aj keď nie iba v básnickej tvorbe. Ťažké obdobie
nastalo pre neho po roku
1968, keď prišiel o zamestnanie a zostal temer 4 roky
bez zamestnania (do roku
1974, keď s pomocou vtedajšieho ministra kultúry
Miroslava Válka dostal zamestnanie v Slovenskej literárnej agentúre – LITA).
Ďalší jeho tvorivý život sa
viaže už k Bratislave. Významný prelom v živote J.
Rezníka nastal po prevrate.
Na zjazde Zväzu slovenských spisovateľov 8. a 9.
januára 1990 došlo k zániku tejto spisovateľskej organizácie a vznikli nové na
demokratickom princípe. J.
Rezník sa stal prvým predsedom renovovaného Spolku slovenských spisovateľov na tri volebné obdobia,
potom riaditeľom vydavateľstva Spolku slovenských
spisovateľov a dnes je
čestným predsedom tej-

V tomto roku Jaroslav Rezník sa dožil
svojho životného jubilea a oslávil 75 rokov života
(nar. 6. apríla 1942).
K tomu významnémujubileu vyšla publikácia
„Život a dielo Jaroslava Rezníka“ s príznačným
nadpisom pre jubilanta: „S hlbokou vierou v človeka“.
Publikáciu na základe výskumov pripravil
Jaroslav REZNÍK
* 6. 4. 1942
literárny vedec, básnik a profesor
svojej
citácie na prebal
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
knihy zaradil aj úryvok
PhDr. Július Lomenčík, CSc.
z tohto môjho príspevku:
to najväčšej spisovateľskej niektorých našich literár- „Jaroslav Rezník je široorganizácie na Slovensku, nych dejateľov 19. storočia kospektrálny autor. Celá
ktorá sa hlási k národné- (Janko Kráľ, Hurbanovci, Ľ. jeho tvorba je koreňmi hlmu princípu. Kalendárium Štúr), ale i súčasných tvor- boko vpitá do slovenského
tvorí takmer jednu tretinu cov, napr. J. Mokoša, s kto- života, zrástená s jeho kraknihy, kde sa čitateľ do- rým ho spája nielen rodný jinou, prírodou, ale najmä
zvie pomerne podrobne kraj, ale aj spoločná tvorba s ľuďmi, s ich starosťami,
všetko o jeho životnej ces- pri bábkových hrách. Ako trápeniami, prácou a živote a tvorivých aktivitách. záverečnú stať zaradil aj tom, strasťami, problémaOficiálne prvá časť knihy svoje vyznanie uverejnené mi, bolesťami i radosťami.
je venovaná zväčša recen- v Červených baretoch po Jeho tvorba je neodmysziám alebo príležitostným tom, čo absolvoval tande- liteľne zakorenená do slovyjadreniam na niektoré mový zoskok na letisku venskej reality, a to viac
dielo Jaroslava Rezníka. Slávnica pri Dubnici nad ako u ktoréhokoľvek iného
Sú tam vyjadrenia ta- Váhom 5. mája 2012. A nie nášho literárneho tvorcu.
kých osobnostií, ako prof. je to iba vyznanie sa z po- A nie je to iba nejaké poJ. Jurča, prof. A. Červe- citov zo zoskoku, ale aj zo vinné či povrchné vyznáňáka, J. Turana a celého vzťahu ku Klubu vojen- vanie sa zo slovenskosti, ale
radu ďalších osobnosti ských výsadkárov a jeho teplé, hrejivé a až posvätne
nášho literárneho života. členom, ako sa priznáva vrúcne vyznanie sa autoSamostatnú, druhú časť sám: „našiel som tam skve- ra zo svojich citov k rodknihy sú príležitostné tex- lých, odvážnych a priateľ- nému Slovensku a všetty súvisiace s oceňovaním ských ľudí...“. Na zoskok kému, čo s ním súvisí.“
J. Rezníka pri udeľova- spomína ako na „jeden V závere je bibliografia
ní čestného občianstva z najúžasnejších zážitkov jeho tvorby podľa žánrov
v Ružomberku a Martine. môjho života“. To už nepo- (poézia, poézia pre deti,
Tretia časť knihy je venova- trebuje ani ďalší komentár. próza pre deti, umeleckoná ukážkam z publicistiky O literárnej tvorbe Jarosla- -náučná literatúra, knižné
Jaroslava Rezníka. Vyjad- va Rezníka je vlastne celá vydania v cudzích jazyrujú jeho hlboké vlaste- táto kniha a nielen. Preto koch a televízna tvorba).
necké postoje k rodnému hovoriť na tomto mieste by Úplne na záver je výber
Slovensku, ale aj k Matici bolo nosím dreva do lesa. fotodokumentácie zo žislovenskej, ktorá ho po- Tým skôr, že by mohlo vota Jaroslava Rezníka.
znamenala na celý život, aj ísť len o nejaké krátke re- Kniha je dôstojná svojmu
keď ju po roku 1969 mu- sumé. Možno preto azda autorovi, dnes už jednésel nedobrovoľne opustiť. odcitovať namiesto ďal- ho z najstarších bardov
Ďalšie ukážky sú vybrané ších úvah časť môjho prí- slovenskej literatúry. Zoz jeho chápania spoločen- spevku, ktorý som pre túto stáva mu len popriať ešte
veľa tvorivých úspechov.
skej úlohy literatúry, oso- publikáciu napísal a autor
bitne poézie v slovenských publikácie ju považoval za
Viktor Timura
pomeroch a pohľady na natoľko výstižnú, že okrem
KVV Bratislava
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Aj tá sa začala
netradične. Úvodný prejav nepredniesol nik
z nás. Spoza vrchstola
zaplneného kvetinami,
pohármi a taniermi sa
zdvihla vedľa oslávenca
sediaca pani so slovami:

Návšteva v Modre

Zišli sme sa celkom netradične na autobusovej
stanici v Bratislave. Zvyčajne sa vozievame autami
keď sa niekam spoločne vyberáme, jedným alebo aj
dvomi-tromi podľa toho, koľko nás na nejaké podujatie ide, ale tentoraz nám neostáva iné len cestovať
autobusom. Šoféri nie sú ochotní obetovať sa v prospech pohodlia ostatných. Ani by sa nepatrilo neMilí priatelia, zdvihnúť pohár „Na zdravie!“ Lebo teraz nejdeme
v mene manžela na výlet, ani na preteky či na nejaké obyčajné stretvás vítam a ďakujem, nutie s kolegami z iných klubov, ideme na oslavu.
že ste prišli spolu s ním cov jedného z prvých
sme Ivanovi pripli medaiosláviť jeho pekné život- inštruktorov parašutis- lu, ktorú mu udelil Klub
né jubileum. Málokedy tického športu v Bra- výsadkových veteránov
sa stáva, že na človeka tislave. Nášho Ivana. Slovenskej republiky. Zlav jeho veku si spomínajú ľudia, ktorí s ním
prežili veľkú časť života.
Prežili ste spolu
pekné obdobie, v ktorom
ste si plnili svoje túžby.
Darilo sa vám, mali ste
úspechy a on mal z toho
radosť. Dnes zostávajú
už len pekné spomienky.
Ďakujem vám za
všetko dobré a pekné,
čím ste obohatili jeho
život a tak zdvihnime
poháre a pripime si na
jeho a aj na naše zdravie.

Živió!
Zdvihli sme poháre.
Sladkasto-trpkastý aperitív osviežil hrdlá a zohrial čosi vnútri. V oku sa
zaligotala slzička dojatia.
Tie slová predniesla manželka jubilujúceho 90-ročného Ivana Nemčeka
Lýdia. Bez jej pochopenia
pre naše životy a túžby by
tejto oslavy veru nebolo.
Úprimné, radostné Živióó... zaznelo z dvanástich
hrdiel. Toľko nás bolo
spolu s dcérou Nemčekovcov Helenou. Nás, starých ale ešte stále pohybu
aj oslavovania schopných,
najstarších
odchovan-

Čas dávno zmazal rozdiely medzi vekom
prítomných, kedysi členov Zväzarmu celkom
pri jeho začiatkoch v Bratislave v polovici minulého storočia, a rodinou
oslávenca. Všetci čo sme
sa teraz s ním zišli sme
boli ako jedna rodina už
pred 60-70-timi rokmi
na letisku vo Vajnoroch
a potom aj pri návštevách u neho v Modre.
Toto teraz bola „rodinná
oslava“. Tentoraz v útulnom separé starobylej
reštaurácie, za slávnostne prestretým stolom.
Odovzdali sme kvetiny, pogratulovali. Na hruď

tú medailu Jozefa Gabčíka, hrdinského slovenského parašutistu II. svetovej
vojny. Náš Ivan si ju zaslúžil za celoživotnú prácu pri výchove mladých
športových parašutistov,
čo aj vďaka Gabčíkovi
už bojovať nemuseli. Zazvonenie pohármi ukončilo
slávnostný
akt.
Ivan je ešte stále ten istý vysoký rovný
chlap, štíhly ako býval,
len my podaktorí sme sa
zväčšili v páse - ale, všetka česť! - sú medzi nami
ešte takí čo neodložili
padák do múzea hoci už
ťahajú na osemdesiatku
– a jeden je tu aj taký čo

Ročník XVII.
svoju osemdesiatku pred
štyrmi rokmi oslávil samostatným
zoskokom
na padáku. Nuž a o čom
o inom, ak nie o padákoch, lietadlách, skákaní a zážitkoch pri tomto
– za našich mladých čias
celkom čerstvom a výnimočnom športe - by sa
mohla rozprúdiť debata
pri takomto významnom
„okrúhlom“ stole? Veď
vtedy ešte náš šport len
prišiel na svet! Narodil
sa ako dieťa výsadkového
vojska po II. svetovej vojne a my sme boli pri jeho
prvých krokoch. My sme
formovali jeho podobu.
Naši chlapci, ktorí narukovali do armády
a už nebolo treba bojovať,
začali vymýšľať, čo všetko sa dá robiť vo vzduchu s „vojenskou zbraňou“ padákom. Vo vojne
slúžil len ako dopravný
prostriedok pre výsadkárov aby sa dostali „na
miesto určenia“. My sme
našli tejto – podľa nás vtedy už vlastne zbytočnej
vojenskej zbrani - mierovú náplň. Povymýšľali
sme športové disciplíny
na „vojenskom dopravnom prostriedku“. Najprv
len zoskoky na presnosť
pristátia doprostred kruhu namaľovaného bielym
vápnom na zelenom trávniku – potom akrobacie
vo vzduchu a napokon
skupinové zoskoky, pri
ktorých parašutisti padajú voľným pádom a pri
tom medzi nebom a zemou plávajú vo vzduchu
k sebe aby sa pochytali za
ruky a vytvorili na oblohe obrazec ako živý kvet.
Každý z nás by mohol napísať knihu o slávPokračovanie na str.7
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Návšteva v Modre
Pokračovanie zo str.6

nych časoch športového
parašutizmu na Slovensku. O časoch, keď parašutistov bolo ako maku
a športovej rivality na
roztrhanie. O čom inom
by sme mali hovoriť ak
nie o pretekoch, o rekordoch, o reprezentácii
niekdajšieho Československa v zahraničí? A nie
len v tom našom „zadrôtovanom“ a vraj „totalitnom“ politickom východnom bloku, ale aj za
vodou Atlantiku. Nikto
z nás takú knihu nenapísal lebo – kto by dnes
uveril, že jeden náš kolega priniesol v tých časoch
majstrovskú medailu zo
samotnej vedúcej krajiny
slobodnej kapitalistickej
totalitnej vlády peňazí z Ameriky? O čom inom
by mohli hovoriť starí
športoví parašutisti, ak
nie o svojich mladých rokoch, keď každý kto mal
chuť skákať padákom skákal a všetko potrebné k tomu dostal zadarmo a bolo to celkom samozrejmé.
Samozrejme, že porovnávame. Naozaj bolo
v tej „totalite“ všetko také
čierne, ako o tom počúvajú dnešní mladí v „slobodnom kapitalistickom
svete“? Alebo vari počul
dnes niekto niekde vo
svete o slovenských parašutistoch? Ak, tak pri nejakých súkromných bezvýznamných zájazdoch
úzkej skupiny fanúšikov
moderného adrenalínu.
Ktorí si môžu dovoliť
cestovať do cudziny za
vlastné peniaze a skákať
na vlastných drahých padákoch, k tomu za každý

zoskok zaplatiť poplatok
a kúpiť si letenku na „cestu hore“ lietadlom. Aj preto je teraz u nás športový
parašutizmus na chvoste
zájmu mladých ľudí. Lebo
skákanie padákom je ako
droga. Koho tento „nadzemský“ šport chytí, drží
ho celý život kým vládze
a ešte aj potom keď nevládze. A kto má dnes
na takú drogu peniaze?
A čas? Lebo čas sú peniaze. Ak ich mladý človek
má – alebo niekde ukradne - kúpi si „mäkkú“ alebo
aj „tvrdú“ drogu a kántri
svoj mladý organizmus
miesto toho, aby športom
pestoval v zdravom tele
zdravého ducha. Aby bol
platným občanom spoločnosti. Veď hej. To bol
slogan tej starej zavrhnutej spoločnosti. Dnes
každý slobodne môže
byť povaľačom a príživníkom
spoločnosti.
Dnes už len my
starí vieme o čom to
bolo naozaj. Zosadli sme
sa k spoločnému stolu
s rodinou nášho starého
športového inštruktora
a spomíname. Niektorí
ostali na letisku pracovať
a vychovávať nové generácie zaľúbencov voľného
priestoru medzi Zemou
a nebom, kde len na ňom
samotnom záleží ako žije
a či prežije svoj život vrchovato naplnený splnenými túžbami a zážitkami
aké na svete – po ktorom
sa „tu dolu“ ľudia plazia
pred modlami ktoré si
postavili - nik nezažije.
Iní odišli ďaleko od nášho
rodného letiska vo Vajnoroch študovať a pracovať
ale neprestali drogovať

vôňu leteckých motorov
a pestrofarebných kvetov
padákov, rozkvitnutých
pod čistou oblohou. Boli
sme jedna rodina pred
viac ako polstoročím
a ešte stále sme, aj keď už
naše rady život preriedil.
Zážitok jedného privolá spomienku druhého,
zažili sme veľa dobrého
a pekného a sem-tam
aj niečo zlého lebo aj to
patrí k životu - najhoršie bolo keď nám ktosi
vzal letisko. Bratislavské
športové letisko vo Vajnoroch už neexistuje. Je
to hanba. Nie naša. Zhltol
ho nový poriadok sveta
na zemi. Mladých parašutistov na ňom už viac
nevychováme. Len my
sme na ňom prežili život
aký by nám dnešní mladí ľudia mohli závidieť
– a nezávidia lebo nevedia čo by mali závidieť.
Prišiel čas odísť. Od-

chádzame. Do iného času
než bol ten, do ktorého
sme sa vrátili na pár hodín
pri oslave 90-tych narodenín nášho parašutistického inštruktora a priateľa
Ivana Nemčeka. Náš ČAS
bol iný než je ten v ktorom žijeme dnes – čas
v ktorom peniaze robia
peniaze čo napĺňajú život človeka. Tento dnešný
čas už beží mimo nás.
Náš čas nám naplnil život inými hodnotami. Nasporili sme
si v ňom také veľké bohatstvo, že účet do smrti
nevyčerpáme. A nezhltne nám ho ani kríza ani
nový svetový poriadok.

Ivan Nemček
sa narodil 19. 5. 1927
Marta Slezáková
KVV Bratislava
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IDET 2017
V dňoch 31.5.-2.6.2017 sa v areále Brnenských veľtrhov a výstav uskutočnil už 14.medzinárodný veľtrh
obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2017.
Svoje zastúpenie tu mali výrobcovia zbraní a munície, tankov a obrnených vozidiel, leteckej techniky, systémov velenia a spojenia, zabezpečovacej
techniky, rádiolokačnej techniky, prostriedkov
bezpečnosti a ochrany informácií a logistiky.
Predstavili sa aj kluby je komplexný tréning pre
vojenských veteránov ČR začiatočníkov ako i pre
a kluby vojenských vý- skúsených parašutistov
sadkárov SR. Vďaka pred- a špeciálne a obojživelsedovi KVV Brno kolego- né jednotky. Tréning na
vi Fořtovi a jeho členom, simulátore
poskytuje
VHÚ Praha a OZ Červené oproti reálnemu zoskobarety (kolega Mucha) tu ku možnosť opakovania
bola prezentovaná výsta- zoskoku za rovnakých
va histórie výsadkových podmienok. Jednotlivé
jednotiek
východného cvičenia je možné roza aj západného odbo- šíriť rôznymi úpravami
ja, vznik a vývoj výsad- napr. zmeniť počasie,
kových a prieskumných poveternostné podmienjednotiek, pamätné od- ky, striedať deň a noc,
znaky a ocenenia vete- vybrať terén, navodiť záránskych klubov z ČR vadu padáka a podobne.
a SR. Zaregistroval som Účastníci mali možnosť
v radoch návštevníkov si vyskúšať simulátory
veľtrhu členov klubov z J. vojenskej techniky, zaHradca, Chrudimi, Olo- strieľať si z útočnej pušmouca, Trenčína a Bra- ky a pištole (trenažér).
tislavy (kolegovia Hulín, Poďakovanie patrí braDubeň, Daráš, Alexan- tislavskej firme Alfacon
der, Méhes a ďalší). s.r.o, ktorá nám už traFirma e.sigma s.r.o tu dične zabezpečila doprezentovala parašutis- pravu a vstup na veľtrh.
tický výcvikový simulátor
SOKOLTM (špecializoĽubomír Dubeň
vaný softvér a modulárna
KVV Bratislava
simulačná platforma). Na
simulátore sa uskutočňu-

Viete že ???
Výsadkármi neobľúbené klasické trenažéry
v slangu prezývané ako „vtákotrhy” majú v Nemecku
prezývku „hopp tausend”.
V roku 2005 sa objavil v ČR

(Vyškov) vrtuľníkový a výsadkový trenažér Jakub
Koloseum. Neskôr sa objavil i na Slovensku (Lešť).

padákoch MC-6 so statickým lanom. Súťaž organizuje Národná garda v Rhode
Island (USA) od roku 1982.

V 8/2016 sa výsadkári z Chrudimi zúčastnili
najstaršej (?) súťaže LEAPFEST v zoskoku na guľatých

Najvyšším vojenským
US vyznamenaním - Medailou cti - Medal of Honor, bol
vyznamenaný (2x) seržant ná-

mornej pechoty Slovák Matej
Kocák (1882 – 1918). České
korene mali Leopold Karpeles
(1839 - 1909), William F. Lukes
(1847 - 1923), Henry Svehla
(1932 – 1952) a vojenský kaplán
Emil J. Kapaun (1916 – 1951).
prevzaté z knihy
Pozor, skáču veterámi!
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXIX
Mojou stopou sú v kapitolách o výsadkoch fotografie
budovy gestapa v K. Varoch
a miesta výsadku v Ležnicích. V januári 2017 sa objavila v Seredi bibliografická
kniha od tajomníka KVV SR
MUDr. Jána Hanáka -„Na
tenkom ľade.“ (Pri hľadaní
knihy v knihkupectvách si
dajte pozor, pretože už v minulosti vyšli dve knihy s rovnakým názvom od Ľ. Pavla
a D. Mackovej). Zmenšujú
sa počty žijúcich účastníkov
2. čs. pdb. 19.11.2016 nás
v Žiline opustil brig. gen. v.
v. Ján Kubík ( 1920). Darí
sa Jozefovi Špitáľovi, ktorý
oslávil 22.12.2016 95 rokov
vo Veľkých Teriakovciach
(okr. RS). 4.3.2017 sa uskutočnil filmový Galavečer 24.
ročníku súťaže ČFTA „Český lev“. Film Anthropoid
(2016) si nakonec odniesol
z 12 nominácii len cenu
divákov. Odborný poradca
nového filmu Anthropoid
– Pavel Kmoch napísal ucelenú štúdiu – Boj v kostele

Zostalo
nám navždy
v pamäti
Marta Vráblová
- Zemánková

Doplnok 28 sa objavil v ČB 1/2017 na str. 13.
Ináč, ČB 1/2017 boli v poradí už 52. číslom ČB.
Koncom roku 2016 sa objavil prvý diel trilógie Stana Bursu – Mitchelly – Operácie sovietskeho diaľkového letectva nad Slovenskom v rokoch 1944/45,
(vydavateľstvo Degart Bratislava). Stano tu popisuje osudy niektorých menej známych výsadkov nad
Slovenskom a protektorátom a ako je to u neho
zvykom, kniha je bohato doplnená materiálmi z archívov, včítane osádok, ktoré výsadky vysadzovali.
v Resslově ulici. (in Paměť
a dějiny 2016/02 str. 27-42).
Za zaznamenanie stoja informácie o postupnom nasadení troch úderných oddielov (28, 7 a 15 mužov),
nemecké straty činili celkom 4 - 5 ranených (Grahlert, Kahl, Schauer, Schinke, Ostermayer). Náhradný
SS prápor „Deutschland“
sa presunul z kasární H.
Himlera v Prahe – Ruzyni
(ex. VGJŽ), strážný prápor SS z kasární A. Hitlera
v Prahe - Na Valech (dnes
MO ČR). K vstupu do kostola nemeckými jednotkami
došlo zadným vchodom od

kancelárií a bytu kostolníka.
Súčasný stav kostola nezodpovedá realite z roku 1942
pretože došlo k množstvu
stavebných úprav (zamurovanie pôvodných dverí,
vytvorenie nového prístupu
ku krypte, chýba chrámová opona, atď). U Opálku
a Valčíka bola potvrdená
samovražda pištoľou 6,35
mm, u Hrubého 7,65 mm,
všetci ostatní (až na Kubiša) priestrel pravého spánku, prakticky nikto nebol
zastrelený jednotkami SS
a gestapa. Niektorí použili
naviac jed. Novinkou (aspoň pre mňa) je, že hrubá

Ja som začínala
skákať v Teplicích v Čechách.
Najprv som chodila do
Zväzarmu strieľať a tam som
sa dozvedela, že vznikol parašutistický klub. Hneď som
sa prihlásila. Výcvik sa začal
v jeseni v telocvični a v zime
potom aj v bazéne. Po dve
popoludnia v týždni sme cvičili na náradí aj na žinenke,
nacvičovali sme pristávacie
kotúly, šplhali, plávali. Museli sme nadobudnúť svaly.
Vraveli nám, že ťahať šnúry
PD-47 je ťažké. Cvičila som
poctivo celú zimu až do jari.
Tak prišiel 23. apríl
1958. Deň prvého zoskoku. Z Teplic na letisko Raná
u Loun nás odviezol autobus, bolo nás veľa, do štyridsať, sotva sme sa doňho pomestili. Vyfasovala som dva
padáky, hlavný aj záložný,

kombinézu, topánky, čiapku. Inštruktáž ako vyskočiť
z Brigadýra L-60. My v Teplicích sme zoskoky ani dopady nenacvičovali z trenažéra,
šli sme rovno naostro. Držala som sa akoby o nič nešlo,
ale keď som videla zblízka
„živé“ lietadlo z ktorého budem musieť vyskočiť zo 600
metrovej výšky, nebolo mi
všetko jedno. Dostala som
strach. Zdôverila som sa kamarátke Zdenke. Aj ona sa
bála. A čakať v tom strachu
na zoskok to bude najhoršie. Rozprávali sme sa o tom.
Kým taká fúra parašutistov
vyskáče po dvojiciach z lietadla potrvá to celý deň.
Kto to tam vydrží. „A preto
pôjdem prvá!“ - rozhodla
som sa. „Poď!“ - zdrapla
som kamarátku - „ideme
povedať inštruktorovi nech

hadica, ktorú nasadili hasiči
na okienko krypty, neslúžila
k vyplavovaniu krypty ale
k odsávaniu slzného plynu.
Samozrejme, že do krypty bola predtým vháňaná
inou hadicou i voda. V ČR
sa množia prípady krádeží
vyznamenaní od veteránov. Takto prišli o vojenské
vyznamenania
(niekedy
i dekréty) M. Fedorko, V.
Korol, Anton Bukový 1916
- 2015 (výsadený na Slovensku 26.6.1944). V roku
2015 prišiel o vyznamenania londýnsky parašutista
Jiří Pavel (1922), vycvičený
- nezaradený. Tento veterán
sa podieľa na obnove pieskovcovej fontány parašutistom v Leamington Spa.
K otvoreniu rekonštruovanej fontány by malo dôjsť
18. 6. 2018 na 50. výročie
pôvodného odhalenia fontány. (Pozn. V dobe, keď
čítate tento doplnok autor
pracuje na doplnku 31).

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha
nás dá ako prvú dvojicu!“
Mali sme šťastie. Všetci
sa okúňali. Šli sme prvé.
Usadili sme sa, vzlietli, zakrúžili. Nohami som vyliezla na stupátko, vysadzovať
zahákol výťažné lano môjho
„kočáru“ - tak sme hovorili PD-47-mičkám - prišiel
povel: „Skoč!“ Skočila som.
Nebolo to až také
hrozné. Pristála som dobre. Šťastná že som to dokázala.
Samozrejme.
Po absolvovaní troch
základných zoskokov ma zaradili do ženského družstva.
Skákala som celé leto a v septembri 1958 som už reprezentovala náš klub na majstrovstvách sveta v Bratislave.
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Na návšteve v zbrojárskej firme na Hrone

GRAND POWER JE VEĽKÁ SILA,
ČO AJ TURKOV PORAZILA

Jaroslav KURACINA

Ale vráťme sa na začiatok. Spoločnosť GRAND
POWER je úspešná spoločnosť, zaoberajúca sa
zbrojárskou výrobou. Za
využitia najmodernejších
technologických postupov už celé roky dosahuje výborné hospodárske
i technologické úspechy
a vyrába pištole na základe vlastných patentov.

- Ej keby také zbrane mali Šupíni! - pomyslel som si, keď sme sa vracali údolím Hrona do Banskej Bystrice zo zbrojárskeho závodu Spoločnosti GRAND
POWER na kraji Slovenskej Ľupče. Šupíni boli strážcovia pred Turkami.
Žili v kopcovitom teréne v chotári dnešnej Slovenskej Ľupče, konkrétne medzi Mackovým vŕškom, (na mapách označenom ako Mackov bok) a Ľupčianskym skalným hríbom, neďaleko majestátu Ľupčianskeho hradu. Keby mali
vo svojej dobe také zbrane, aké som práve videl a aké som si mohol poťažkať
v ruke, neboli by vpadli Turci na neďaleké Poniky, ale zostali by pekne-krásne chytať ryby do sietí na pravom brehu Dunaja. Šupíni, vyzbrojení takýmito
majstrovskými kúskami, by ich ďalej nepustili a dnes by boli určite odbornými poradcami a inštruktormi v mnohých jednotkách NATO. Na druhej strane by sme však nemali poturčeného Turčína Poničana a ani rovnomennú báseň Sama Chalupku - „Jajže, Bože, strach veliký, vpadli Turci na Poniky...!“
a naša literárna kultúra by bola ochudobnená o rovnako majstrovský kúsok.
čiskách neustále motal
sme zo začiatku verili, ale svojho rodu. Starý otec
popod nohy a pri tréninv záujme zvýšenia zbrojnej bojoval v SNP a bol uznágoch športových strelcov
výroby v západných kraji- vaný partizánsky veliteľ.
si
nikdy nezakrýval uši.
Po
vojne
bol
pracovníkom
nách, teda v záujme neuA
údajne
vedel sluchom
Zväzarmu
a
profesionáltíchajúceho apetítu zisku
rozoznať
výstrel
i úder
nym
trénerom
športových
západných zbrojárskych fiprojektilu na terč. Nuž
riem od Fínska až po USA. streleckých disciplín. No
a otec bol atómový fyzik.
Na začiatku každého a jeho vnuk sa mu na cviOn rozhodol o tom, že
projektu vždy stojí človek
syn pôjde študovať oda jeho um. Na začiatku
bor konštrukcie zbraní
tohto projektu stál dnešný
na Vojenskú akadémiu
A. Zápotockého v Brne.

STRIBOG
SP9 A1
Kde sa však vzala v havlovskej a pohavlovskej
dobe na Slovensku, keď
nám celý rad vynikajúcich
zbrojárskych fabrík zrušili
nie v záujme mieru, ako

majiteľ firmy - Jaroslav Kuracina. Záujem o techniku
a konštruktérske schopnosti dostal v genetickej
výbave mužských predkov

Samonabíjacia pištoľ STRIBOG SP9 A1 je novinkou
v produktovej línii spoločnosti GRAND POWER a jej
unikátnosť spočíva vo využití
dvojhmotového záveru, ktorý
významnou mierou redukuje
spätný ráz zbrane a zlepšuje
správanie zbrane pri streľbe
a jej ovládateľnosť. Na zbraň
je možné uchytiť široké spektrum doplnkov, nakoľko je
vybavená dvojicami líšt Picattiny a key-mod. Zameriavač,
svietidlo alebo t-rúčka si tak
určite nájdu svoje miesto.
Pažbička je kompatibilná
s pažbičkami typu AR výrobcov tretích strán, takže sa
dá bez problémov nahradíť.

Jaroslavovi Kuracinovi,
rodákovi z Oravy, štúdium
nerobilo ťažkosti. Ako
profesionálny vojak najskôr nastúpil do funkcie
útvarového pyrotechnika
v Hronseku. A viete, čo
má spoločné pyrotechnik
s konštruktérom a projektantom? Nesmú mať
trasľavé ruky! A tak náš
dnešný úspešný zbrojár
počas služieb dozorného útvaru kreslil a kreslil
- pištole! Nespočetne krát
strieľal z rôznych typov
pištolí a revolverov a pri
každom type mal pocit,
Pokračovanie na str.11
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Na návšteve v zbrojárskej firme na Hrone

GRAND POWER JE VEĽKÁ SILA,
ČO AJ TURKOV PORAZILA
Pokračovanie zo str.10

že sa to dá zlepšiť. Najmä
v spätnej väzbe, keď vás
pištoľ naraz kopne do
ramena, lakťa i zápästia.
Priateľ Ivan Krupa postrehol pozitíva Kuracinovej
inovácie a navrhol mu, či
skôr presvedčil ho, aby si
zdokonalenú pištoľ, ktorá
medzitým dostala názov
K 100, nechal patentovať.
Aj sa tak stalo. Všetci odborníci uznávali, že z pištole sa strieľa príjemnejšie,
lebo „menej kope“, že je
rýchlejšia, no a najmä, že
zaručuje presnejšiu streľbu. No a navyše je samonabíjacia. Lenže až potom
nastala bitka. Bez pištolí
a bez streliva, zato razantne administratívna. Tušíte správne, bol to zápas
o uznanie patentu a o presadenie pištole do sériovej výroby. Medzinárodný
patent na pištoľ K 100 sa
mu podarilo získať v roku
1997. Lenže - doma je málokto prorokom a na Slovensku zvlášť. Zhasínajúce,
ale aj nanovo sa rozbiehajúce zbrojovky v Dubnici
nad Váhom, Brne a Detve prestupovali z nohy na
nohu, a namiesto toho,
aby „havlovčinu“ kopli
do zadku a nastúpili novú
a nezávislú slovenskú
cestu, išli do konkurzov.
Ak je práca koníčkom,
tak koníček sa skôr či neskôr stane drogou. Jaroslav
Kuracina to už nepustil
z hlavy ani z rúk. S pomocou chápajúcich a dôverujúcich mu priateľov založil
v Slovenskej Ľupči vlastnú
firmu GRAND POWER.
Firma si v tomto roku pripomína a určite to aj náležite oslávi - 15. výročie

svojho vzniku. Z toho si
môžeme vypočítať, že sa
tak stalo v roku 2002. Dnes
zamestnáva rovných 100
ľudí, väčšinou mimoriadne kvalifikovaných. Vyrába 30 modelov a modifikácií pištolí, medzi nimi
aj tie s tlmičom a predáva
ich do vyše 70 krajín, medzi nimi do Ruska USA,
Kanady, Brazílie, Južnej Afriky, Kazachstanu,
na Filipíny, do Malajzie
a ďalších vyše dvadsiatich krajín Európy a sveta.

A čo bolo na začiatku začali zaujímať: - Ukáž, čo
je to za pištoľ? Odkiaľ ju
máš? Naozaj menej kope?
Naozaj je presnejšia...?
Chýr sa rozletel rýchlosťou toku Hrona pri Slovenskej Ľupči a úspech
sa začal približovať, až sa
nakoniec celkom dostavil.
Firma je úspešná a výrazne expanduje. A to nielen
v nachádzaní nových odbytíšť, ale aj v rozširovaní
sortimentu a ponuky. Už
nejde len o pištole. Firma
začala vyrábať samopal
vynikajúcej modernej

ak je možné a dovolené pri
zbraniach o tom hovoriť.
Vraj je o ne veľký záujem
v afrických krajinách. No
a ďalší vývoj firmy zatiaľ
symbolicky naznačuje legendárny sovietsky guľomet Maxim, ktorý ako
múzejný exponát „stráži“
vchod do výrobných častí
firmy. Jaroslav Kuracina,
úspešný slovenský podnikateľ v pikantnom zbrojárskom odbore, hovorí, že

K 100
TTD pištole K 100
Kaliber:
Typ náboja:

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

A čo bolo na začiatku
tohto prieniku? Nechce sa
veriť, ale šport. Jeden náš
športový strelec, bol to Ernest Nagy, to na odporúčanie trénera skúsil s pištoľou z tejto rozbiehajúcej
sa slovenskej zbrojovky.
A čuduj sa svete - začal vyhrávať všetky turnaje. No
a športoví strelci, v osobnom živote priatelia, na
športovom poli súperi, sa

konštrukcie, ktorý majiteľ nazval „The Stribog“.
A viete prečo? Stribog je
v slovanskej, a teda aj v slovenskej mytológii „bohom
vetra a búrky“. Z toho aj
laik vytuší, aké vlastnosti
má táto zbraň. No a kto
spozná Jaroslava Kuracinu
osobne, presvedčí sa, že
je to aj roduverný Slovák
v pravom slova zmysle.
Preto ten „Stribog“, nech
si anglický svet a jeho šimpanzujúce satelity lámu
hlavu, čo to znamená.
No ani to nie je všetko.
Už je na svete prototyp
guľometu.
Moderného,
unikátneho,
účinného,
s vynikajúcim dizajnom,

guľomet je funkčný. Bodaj by nie, keď on sám ako
podnikateľ je mimoriadne
funkčný. V duchu aktuálneho odkazu, ktorý si sformuloval takto: “Je čas vrátiť sa ku svojim koreňom!“

Jaroslav Rezník
KVV Bratislava
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Memoriál J. Gabčíka
23. ročník
Rada by som sa cestou článku podelila o svoje dojmy
z môjho srdcom milého behu Memoriálu J. Gabčíka,
ktorým sme si uctili pamiatku výsadkovej skupiny
Anthropoid spred 75 rokov.
Tento ročník sa uskutočnil 27. mája 2017.
Historické fakty tejto hrdinskej operácie sú známe ...
ja by som rada spomenula iné a to ako som sa
k tomuto behu “prichomietla” pred 6 rokmi.
Jedno pekné májové ráno
sme sa rozhodli urobiť si
výlet s batohami po Slnečných skalách v oklí
Rajeckých Teplíc. Ako
sme sa chystali na track
tak sme si všimli skupinku ľudí postávajúcich
v Poluvsí a čakajúcich
na niečo. Nevedeli sme
o čo ide tak sme sa k nim
priblížili a zaujímali sa
kam sa to chystajú vyraziť . Dozvedeli sme sa že
sa jedná o beh na počesť
pamiatky Jozefa Gabčíka.
Keď zaznel štartovací výstrel a všetci sa rozbehli
neostávalo nám iné len
bežať keďže sme ani netušili kadiaľ a bežci sa nám
rýchlo strácali z dohľadu.
Tak ako sme boli s batohami a vychystaní na
track. Samozrejme že sme
nemali štartové čísla a keď
sme pribiehali do cieľa
behu do areálu 5. pluku
špeciálneho určenia bolo
nám to trochu trápne tam
len tak pribehnúť, ale
vojak na bráne nás popohnal dnu so slovami že
keď sme to odbehli, tak
až do cieľa . Tak sa aj stalo. Trošku sa tomu v cieli
divili že nemáme žiadne štartovacie čísla a my
sme si to vychutnali, že
my sme bežali len tak pre
radosť. Je to nostalgická
spomienka, ale takto som
prvý krát bežala tento

memoriál. A bola som
veľmi hrdá že aj ja som
si svojou účasťou mohla
uctiť pamiatku J. Gabčíka. Vtedy som si dala
záväzok že budúci ročník pobežím už s bežeckým štartovacím číslom.
Tak sa deje rok čo rok .
Samotnému behu predchádza pietny akt kladenia
vencov pred pamätníkom
J. Gabčíka pred areálom
5. pluku špeciálneho určenia. Potom nasleduje
prevoz účastníkov k rodnému domu J. Gabčíka
do obce Poluvsie. Odtiaľto sa štartuje a beží sa
popri brehu Rajčianky až
do Žiliny do areálu pluku.
Bežci sú v cieli odmenení
vynikajúcim čajom a výborným armádnym gulášom s chlebíkom. Tento
významný deň sú brány 5.
pluku špeciálneho určenia
J. Gabčíka otvorené širokej verejnosti a pripravený je bohatý program pre
návštevníkov. Rôzne dynamické ukážky boja príslušníkov špeciálnych síl
a aj statické ukážky zbraní, ukážok z klubov vojenskej histórie. Program
je obohatený vystúpením
hudobnej skupiny. Je to
pre mňa vždy príjemne
strávený deň v spoločnosti príjemných ľudí.
Preto mi nedá a chcem
sa poďakovať organizáto-

rom, sponzorom a špeciálne človeku, ktorý neúnavne svojou mravenčou
prácou a dlhoročným
zanietením
propaguje
tento významný memoriál p. MUDr. Hanákovi.
Je to môjmu srdcu milý
beh a pokiaľ mi zdravie bude slúžiť .... pobežím ho. A pripomeniem
a uctím si pamiatku rodáka z Poluvsia generálmajora i.m. J. Gabčíka.
Martina Fertaľová
KVV Bratislava
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXX
Kladom, pre veteránov
majúcich zájem o tieto medaile, odznaky, dekorácie
je, že klesajú ich predajné
ceny. Na druhej strane bude
za pár rokov ťažké rozlíšiť,
kto bol odznakom ocenený a kto si ho kúpil. V knihe „Pozor, skáču veteráni!“
(str. 251) som sa zmienil
o pripravovanom pomníku slovenským vojakom,
ktorí zahynuli v novodobých zahraničných misiách
a operáciach. Definitívnou
lokalitou, kde rezort MO
SR pomník 57 vojakom
postaví, bude vojenský cintorín Háj - Nicovô pri Liptovskom Mikuláši. Miesto
je známe i príslušníkom
KVV SR (pozri Spravodajca
O KVV B. Bystrica 3/2015).
V histórii výsadkov z Ruska
existuje rad bielych miest.
Ide o jednotlivcov (V. Lac-

Viete že ???

Z
archívu
pozostalosti plk. Sigmunda

Prví povojnoví športoví parašutisti absolvovali zoskoky v ČSR z lietadla Ju – 52
(OK-BBB). Išlo o ex. Baťove
lietadlo s pôvodnou imatrikuláciou OK-ZBB. Lietalo
u vládnej letky SNB v rokoch
1949-1959. 5 lietadiel lietalo v ČSA (OK-ODH, PDC,
TDI, ZDO, ZDN), u ldp Praha

České Červené barety z. s., spoločne s obchodnou spoločnosťou SM Parapresent s.r.o., pokračujú vo vydávaní pamätných odznakov so stuhou. K asi 17 (väčšinou i predajných) pribudla
v 4/2017 pamätná dekorácia „Veterán výsadkových jednotiek československej a českej armády“.
ko, J. Makovič, V. Štajner,
…), vysadených na území
Slovenska hlavne v roku
1944. Pozornosť by si zaslúžila i Maria Maximovna
Bobyreva ( 1918) členka
spravodajského
výsadku
AVANTGARD(A). K vysadeniu došlo pravdepodobne
zo 6. na 7.8.1944 sv. Krakova, veliteľ výsadku Alfréd
Kaleta. Lingvistka, krycie
meno Tamara, prenikla
a získala k spolupráci šéfa
gestapa v Moravskej Ostrave
– A. L. Steindorfa. Ani spolupráca (poistka pre prípad
prehratej vojny) nezachráKbely lietalo ďalších asi 12
junkersov s označením D-1 až
D-12, neskôr prečíslované na
D 20, 40, 41, 44,… D-7 = D 52.
Parašutisti počas II.
svetovej vojny plnili hlavne
úlohy v prospech jednotky
ktorá ich vysielala, teda hlavne
frontu, armády. Počas studenej
vojny už v prospech vojenskej
rozviedky a kontrarozviedky.

nila Steindorfa od popravy
23. 4.1947. Bobyreva/Bobyrevová sa stala v 29.5.1945
čestnou občankou Ostravy (ako štvrtá v poradí po
prezidentoch Masarykovi,
Benešovi a maršálovi Jeremenkovi). V časopise SZPB
Bojovníkov č. 3/2017 som
sa na strane 8 dočítal, že na
povýšení „železného kapitána“ J. Staneka (30.5.1990)
do hodnosti genmjr. v. v.
sa angažovali I. Andrejčák
a herec A. Hric. Vo februári 2017 sa dožil 95 rokov
v Bytči prísl. 2. čs pdb Ondrej Šamaj, 82 rokov osláVHÚ Praha má vo
svojich zbierkach rôzny padákový materál. Sú tu napr. čs.
padáky: F.P.S., VJ-1, OVP-68,
PL-58-S, Raketa, ATL – 88,
taliansky Salvator D-39, nemecký RZ-24 BII, americký
Irvin Standard Q.R., britský
B-8 S/N Switlik, nákladný
G.Q. Statichute, výsadkový
kontajner pre PTRS 9K11 Maljutka, 3,5 m pútací popruh pre
výsadkového sprievodcu, atď.

vil sochár Štefan Pelikán
– autor Gabčíkovej sochy
spred žilinských kasární 5.
p ŠU. Zo smutnejších správ,
12.4.2017 nás opustila ZMS
Beryna Štefáková ( 1951),
ex. členka KVV BA (nositeľka titulu Zaslúžilý majster športu z roku 1985).

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha
Na
8.
leteckých
dňoch v 8/2002 v Ražňanoch
bol S. Mulíkom pasovaný
titulom Rytier parašutizmu
ZMŠ Ladislav Platko (Prešov).

prevzaté z knihy
Pozor, skáču veterámi!

Vľavo je plk.Paleček
a vpravo (s padákom,
pri kontrole šnúr)
náš nebohý kolega
plk.Sigmund.
Je to ukážka
pre vtedajších
sovietskych poradcov
velenia
výsadkového vojska.
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Dňa 18. 6. 2017
na letisku v Senici
pri zoskoku padákom
tragicky zahynul
Ing. Ľuboslav Bednárik

Česť jeho pamiatke !

Ľuboslav BEDNÁRIK
* 17. 12. 1965 + 18. 6. 2017

Ročník XVII.

Fórum vojnových veteránov
2017

Únia vojnových veteránov SR spolu s Akadémiou
ozbrojených síl a Trnavským samosprávnym
krajom zorganizovali dňa 27. 4. 2017 už
4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
„Fórum vojnových veteránov“.
Záštitu nad podujatím Dubeň, Hreha a Timura).
prevzal minister obrany Na konferencii odzneli
SR Peter Gajdoš. Konfe- prednášky z pôsobenia
rencie sa zúčastnil vice- ozbrojených síl SR v býprezident medzinárodnej valej Juhoslávii, účasti
asociácie mierových síl poľskej armády v zahra(SPIA), prorektor Aka- ničných misiách a čindémie ozbrojených síl nosti MO SR v prospech
SR, predseda VÚC Tr- vojnových
veteránov.
nava, starostovia obcí Konferencia bola ukonVÚC Trnava, zástupky- čená spoločným vyhláňa rakúskych organizácií sením účastníkov konfeveteránov, SZPB, Zväz rencie, ktoré bolo spolu
vojakov SR, UN-veterán s prednáškami uverejnené
Slovakia a Klub vojen- v Zborníku Fórum vojských výsadkárov Brati- nových veteránov 2017.
slava ( kolegovia Tuček,
Ľubomír Dubeň
Dubeň, Hreha a Timura).
KVV Bratislava

Blahoželáme k narodeninám
apríl

máj

jún

júl

Effenberger Mikuláš
Hrehuš Anton
Chvostek Dušan

Cipro Ján
Čarnogurský Ján ml.
Mehes Jaroslav
Nemček Ivan
Smrek Emil

Benkovič Lukáš
Baško Jozef
Filo Alexander

Fertaľova Martina

Kluvánek Ivan
Kňazovický Ľubor
Rezník Jaroslav
Šubertová Iveta
Šuplatová Ľubica
Takáč Karol
Timura Viktor

Cádra Daniel

Hulín Ivan
Kiripolská Emília
Kováčová Jana
Mehesová Božena
Obúlaný Peter
Pätoprstá Božena

Matušková Zdenka
Michajlov Mário
Psotka Imrich
Snohová Katarína
Tučeková Emília
Vodová Jana

Prvonič Peter
Voda Gustav

Všetkým menovaným srdečne blahoželáme
a do ďaľších rokov života želáme všetko najlepšie !
Spravodaj Červené barety – len pre vnútornú potrebu
realizácia: tel.: + 421 903 717 699, e-mail: botafogomm@gmail.com
Číslo účtu: 1746841054 (zo zahraničia IBAN: SK4202000000001746841054) Kód banky: 0200 VÚB Bratislava

