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Úvodom 
 

    Za nami je uskutočnená výročná členská schôdza, na ktorej sme vyhodnotili svoju činnosť 

v minulom roku. Ostalo nám z minulého roku niekoľko neuverejnených príspevkov, ktoré však 

nestratili svoju aktuálnosť. Druhé číslo Spravodajcu tradične začneme príspevkom od nášho 

neúnavného kolegu Emila Tencera o tom, ako naše bývalé športové parašutistické druţstvá 

ţien a muţov získali titul majstra sveta v roku 1956. Nasledujú dva príspevky od kolegu Štefana 

Janáčka, jeden o minuloročnom odhalení reliéfu pri pamätnej tabuli Juraja Kriváňa v Šumiaci, 

druhý ako spomienka na zosnulého kolegu M KVV J. Kriváňa Šumiac. Potom za nimi nasleduje 

nemenej zaujímavý príspevok kolegu Vlada Gajdoša z KVVV Praha o zoskokoch EMPA 

v Klatovách, po ňom krátka informácia z výročnej členskej schôdze nášho klubu a informácia 

o ponuke od kolegov KVV Prostějov. Informácie z februárového zasadnutia Predsedníctva 

KVV SR v Ţiline a doplnený Plán práce na rok 2012 toto číslo uzavierajú. Zápis z výročnej 

členskej schôdze je ako osobitná príloha tohto čísla klubového Spravodajcu. 

Ivan Bartoš 

 

Boj o titul Majstrov sveta 
 

Odohrával sa na letisku Tušino v Moskve v roku 1956. Druţstvo ţien 

ČSR reprezentovali Maxová, Pangerlová, Kloubcová a Jarkovská. 

Druţstvo muţov Kriváň, Jehlička, Kaplan, Koubek a Ozábal. Vo 

výprave boli ešte Vasil Kučeravý ako vedúci, Honza Hotěk ako 

tréner a pilot František Kdér. Začiatok III. MS bol 29. júl 1956. 

Majstrovstvá sa konali celý týţdeň. Skákali sa tri disciplíny 

v jednotlivcoch a jedna v druţstvách. Bol to zoskok na cieľ zo 600 m, 

kombinovaný zoskok z 1500 m a zoskok s výdrţou 30 sekúnd so 

štyrmi otočkami.  

Teraz si očami športového parašutistu a novinára Štefana Uhra pripomenieme len posledný 

deň v jednotlivcoch, kedy sa rozhodovalo, kto bude absolútnym majstrom sveta na III. 

majstrovstvách. Na Tušinskom letisku sa uţ všeobecne diskutovalo najmä o tom, kto 

z československého druţstva obsadí prvé miesto. Kto sa stane absolútnym majstrom sveta? 

Uher opisuje túto udalosť: „Váš typ?“ – pýta sa ma nemecký novinár. „Ťaţko hovoriť. Sú ako 

jeden. Nerozoznáš ich. Najspravodlivejšie by bolo, – smejem sa – keby sa všetci stali 

absolútnymi majstrami sveta. Keď to však nejde – treba čakať na rozhodujúci zoskok." 

 – Ale predsa, kto by to mohol byť?  

– Myslím, ţe Poldo Ozábal alebo Gusto Koubek... 

O tejto otázke sa hovorilo aj v našom kolektíve. Hodnotil sa počet získaných bodov a vyhliadky 

pred posledným zoskokom.  

„Najreálnejšie podmienky na získanie titulu absolútneho majstra sveta má Poldo Ozábal. 

Konečne, zaslúţil by si tejto pocty.“ – vyhlásil Gusto Koubek. 

„Nie je to jedno, kto bude majstrom? Či Poldo, Gusto alebo Juro? Na tom predsa nezáleţí. 

Hlavné je, titul balíme do Československa.“ – vyhlásil praktický Jardo Jehlička. 

Lietadlo odštartovalo a na zemi zavládol úplný pokoj. Kaţdý uţ povaţoval za úplnú 

samozrejmosť, ţe druţstvo ČSR znovu padlo takmer na stred kruhu, len Poldo Ozábal, 

vysilený, uťahaný, nestačil uţ premôcť prudší poryv vetra a pristál o kus ďalej. Takto sa Gusto 

Koubek, rodák z Vajnor pri Bratislave stal s minimálnym náskokom bodov absolútnym 

majstrom sveta. 
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    Počasie je zatiaľ skutočne výhodné. Vetrík len sem-tam zafúka. Slnko prudko svieti. Sú 

predpoklady, ţe by naše ţeny vedeli zlepšiť výsledok. Ale  dokáţe Joţka Maxová opakovať svoj 

bravúrny zoskok? Nie je uţ veľmi vyčerpaná? Parašutistický maratón vyčerpal aj muţov. Ţeny 

majú tie isté disciplíny. Okrem toho Maxová je v čele súťaţí jednotlivcov. Má za sebou uţ tri 

disciplíny, vedie však len o jeden bod pred Seliverstovou a tá je jej veľkým súperom. 

V mysliach nám ustavične víri 

ten jeden bod náskoku Maxovej 

pred ňou. Vietor sa znova 

zosilňuje. Mení smer. Sme 

ticho... Rozmýšľame... Honza 

Hotěk sedí so svojím 

nepostrádateľným notesom 

a počíta. Ako hlavný čašník: 

„Ak dokáţe Joţka v druhom 

zoskoku pristáť čo i len o šesť 

metrov od stredu kruhu, je 

absolútnou majsterkou sveta, 

pravda, ak Valja nesadne rovno 

na stred kruhu.“ 

    Znovu je porada v našej 

výprave. Prichádzajú k nám 

zahraniční experti, odborníci. 

Radia. Jednalo sa o to, či podať 

protest, alebo nie, keď pri 

prvom zoskoku tejto disciplíny 

musela Kloubcová otvárať 

záloţný padák. Vedúci výpravy 

Kučeravý si zavolal dievčatá.  

„Ide o to, - hovorí - ţe novým 

zoskokom by ste vy dve, 

Pangerlová a Kloubcová mohli 

zlepšiť celkové postavenia 

v pretekoch jednotlivcov. Joţka 

Maxová by však mohla stratiť 

titul absolútnej majsterky sveta. 

Rozhodnite sa. Chcete, aby sa 

zoskok opakoval?“ V prvom 

okamihu sú dievčatá ticho. Rozmýšľajú. Nemoţno poprieť, kaţdá z nich by sa chcela čo 

najlepšie umiestniť. Ale Joţka, ich priateľka, má moţnosť získať titul absolútnej majsterky 

sveta, zatiaľ čo oni, Pangerlová a Kloubcová by postúpili zo šiesteho miesta na piate, alebo 

štvrté miesto. Nakoniec padlo ich posledné rozhodnutie: „Protest nepodáme!“ 

   Druhý zoskok. Ihneď po opustení lietadla Pangerlová a Kloubcová manévrujú na cieľ. 

Maxová ostáva vzadu. Na zemi zavládlo vzrušenie. Korešpondenti pobiehajú. Americkí 

parašutisti filmujú, miestny rozhlas hovorí o vynikajúcich československých parašutistoch. 

Kučeravý so Storčienkom pozerajú do notesov, zavše na oblohu, kde manévrujú naše ţeny. Vo 

vzduchu je aj lietadlo so sovietskymi pretekárkami a zdá sa, ţe práve tak ako my, aj Storčienko 

má uţ prepočítané jednotlivé moţnosti. Dopadá Pangerlová. Trochu ďalej, ako sme ju chceli 

mať. Na tvári nášho vedúceho badať kus nevôle. Zato Kloubcová si opravila prvý zoskok. Vo 

vzduchu je Maxová. Takticky ostáva chrbtom po vetre a jemne, precízne pracuje s padákom. 

Brzdí zadnými popruhmi a nasadzuje na pristátie, nad stredom terča. Tam sme ju chceli vidieť, 
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tam sme ju chceli mať. Zafúkal však bystrý vetrík a preletela kus za bod pristátia. Bude to 

stačiť na Seliverstovú? Znovu horúčkovite rátanie, na našej a sovietskej strane. Ráta Kučeravý, 

Hotěk i Storčienko. Rátajú rozhodcovia i novinári. Nad nimi je hŕba ľudí. Nerozoznáš svojho 

od cudzieho. Ale čosi-kamsi prišli sovietski parašutisti a novinári, Švédi i Nemci, Juhoslovania 

a Izraelčania a Joţka Maxová letí vo vzduchu. V tej trme-vrme sme ani nespozorovali, ţe vo 

vzduchu sú uţ sovietske reprezentantky. Čím viac sa blíţili k zemi, tým viac opadávala vlna 

našej radosti. Muchinová a Priachinová nádherne nasadzujú na pristátie. Ale ten zadný bystrý 

vetrík, ktorý oklamal Maxovú, oklamal aj ich. Preleteli.  

„Tak, teraz je to jasné“  - hovorí Kdér. 

„Ešte nie Frantíku! Pozri na Valju.“ 

Nízko nad zemou sa otáča od kruhu. Spozorovala, ţe nad zemou fúka silnejší vietor, prudko 

začala brzdiť. Aj tak dopadla o niekoľko centimetrov ďalej ako Maxová. Pohľad na Storčienka, 

ktorý zabalil svoje poznámky, hovoril za všetko. Valja Seliverstová tak stratila titul majstra len 

o niekoľko centimetrov!  

 

   Do Moskvy sme odchádzali s tajnou túţbou – získať titul majstra sveta aspoň v jednej 

disciplíne a udrţať si druhé miesto z predchádzajúcich majstrovstiev. Sme hrdí na to, ţe sme sa 

stali majstrami sveta v jednotlivcoch i druţstvách. Je to nebývalý úspech. Získali sme právo 

usporiadať majstrovstvá sveta v roku 1958. 

 
Použitý materiál: Ľudia v oblakoch od autora Štefana Uhra. 

   Voľne spracoval v decembri 2011 Emil Tencer 

 

Poznámka:  Výsledky III. MS 1956 Tušino - Moskva 29. 7. - 4. 8.1956  
 Muţi :  1. G. Koubek, 2.  L. Ozábal, 3. J. Jehlička -  všetci ČSR   

 Muţi druţstvá : 1. ČSR, 2. ZSSR, 3. Bulharsko 

 Ţeny : 1. J. Maxová (ČSR), 2.  V. Seliverstová, 3. N. Muchinová - obe ZSSR 

 Ţeny druţstvá: 1.  ZSSR,  2.  ČSR,  3. Bulharsko  
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Minulý rok  k pamätnej tabuli šumiackemu rodákovi Jurajovi Kriváňovi 
pribudol reliéf 
 

Myšlienka osadiť pamätnú tabuľu šumiackemu rodákovi Jurajovi 

Kriváňovi sa zrodila u nášho košického kolegu  Eda Vargu  uţ v roku 

2009. Edo bol odchovancom Juraja Kriváňa, bol jeho učiteľ a vzor. 

Dňa 23. októbra 2010 bola pamätná tabuľa venovaná tomuto 

šumiackemu rodákovi  slávnostne odhalená. Spomienka sa konala pri 

príleţitosti päťdesiateho výročia tragickej smrti tejto najvýznamnejšej 

osobnosti československého parašutizmu. Juraj Kriváň, vlastným 

menom Károly, má v obci mnoho rodinných príslušníkov, nesúcich 

toto meno. Minulý rok, po odhalení pamätnej tabule, nás oslovil 

výtvarník a medailér Pavel Károly, tieţ šumiacky rodák a príbuzný 

Juraja Kriváňa, ktorý sa na slávnostnom akte zúčastnil. Prišiel s návrhom, ţe by bol k tabuli 

vhodný aj reliéf tváre Juraja Kriváňa. Ponúkol nám urobiť návrh a umelecké stvárnenie ako 

dar pre obec Šumiac a Miestny klub vojenských výsadkárov Juraja Kriváňa Šumiac. 

Netrvalo ani desať mesiacov a dňa 16. júla 

2011, na deň Zvrchovanosti Slovenska, ktorý sa 

kaţdoročne slávi v obci Šumiac, sme mohli 

odhaliť reliéf tváre Juraja Kriváňa. Svoje dielo 

odhalil sám autor. Slávnosť opäť obohatil 

a svojím vystúpením skrášlil folklórny súbor 

Šumiačan. Účasť Šumiačanov bola oveľa vyššia 

ako minulý rok pri odhaľovaní samotnej tabule. 

Akt odhalenia sa konal 16. júla, pretoţe tento 

deň si zvolili Šumiačania za deň osláv Dňa 

prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej 

republiky, tento rok to bol uţ 19. ročník. Do 

rodnej obce v tom období  prichádzajú aj 

„cezpoľní“ a  ich príbuzní a priatelia. 

Podpredseda M KVV Štefan Janáček oboznámil stručne prítomných s osobnosťou Juraja 

Kriváňa, s jeho zásluhami pre rozvoj parašutizmu. Poďakoval pánovi Pavlovi Károlymu za 

jeho dielo - dar. Vysvetlil prítomným, ţe náklady na 

materiál a odliatie reliéfu boli financované len 

z vlaňajšej zbierky príbuzných a členov Klubov 

vojenských výsadkárov Slovenskej republiky.  

Pred naším podujatím sa uskutočnila súťaţ 

hasičských dobrovoľníkov o pohár starostu obce – 

nultý ročník. Pohár vyhralo druţstvo zo Šumiaca. 

Hlavný program osláv Dňa zvtchovanosti začal 

v miestnom amfiteátri vystúpením folklórnych 

súborov z Piešťan, Vernára a zo Šumiaca. Podvečer 

zapálili nad Šumiacom, pri ceste na Kráľovu Hoľu, 

pripravenú vatru zvrchovanosti, akt sprevádzal spev 

celého súboru Šumiačan. 

Slávnosť skončila občerstvením a posedením pre 

hudbe v zasadačke obecného úradu. Článok 

„Šumiac si uctil pamiatku svojho rodáka“ vyšiel v banskobystrických novinách MY č. 28 a je 

od redaktorky Alţbety Kyseľovej. Na internete ho nájdete pod http://bystrica.sk. 



6 

 

Na záver nemôţem nenapísať pár viet o výtvarníkovi, medailérovi Pavlovi Károlym, ktorý nám 

tak nezištne podal pomocnú ruku. Jeho výtvarné návrhy denne prechádzajú našimi rukami bez 

toho, aby sme si to uvedomili, aby sme čo-to vedeli o autorovi slovenských strán euromincí. 

Pavel Károly je autorom averzov euromincí v hodnote 10, 20 a 50 centov. 

  
       Detail reliéfu vedľa pamätnej tabule Šumiac 
Pavel Károly je rodák zo Šumiaca, absolvent 

Strednej umeleckopriemyselnej školy v Kremnici, 

odbor plošné a plastické rytie. Nedajú sa tu 

vymenovať všetky jeho diela a návrhy, 

spomeniem aspoň insígnie pre obec Šumiac 

a Brezno a dvojeurovú pamätnú mincu 

s tematikou výročia 17. novembra v roku 2009 

(som jej šťastným majiteľom). Pavol Károly 

dodnes pôsobí v škole umeleckého výtvarníctva 

v Kremnici a temer 40 rokov odovzdáva techniku 

tvorby svojim ţiakom.                                                                     
 

                                                                                                   Pavel Károly s návrhom pamätnej mince  

                 k 17.novembru  2009 

 

       

         Štefan JANÁČEK 

            M KVV J. Kriváňa Šumiac    
 

 

Šumiac smúti...  
 

Dňa 8. februára 2012 nás vo veku 78 rokov opustil šumiacky rodák 

Vladimír Čupka. Odišiel človek, ktorého v Šumiaci ťaţko niekto 

v najbliţšej dobe nahradí. Vladova jedinečnosť bola v jeho 

znalostiach, obetavosti a húţevnatosti, neúnavnej túţbe urobiť pre 

rodnú obec maximum.  

Narodil sa 20. novembra 1933 v Šumiaci a celý svoj ţivot rodnej 

obci  aj zasvätil. Vojenskú sluţbu slúţil v rokoch 1954 aţ 1956 pri 

22. Banskobystrickej výsadkovej brigáde SNP v Košiciach 

a v Prešove. Svoju parašutistickú dráhu začínal tieţ u šumiackeho 

rodáka, Juraja Kriváňa, po ktorom nesie aj náš Miestny klub 

vojenských výsadkárov meno. Vlado napísal do novín a časopisov 

mnoţstvo článkov aj o tejto významnej osobnosti Šumiaca, 

zaslúţilom majstrovi športu, majstrovi sveta a svetovom 

rekordérovi a najmä o krásnom človeku.   

Krásny človek bol aj Vladko. Po ukončení štúdia pedagogického zamerania začal Vlado učiť 

fyziku, technické práce a telesnú výchovu na miestnej škole. Deti viedol láske k športu 

a k prírode. Bol dušou kaţdého podujatia v obci. V lete organizoval futbal a volejbal pre deti, 

v zime robil prírodné klzisko pre korčuľovanie a hokej, organizoval s deťmi zbery surovín, 

čistenie priestranstiev a potokov, pomáhal študentom písať ţiadosti do škôl. Inicioval 

vybudovanie strelnice pre vzduchové a maloráţne zbrane. Všetku činnosť v Šumiaci aj 

dokumentoval. Prispieval do viacerých denníkov, týţdenníkov a časopisov, ako sú napríklad 
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PRAVDA, MY, HOREHRONIE. Pre Slovenskú televíziu a rozhlas bol prvý občan Šumiaca, na 

ktorého sa obracali pri príprave relácií o obci Šumiac.   

   V roku 2008 vyšla monografia o obci Šumiac, ktorej spoluautorom bol aj Vlado. Keď prišiel 

niekto za starostom obce a potreboval sa dozvedieť o Šumiaci niečo viac ako z dostupných 

zdrojov, poslal ho za Vladom. Mal svoj archív, zhromaţďoval všetky materiály o dianí v obci a 

o jej obyvateľoch, významných rodákoch. 

 Vlado Čupka sa stal v roku 2007 

jedným zo spoluzakladateľov 

Miestneho klubu vojenských 

výsadkárov Juraja Kriváňa 

Šumiac a zostal po celý čas jeho 

aktívnym členom.  

    Veľmi ho mrzelo, keď sa mu 

nepodarilo presadiť v obci dobrú 

myšlienku. Snaţil sa napríklad 

obnoviť zrušenú pamätnú izbu 

obce s historickými artefaktmi zo 

ţivota obce, ale uţ sa mu to 

nepodarilo. Cenil si zbierku 

zvoncov pána Mikuláša Gigaca, 

ktorá je zrejme európsky unikát. 

Klub vojenských výsadkárov 

Slovenskej republiky ocenil jeho 

prácu udelením plakety Jozefa 

Gabčíka a  plakety „Za zásluhy výsadkového vojska“ od českého Klubu výsadkových 

veteránov. Medaily Americkej nadácie vynálezcu padáka Štefana Baniča sa uţ ţiaľ nedoţil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V júli 2011, pri príleţitosti osláv Dňa zvrchovanosti  sme v obci Šumiac odhaľovali reliéf 

Juraja Kriváňa pri pamätnej tabuli, na druhý deň boli ocenení občania a kolektívy cenou 

Vlado Čupka pri slávnostnom udeľovaní čestného členstva 

v MKVV Jurajovi Kriváňovi in memoriam v roku 2007 

 

Stretnutie pri nominácii nášho M KVV J. Kriváňa Šumiac Ministerstvom obrany 

na udelenie ocenenia „ Vojenský čin roka“ v roku 2008. Vladko Čupka prvý zľava. 
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starostu obce „Za pomoc pri rozvoji a propagácii 

obce“, ktorú udeľoval osobne starosta obce 

a prezident SR Ivan Gašparovič. Jedným 

z ocenených bol aj Vladko Čupka. 

 Na tejto fotografii je Vladko prvý zľava, 

vedľa Janka Molenta, tieţ člena M KVV J. 

Kriváňa a spoluautora monografie o Šumiaci. 

Jeho odchod do výsadkového neba je veľká strata 

pre najbliţších, priateľov, obce Šumiac, náš 

Miestny KVV Šumiac a všetkých, ktorí ho poznali. 

V nedeľu, 12. februára 2012, sa s ním  v rodnej 

obci Šumiac, v mrazivom a slnečnom dni, lúčili 

stovky smútiacich.  

  Vladko Čupka zostáva medzi nami, členmi 

nášho klubu, zapísaný nezmazateľne. 

Česť jeho pamiatke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Členovia M KVV J. Kriváňa Šumiac pri odhaľovaní reliéfu Jurajovi Kriváňovi 

vedľa pamätnej tabule dňa 16.7.2011, Vladko Čupka prvý sprava. 

 

 

 

                                    Štefan Janáček 

       podpredseda M KVV J. Kriváňa Šumiac 
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Zoskoky s EMPA v Klatovách 
 

V sobotu 15.10.2011 som sa zúčastnil zoskokov v rámci európskeho 

zdruţenia vojenských parašutistov (EMPA/EMFV) na letisku Klatovy – 

Chaloupky.   Išlo o druhý pokus, pri prvom v júni 2011 sa zranil mladý 

dánsky vojak (do 10 minút ho odtransportoval  vrtuľník W-3A Sokol 

0719 do plzenskej fakultnej nemocnice), nastalo kopírovanie  dokladov, 

diskusia, čo je v športovej licencii kategória „ţiak“, typ poistky, atď. 

Prakticky som absolvoval vtedy celý základný „nemecký“ výcvik, 

včítane testov v nemčine. Výcvik bol náročný, pozemná príprava obsahovala zoskoky z mostíku, 

parakotúly do piesku, nácvik pristávania do vody, novinkou bolo, ţe na prsnom popruhu nie je 

nôţ (pri základnom výcviku cvičenec nemá čo ale hlavne kedy rezať). Druhou novinkou bolo 

nedoťahovanie  prsného  popruhu  - vţdy voľný, pretoţe sa z lietadla uţ od začiatku výcviku 

skáče do polohy  Dosť času padlo na činnosť na palube lietadla ako  Cessna -182 (OK-000), 

ktorej Nemci hovoria „česna,“ tak i hranatého Pink Skyvanu SC-7. Na letisku bol cvrkot, ktorý 

obstarávala „flotila“ 3 rakúskych Skyvanov, z ktorých vytvárali na oblohe obrazce skupiny 50-

70 športových parašutistov. Skupinu 12 

vojenských parašutistov (EMPA) tvorili v júni 

Nemci, Američania, Rakúšania, Dáni, Francúz 

a ja. Všetko z diaľky pozoroval ale i fotil 

viceprezident EMPA Adi Schömer. Potom nastalo 

medziobdobie, v ktorom boli dva termíny ďalších  

zoskokov (Příbram, Klatovy), ďalším termínom 

boli Klatovy 13.-15.10.2011. Po e-mailovaní 

s A.Schömerom (ktoţe bude riadiť výcvik 

v Klatovách?),  si „Adi vyrazil válať šunky“ na 

inú akciu EMPA do USA. 

      13.10. som na letisku. Vzdialenosť Karlove Vary – Klatovy letisko je 125 km. Flotila  

rakúskych Skyvanov  (na letisku v Klatovách od roku 1991) sa rozrástla o oranţového „Nema“ 

OE-FDE, takţe na letisku  sú celkom 4 Skyvany – „maskáčový“ OE-FDI, ruţovo-fialový OE-

FDN, bielo-modrý OE-FDP. Pohoda, nikde nikto. Piloti sa venujú údrţbe lietadiel, potvrdia 

mi, ţe prevádzka bude. Vyráţam od hangáru k reštaurácii, obsadenej skupinkou nemeckých 

športovcov, barman potvrdzuje, ţe príchod EMPA je pripravený na večer, ale ţe inštruktor 

Björn KORTH (+ 5000 zoskokov) z Norimbergu je uţ na letisku. Za chvíľu sa objavuje 

v reštaurácii, známej i Ludvovi Dvořáčkovi (KVVV Praha), ktorý sa poblíţ nej v roku 2009 pri 

pristávaní  neúspešne pokúsil o demolíciu drevenej  časti schodiska. Nastáva krátka diskusia, 

opäť o kategórii „ţiak,“ do ktorej sa vloţil i Petr Hlaváček z miestneho Pošumavského 

aeroklubu. (Pre Ludvu – drevené oplotenie uţ neexistuje, zato na druhej strane letiska sú 

oplotené solárne kolektory, ale Petr nemá kľúč od oplotenia,...)  Výsledkom je, ţe nebude 

ţiadne nové preskúšanie ani testy, ceny sú 20€/padák pôţička, 5 € zabalenie, 15€ letenka do 

1200m, takţe čo zoskok, to v prepočte 1000 Kč. Dalo by sa  ešte ušetriť  pri „prenájme“ 

padáku na celý deň, kedy je cena 50€. Čas Č je stanovený na sobotu 15. októbra,  na 09.00 

hod. 

     Sobota 15.10. Po 1,5 hod. jazde mrazivou krajinou som znovu na mieste. Obloha bez 

mráčiku, teplota okolo 0°C. V reštaurácii sedí skupinka mladých rakúskych poddôstojníkov, 

zdravím sa s Petrom – Andreasem  zo Salzburgu, ten mi predstavuje Wolfganga Sehnera 

(rakúsky viceprezident EMPA) z Jagdkommanda, ktorý sprevádza mladých Rakúšanov  

a samozrejme fotí adeptov parašutizmu. Nemeckú časť EMPA reprezentuje „skákajúci“ 

tajomník EMPA Reinhold Schwarz. Navštevujem manifest, rýchla registrácia, kontrola 

licencie, po vloţení zálohy dostávam magnetickou kartičku. Zatiaľ sa skáče z Cessny – 182, 
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vďaka „prckovi“ Björnovi sa do lietadla včítane pilota natlačí 5 osôb. Predzoskoková príprava 

sa odohráva na leteckom snímku letiska, činnosť  po výskoku, „pracovný priestor“ do 1000 m, 

500 m, pohyb v 300 m, 200 m a otáčku v 100 m  tvorí nezameniteľná spojovacia  runway. (Pre 

špecialistov, parametre pristávacej dráhy sú 09-27). V 10.30 hod sa dostávam do výsadky 

spoločne s dvojicou Rakúšanov. „Rozťahujem“ sa v Cessne na podlahe  vedľa pilota ako číslo 

1, skoro si môţem siahnuť na záloţný pilotný knipel. Pre istotu na nič nesiaham, sledujem i 

výškomer na palubnej doske. V 1200 m zaťahuje Björn, krčiaci sa medzi mnou, pilotom 

a zadnou dvojicou Rakúšanov (č. 2,3)  dvere dovnútra, teda ich otvorí. Poklepanie  zozadu po 

ramene, v sede vystrčím nohy von z lietadla, nápor vzduchu mi ich tlačí dozadu. Ľavá ruka je 

v ráme dverí vpredu, pravá vzadu, odstrčenie, roztiahnutie rúk a vypadávam z lietadla. Rátam: 

121,122, ... Rakúšania potom einundhundert, zweiundhundert, ... (Kľud pri pozemnom výcviku 

som získal, aţ som zistil, ţe Cessna má vo vzduchu podvozok uţ zatiahnutý.) Zisťujem, ţe dať si 

čiapku pod prilbu à la vodné športy nebol aţ tak zlý nápad. Krídlo PD-250 otvorené, 

odbrzdené, riadiace šnúry idú pri obrátkach trochu stuha (ţeby hmotnosťou parašutistu?). 

Sledujem dvojicu Rakúšanov nad sebou, inštruktor si strihne voľnú 5. Dodrţujem pokyny, 100 

m otočka na pristanie a som na zemi. Inštruktor „točí“ svoje 4 padáky, v baliarni čakajú baliči 

– dievčina z Hořovic (a ţe pozdravuje Evţena K. z KVVV Praha!) a Maďar z Györu. 

Prebúdzajú sa športovci – Nemci, Rakúšania, prichádzajú  Nemci (Regensburg, Norimberg) 

s poukazmi na tandemy. Prvá trojica z EMPA sa dostáva do maskáčového Skyvanu (OE-FDI).  

Zvuk 2 motorov (kaţdý 533KW) je mohutnejší neţ u lietadla AN-2. Fotím, púšťam sa do 

jednoduchých rozhovorov s Wolfgangom a Reinholdom,  oprašujem slovíčka ako Fallschirm, 

Schirm, Canopy, Flughafen, Flugzeug, Sprung, Abspringen, Mittglied, Zeichen, einpacken, 

landen, zisťujem ţe výškomer nie je Höhenmeter ale Höhenmesser, atď. Tandemy, športovci, 

tandemy, vyhliadkové lety, jesenná obloha bez mráčiku, ďalšia trojica do Cessny ale i do 

Skyvanu. Björn zrýchľuje balenie tým, ţe prináša pod kombinézou na bruchu kontejnery od 

troch padákov, po tom ako vysadil Rakúšanov zo Skyvanu. Sám si strihol voľnú desiatku a ešte 

stihne riadiť „funkom“ pristávanie mladých adeptov parašutizmu. Asi v 15.00 hod. sa konečne 

dočkám. Strojenie, spoločne s dvojicou Rakúšanov. Ešte krátky dotaz, ktoţe nás to vlastne 

vysadí, keď Björn zostává na zemi. Nasadajú tandemy, športovci a nakoniec trojica „lanárov“. 

Všetci (asi 20) sedíme na podlahe, vysadzovač uprostred, vedľa mňa. Zaklapne zadnú rampu, 

štart  a stúpame. Na výškomere 1200 m, ţiadna činnosť, 1400 m,  vysadzovač zasunuje rampu, 

podo mnou, za hranou je klatovská jesenná krajina. Iniciatívne sa zdvíham, vysadzovač ma 

vracia znovu do sedu, sám sa nakláňa  cez zadnú hranu paluby. 1500 m, jasný pokyn – vztyk. 

Stojím na hrane paluby čelom do lietadla. Konečne vidím ostatných, ktorí so záujmom sledujú, 

čoţe je to tam za exóta v maskáčoch. Pohľad vysadzovačovi do očí, jemné pokývanie hlavou 

a odskakujem dozadu, prehýbam sa, rátam. Ruky roztiahnuté, stíham registrovať odlietajúci 

Skyvan, hlava zaklonená tak, ţe mám čas sledovať (asi po prvýkrát), čoţe sa to nado mnou 

deje. Neforemná hruška sa rýchlo mení na otvorené krídlo za jemného preplesknutia  tváre 

šnúrami. Po kontrole padáku zisťujem, ţe i Rakúšania sú vonku na otvorených padákoch 

a Skyvan si to frčí ďalej, do 4000 m. Lebedím si na oblohe, stihnem si prezrieť z výšky 

Klatovské námestie s Čiernou veţou, kasárne bývalého 11. msp, objekt Mäsokombinátu (známy 

z filmu Copak je to za vojáka), cestu na Plzeň.  Je o poznanie chladnejšie, pozorujem rukáv na 

letisku, vietor sa nezmenil, nemusím meniť vyskúšaný variant – 300 m, 200 m, 100 m otáčka. 

Pristávam proti vetru, alebo akoby povedali Nemci „landen“. Ďalšia kapitola vo veteránskom 

skákaní je za mnou, táto posledná má poradové číslo zoskoku 102 v poradí na 12 českom 

letisku. Takţe čo v roku 2012? Keby sa podarilo – vrtuľník,... 

                                                                           

                                                                                               Vladimír GAJDOŠ 

                                                                                                               KVVV Praha 
                                                                                                     Ilustračné foto: Skyvan SC7 zdroj: flugzeuginfo.net 
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Výročná členská schôdza 
sa uskutočnila dňa 3. 2. 2012 

v Spoločenskom klube 

Veliteľstva vzdušných síl OS 

vo Zvolene. Podľa prezenčnej 

listiny z 39 členov bolo 

prítomných 29 (74,36 %) a za 

Miestny KVV J. Kriváňa 

Šumiac kolegovia Miloš 

Kollárik a Ján Nosko. Ďalej 

svojou účasťou poctil 

rokovanie kolega z KVVV 

Praha Vladimír Gajdoš, 

predseda KVV SR  Anton 

Múdry a člen predsedníctva 

KVV SR Ján Hanák. Za 

bratislavský oblastný KVV 

boli prítomní kolegovia 

Ladislav Hreha, Jozef Tuček, Ivan Nemeček a Viktor Timura. Osobitne bol privítaný pán Leo 

Kolník – výsadkový veterán, bývalý padákový strelec a Ján Zvarka za Športový strelecký klub 

Zvolen. Po privítaní si všetci prítomní 

kolegovia uctili minútou ticha všetkých 

kolegov, veliteľov, ktorí nás navţdy 

opustili v minulom roku. Po tejto pietnej, 

tichej spomienke pokračovalo rokovanie. 

Bola zvolená návrhová komisia v zloţení 

Ladislav Haverla – predseda, Albert 

Dubný a Vladimír Zámečník – členovia. 

Správu o činnosti O-KVV Banská 

Bystrica za rok 2011 predniesol predseda 

klubu kol. Vladimír Kavický. Správu 

o hospodárení klubu za rok 2011 a Plán 

činnosti klubu na rok 2012 predniesol 

kol. Ivan Bartoš. V rámci personálnych 

otázok predstavil kol. Bartoš pána Jozefa Petráša, ktorý sa prihlásil za člena nášho klubu. 

V diskusii vystúpil ako prvý predseda KVV SR kolega Anton Múdry, ktorý informoval 

prítomných o našich  uskutočnených 

akciách v roku 2011a kladne zhodnotil 

činnosť nášho oblastného klubu. Členovia 

klubu a hostia sa rozdiskutovali po 

príspevku kolegu Perpitsa, ktorý vyslovil 

svoj názor na vojenských výsadkárov - 

veteránov a športových parašutistov. 

Kolega Mrenica do diskusie prispel nielen 

informáciou o  návšteve miesta tragickej 

havárie ZMŠ Juraja Kriváňa, ale odovzdal 

aj časť z trupu lietadla predsedovi   

Kavickému.  Odzneli informácie o presune 

športových parašutistov z  Lučenca do 

Prešova, o programe Stretnutia 2012 
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a Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a Štefana Baniča 11.7. aţ 13.7.2012 v Ţiline, 

krátko o príprave II. Majstrovstiev ČR veteránov, návrh na zhotovenie pamätnej tabule 

Vladimírovi Hlôškovi a Jurajovi Kriváňovi na mieste havárie, o 70. výročí vzniku vojenského 

parašutizmu na Slovensku a ďalšie z pôsobnosti klubov. Po skončení diskusie a schválení 

uznesenia sa konalo spoločenské posedenie pri výbornom občerstvení a vynikajúcej 

starostlivosti pani Nataši Garajovej a našich kolegov Tišťana, Šaškieviča, Šakového... 

 

 
 

Informácia o ponuke od kolegov z KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PROSTĚJOV 
 

 

 

Nazdar kolegové veteráni,  

 

tento rok, rok 2012 je významný řadou výročí spjatých 

s výsadkovými tradicemi, které jsou nám, bývalým 

výsadkářům a parašutistům velice blízké. Náš prostějovský 

Klub výsadkových veteránů  bude reagovat na tato výročí  

vydáním 

 

 PAMĚTNÍHO ODZNAKU KLUBU    

  VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ 

 

který by si členové našich KVV v České a Slovenské republice 

mohli koupit jako kterýkoliv jiný odznak, a kluby by tímto 

odznakem mohli ocenit významné osobnosti, které podporují  

jejich činnost.  

 

 

 

    V tomto roce se jedná  o výročí, navazující na naše výsadkové tradice, které byly  motivem  

návrhu na Pamětní odznak, je to:  
 65-té výročí vzniku  Pěšího praporu č. 71 – československých parašutistů, a tím i vzniku 

Výsadkového vojska,  

 60-té výročí vytvoření 22. výsadkové brigády v Prešově, a její přemístění v roce 1960  do 

Prostějova, kde jako VÚ 8280 existuje jako 601. skupina speciálních sil dodnes,   

 50-té výročí úmrtí zakladatele Výsadkového vojska, generála Karla Palečka; všechna uvedená 

výročí jsou na lícové a rubové straně uvedena.  

Barvy na stuze symbolizují:    

-  13 mm široké okraje  - červenou barvu baretu,  

-   2 mm široké pásky -   první dva zleva  barvy znaku Zákup u České Lípy,  

                                    - prostřední dva  barvy znaku Prešova,  

                                    - poslední dva barvy znaku Prostějova.  

Reliéf  lícové a rubové strany medaile vznikne raţbou a  bude v barvě staro-stříbra.  

Kovový odznak na stuţce, má tvar  prvního označení příslušníka výsadkového vojska.  

Pamětní odznak bude dodáván v plastové krabičce s průhledným víčkem , doplněn ještě stuhou 

v délce 10 cm.  Cena za Pamětní odznak bude cca 300 Kč.  
 

 

                                                                       V zastoupení výboru  – s  pozdravem Jindra Starý senior. 
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Krátke informácie zo zasadnutia  predsedníctva  KVV  SR   v Ţiline, dňa 6. 2. 2012 
 

 predseda zhodnotil VČS v Prešove, Zvolene a Trenčíne. Schôdze mali veľmi dobrú úroveň 

po kaţdej stránke./pekne upravené miestnosti, účasť cca 80%, svedomite pripravené 

referáty predsedov, konštruktívne diskusné príspevky a tradične príjemné občerstvenie. 

Potešiteľná bola aj prítomnosť zástupcov príbuzných organizácii - SZPB, Zväz vojakov SR, 

Zväz letectva, atď. V Prešove bol program obohatený o kultúrnu vloţku detí. Vo Zvolene 

kol. Zámečník vyzval k spolupráci pri úmysle realizovať pomník zakladateľovi parašutizmu 

na Slovensku Vladimírovi Hlôškovi v jeho rodisku v bývalej Radvani n./Hronom (dnešné 

sídlisko Radvaň) 

 kol. Hreha (BA) informoval o Leteckom dni 9. 6. 2012 v Bolerázi s moţnosťou zoskoku. 

Oblasť BA bude mať VČS dňa 10.3.2012. Všetci vyslovili poďakovanie oblasti BB za 

výborne organizovaný Michalský deň v Malých Bieliciach (v spolupráci s obl. ZA). Na 

VČS v Trenčíne sa zúčastnili zástupcovia početných spriatelených organizácii, ako aj 

hostia zo Zlína. Predseda kol. Krajčír tradične prehľadne a zaujímavo predniesol výročnú 

správu o bohatej činnosti oblasti s ťaţiskom v prednáškovej a turistickej oblasti. 

Poďakoval kol. Hricovi za organizačne náročné stretnutie v Holešove a vedeniu Klubu za 

poskytnutie miestnosti na činnosť členov KVV. Predseda kol. Krajčír predstavil novú 

krásnu klubovú zástavu, ktorej zarámovanú miniatúru odovzdal zástupcom Zlína, 

predsedníctva KVV SR a Zväzu letcov. Po konštruktívnej diskusii sa o pestré pohostenie 

postaral team „šéfkuchára“ Mariána Mikulovského 

 kol. Hanák na predsedníctve referoval o stave príprav na XVIII. ročník Memoriálu Jozefa 

Gabčíka  

 predseda vyzýva k dôstojnému ucteniu si najstarších jubilantov  

 kol. Glatter navrhuje vyuţiť moţnosť zúčastniť sa veľmi kvalifikovaných prednášok ,ktoré 

obsahuje plán činnosti oblasti TN  

 kol. Glatter podal podrobnú správu stave príprav Stretnutia 2012 –program bude 

rozoslaný jednotlivým oblastiam v SR a ČR do konca marca 2012 s tým ,ţe účastnícky 

poplatok bude 30 €, čo len z časti pomôţe hradiť celkové výlohy na akciu, ktoré budú činiť 

cca 13.000 € ...  

 oblasť ZA ďakuje podpredsedovi KVV SR kol. Kopeckému za expresné vybavenie formalít 

na daňovom úrade spojených so Stretnutím 2012  

 predsedníctvo KVV SR tlmočí prosbu kol. Hrica o nahlásenie tých, ktorí absolvovali voj. 

sluţbu v Holešove (nahlásiť čím skôr  tajomníkovi KVV SR, resp. predsedovi kol. 

Múdremu) 

        
Plán práce na rok 2012 

 

 1.  
Banská Bystrica – kladenie vencov pri príleţitosti 67. výročia oslobodenia mesta 

sovietskou a rumunskou armádou - marec 

 2.  
I. kolo športovej všestrannosti O-KVV Banská Bystrica, Športová strelnica Sekier vo 

Zvolene v spolupráci so streleckým klubom Zvolen –  jún  

 3.  Stretnutie generácií KALIŠTE 2012 – august 

 4.  Banská Bystrica – oslavy  68. výročia SNP  - august 

 5.  Turistický pochod k pamätnému miestu SNP k miestu havárie lietadla Li-2 v masíve 

Poľany v spolupráci so ZO SZPB Očová - október 

 6.  Obec Badín – stretnutie pri monumente II. paradesantnej brigády - november 
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Účasť na akciách, ktoré organizujú iné kluby -   podľa doručených pozvánok 

                                                                           -  plány činnosti Oblastných KVV SR  

Výročná členská schôdza  február 2013   

Ďalšie 

aktivity: 

 1. Spolupráca s Klubom vojenských dôchodcov  Banská Bystrica 

 2. Spolupráca s Oblastným výborom SZPB  Banská Bystrica 

 3. Rozvíjanie spolupráce s ďalšími KVV SR a KVVV ČR 

 4. Organizačno – technická príprava na vyhotovenie a odhalenie 

pamätnej tabule organizátorovi parašutistického športu na Slovensku 

prof. Vladimírovi Hlôškovi, CSc. (nar. 17. 2. 1924 v Radvani nad 

Hronom, zom. 6.2.1996 v Banskej Bystrici) – Ivan Bartoš 

 5. Technicko – organizačná príprava na úpravu a označenie pamätného 

miesta havárie ZMŠ Juraja Kriváňa  - Martin Mrenica 

 6. Zistenie moţnosti obnovy pamätníka II. paradesantnej brigády na 

Krpáčove, k. ú. Dolná Lehota – Ivan Bartoš, Branislav Diško 

 7. Organizačné zabezpečenie „Antropoid“ - Branislav Diško 

 

Záverom 
    Uţ som mal hotové toto číslo nášho Spravodajcu, keď mi dodatočne prišli poštou dve 

fotografie od kolegu Emila Tencera k príspevku „Boj o titul majstra sveta“ a následne 

spomienkový príspevok na kolegu Vladimíra Čupku z M KVV J. Kriváňa Šumiac od kolegu 

Štefana Janáčka. Tak som doplnil tieto dve fotografie a spomienkový príspevok aj napriek 

tomu, ţe sa zvýšil počet strán z desať na trinásť. Je potešiteľné, ţe náš klubový Spravodajca má 

úspech u kolegov oblastných klubov na Slovensku a u kolegov v Českej republike. Je to 

v prvom rade zásluha Emila Tencera, ktorého príspevky obohacujú naše spomienky na preţité 

parašutistické roky. Poďakovanie patrí aj kolegovi z KVVV Praha Vladovi Gajdošovi za 

príspevky a korektúru príspevkov, bratislavskej kolegyni Ľubke Šúplatovej, prešovskému 

Andymu Trojanovičovi, ako aj našim kolegom Danovi Kollárovi, Štefanovi Janáčkovi, Lacovi 

Haverlovi, Jánovi Jesenákovi, Vladimírovi Zámečníkovi, Dušanovi Hanckovi, Martinovi 

Mrenicovi, ktorí prispeli do minuloročných čísiel.  Stále očakávam od našich členov príbehy, 

v ktorých by si pospomínali na svoje parašutistické príhody z vojenského, civilného 

a športového pôsobenia, tieto napísali, našli odloţené dobové fotografie a poslali pre niektoré 

budúce čísla nášho klubového Spravodajcu.  
Ivan Bartoš 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    
SPRAVODAJCA č. 2/2012.  Tlač: HP Photosmart C4180. 

Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR a KVVV ČR (bez gramatickej úpravy)  


