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DOSIAHNUŤ  ZMYSLUPLNOSŤ  NAŠEJ  PRÁCE. 
  
     Dostáva  sa  k  Vám  ďalšie  číslo  Spravodaja  ČERVENÉ BARETY.  Prvé  číslo  tohto  
nášho klubového  Spravodaja  sa  nerodilo  ľahko, ale  je  už  na  svete. Našlo  širokú  odozvu  
nielen v  našich  radách, ale  i  u  priateľov  v  iných  kluboch  na Slovensku  a  v  Čechách  kam  
sa cez niektoré  kontakty  dostal.  Náklad,  ktorý  sme  si  mohli  dovoliť  pre  začiatok  nebol  
dostačujúci a niekoľko výtlačkov sme museli dorábať, žiaľ ale už len v čiernej farbe. Sľubujeme 
však, že sa polepšíme . 
     Práve  preto chceme  osloviť  Vás , najmä  našich  členov KVV  v  Bratislave - pomôžte nám 
pri zabezpečení  vydania  ďalších  čísel Spravodaja  formou príspevkov  z  nášho života, 
spomienok, pripomienok, návrhov a  pod . Očakávame , že sa nám ozvete. Aby o strom  , ktorý  
sme zasadili sme sa starali ako dobrý záhradník, zveľaďovali ho a  ten  nám  prinášal  ovocie  
našej spoločnej práce .  Tým   by  sa  zvýšil  pocit , že  je  to činnosť  nadmieru  užitočná  pre  
náš  klubový život. Ponúkame priestor na vecnú výmenu  názorov , ktoré by nás všetkých mali 
spájať . Výroba a zasielanie nášho Spravodaja , bude vyžadovať i keď nie veľké finančné 
zabezpečenie ,predsa  len  bez neho sa nezaobídeme ( farba do počítača, kancelársky materiál, 
poštovné a pod.) Možno  by  pomohla  drobná  platená  inzercia  a v tom  nám  mnohí   môžete  
pomôcť cez svoje kontakty.  
     Aspoň pár slov k odozve na 1. číslo  Spravodaja. Veľmi ma potešil list od môjho 
"parašutistického žiaka" Dana Kollára zo Šumiaca , s ktorým  sme vyrastali na letiskách 
v  Očovej  a  na Sliači. Píše  v  ňom :  "Ďakujem Ti za  Spravodaj . Som  príjemne  prekvapený  
jeho úrovňou. " Ku  svojej  vďake  pridáva  i  niekoľko  kritických  postrehov , ako napr." Pán  
redaktor  pozor  na   slovenčinu".  Ďakujem Ti Dano  za  pripomienky . Priznám  sa , 
že  Spravodaj   neprešiel " štylistickou a  gramatickou  úpravou . Za  tie  roky  môjho  života, 
kedy som sa deň  čo  deň  pohyboval  medzi  českým  a  slovenským  jazykom  absorboval  som 
toľko českých výrazov, ktoré dnes človek bežne  používa . Budem sa však snažiť vyvarovať 



týchto chýb. Každý  takýto  list  poteší , o  to  viac, keď  je  to od  môjho  bývalého  
spolubojovníka , s  ktorým sme  pod  padákmi prežili veľa príjemných chvíľ. 
     Želám Vám  príjemnú pohodu a  milé  zážitky s Červenými baretmi ! Teším sa na  ďalšiu  
dobrú spoluprácu !  

                                             Pavel Franík , člen KVV
   
 
 
 
 
ŽILINSKY  GULÁŠ  CHUTIL  LEPŠI
 
     Po našom príchode vlakom včasrán
znásobovala aj hustá hmla. Dvaja kráčajú
príznak nastávajúcej jesene. Pešia  túra 
polhodine vynorili  sa z bielej tmy obrys
uháňalo z Bratislavy aj osobné auto s
brieždenie. Plk. Jozef  Tuček  a plk. Ján 
zmeškať. Plánované  zoskoky  mali  sa
29.septembra je hustá hmla  a  nič nenas
Až keď sa objavuje autobus, letisko sa na
Ferka Glatera. Od  tejto chvíle  nebolo
počítačom. Len  počasie  sa  akosi  z  týc
Mikym konštatovali, "je koniec."  Ako 
toho dnes nebude Ferko Glater sa ale p
zistiť, Anka  už pyšne stojí pred  hangár
plochu.  "A aby  sa  Vám  chlapci rozja
kondičný beh. Otlčiem Vás aj na mostík
stalo. Je jedenásta hodina a neveríme vla
v divadle dvíha sa biela opona z hmly. N
Aj dovarený guľáš začal dávať optimizm
     AN - 2 naštartovala a  ide  sa   n
aeroklubu v Žiline naberal  potrebnú  vý
metrov. Krajina  pod  ním kúpala  sa v ja
lietadla povieval čerstvý vetrík aby  t
dvanástich   parašutistov. V ruke držal
nasledujúce rušné chvíle. Lietadlo  sa  
k svojmu cieľu. Ten  bol  tu  hlboko  p
obávané  letisko v Dolnom  Hričove. Ob
raz. Patril som práve do tejto kategórie
vyzývala, preto som sa  pripravil. Skáčem
zabrzdil pád, keď som kútikom oka zazre
a  jeho padák sa  tiež  bezchybne otvára
zvyk z dávnej minulosti. Tentoraz sa mi 
mal obavy z neznámeho terénu pod  ní
sústrediť  na  môj zoskok. Hneď  zisťujem
letisko pod  nami!  Vidím staré koryto V
upravenom koryte. Krásny to pohľad.
a elektrifikovanej trati. Snáď  len  nespa
Bratislavy. Nie je to tak zlé. Som ešte 
spokojne  otáčam padák  proti v
V tomto momente pohroma neprichádza 
E  AKO  KUKURICA. 

o do Žiliny vládla nepreniknuteľná tma. Jej účinok 
ci výsadkári z Bratislavy zhodne  konštatovali, že je to 
 po  ceste  k  letisku  ubiehala  len  pomalý. Až  po 
y komplexu budov  a  boli  sme  na mieste. Medzitým 
 dvojčlennou osádkou, aby dostihlo v  Žiline ranné 
 Hromník  boli si dobre vedomí, že dnes sa  nesmie  nič  
  vykonať  hneď  zrána. V  Žiline  v  sobotné  ráno  
vedčuje tomu, že  by sa malo lietať a nie  ešte skákať. 
pĺňa veselou vravou, smiechom a pokynmi neúnavného  
  na  nič  čas. Akoby  bolo  všetko  vopred  riadené 
hto zákonov vymykalo. Ešte  o desiatej sme  s  bratom 

predtým, keď sme už raz do Žiliny pricestovali. Nič z 
očasím  nenechal vyviesť z rovnováhy. Ako sme stihli 
om.  A padáky ?  Tie  sa  rýchlo  nosia  na  letiskovú  
snili Vaše zamračené tváre, hneď Vám dám do vienka 
och a dám  posledné  pokyny. Ako povedal, tak sa aj 
stným očiam. Cez husté mraky prerazili lúče slnka, ako 
ad žilinskou kotlinou rozjasnil sa krásny slnečný deň. 

us do života. 
a  zoskok .Keď dvojplošník Slovenského národného 
šku,  ručička  výškomeru sa ustálila  na  hodnote  600 
rnom opare hôr a slnečných lúčoch. Cez otvorené dvere 
roška  schladil  zapálené  tváre  druhého  výsadku  
i svoje statické lano a v zdanlivom pokoji očakávali 
nakláňa na  jednu stranu a  je  jasné, že sa priblížilo 
red nami a tak som ešte stihol pohladiť  zrakom  toto  
ávané  hlavne  pre  tých, ktorí tu mali zoskočiť po prvý 
. Viditeľná  betónová  dráha  tam  dolu  však jasne  
  ako  prvý. Padák  sa  práve  napĺňal  vzduchom, aby 

l svojho brata. Odlepuje sa od  lietadla  hneď za mnou, 
. S obľubou opúšťa  lietadlo ako lastovička. Jeho dobrý 
ale zdalo, že z lietadla vyhodili vrece zemiakov. Zrejme 
m a  na  lastovičku celkom zabudol. Treba  sa  však  

 situáciu a terén pod sebou. Tak tu si teraz  ty obávané  
áhu, všade plno stromov. A tam je rieka Váh v novom 

 Pátram, ale po  nebezpečnej elektrickej  prípojke 
dnem  rovno na vlak a  nepoveziem  sa  predčasne do 
vysoko a  nesmiem si to pokaziť. Pomyslel som si a  
etru,  hoci  na  letisku bolo jasne bezvetrie. 
zdola, ale z boku. Rúti sa na mňa môj brat, asi mi chce 



niečo povedať. Len je zahľadený niekde inde. Tak - tak sa naše padáky predpisovo vyhli. Nie 
doprava ale  prirodzene  doľava. Dobre  to  dopadlo. Mávam  na  pozdrav, on tiež  a  svoju  
pozornosť venujem len pristávacej ploche. Tak a teraz  máš chlapče na výber. Môžeš pristáť do 
toho čierneho pása tam dole, iste  mäkká oráčina, alebo  na  tvrdý  trávnik  vedľa  rozjazdovej 
plochy. Môžeš  si vybrať. Bolo mi to hneď jasné. 
Vmanévrovať s padákom nad  lákavé pole nebol  pre  mňa  veľký  problém. Len  brat Mikuláš sa 
odo mňa akosi čudne  vzdialil, zvolil tvrdú trávu.  No a  potom prišla tá správna chvíľa. Sekunda  
pravdy. Nohy radšej pevne spolu - prásk  a  máš  to tu, čo si chcel V očiach sa zaiskrilo, tak tvrdé 
pristátie som nečakal. Akoby ťažký "alkoholik, "postavil som sa na nohy a  nechápavo pozeral 
okolo seba. Z mäkkého poľa  vykľula sa tvrdá, zvalcovaná "betónová"  zem. Strnisko po 
kukurici týčilo sa k nebu a čakalo na svoju obeť. Aj sa jej dočkalo. Len o pár desiatok metrov  
ďalej, stojí na tráve môj brat a milo sa na mňa usmieva. Z jeho očí žiarila spokojnosť nad 
vydareným zoskokom, ale dalo sa v nich aj jasne čítať: Vidíš "starý somár," už si sa to mohol za 
polstoročie naučiť. Tá tráva o ktorej si myslel, že je tvrdá, je tu v Žiline mäkká ako perinka. Ha, 
ha, ha, ha. Žiaľ bohu mal  pravdu. Až  neskôr priznal, že si urobil pred zoskokom rekognoskáciu 
terénu.  
     Napokon, aj nie príjemné príhody majú sa nakoniec brať iba s humorom. Pohoda v kruhu 
pozorných hostiteľov, stretnutie s priateľmi, znamenitý guľáš a zdravý, pulzujúci športový život 
na letisku v Žiline, prekonali všetky naše očakávania. Len ťažko sa lúčime s tohoročnou Žilinou 
a  našimi priateľmi z  KVV, ale v aute už naskakuje motor a vraciame sa domov. 
Aj z diaľky ešte pozorujeme, že zoskoky pokračujú a  nebo  je  plné  padákov. Pre nás to však 
boli  nielen  záverečné, ale aj  najkrajšie zoskoky padákom tejto sezóny. 
                                                                        
 
                                                                                                         Alexander  GEORGIEVSKÝ 
 
 
 
 
 

STRETNUTIE  VETERÁNOV  NA  PIE
 
     Klub vojenských veteránov v Bratisla
výcviku dobrovoľných parašutistov. V ro
zorganizovala skupina nadšencov  a  od
nevyšliapanú cestu. Bola  to  pionierska pr
Ilavský,  Michal Muzika,  ktorí  začali o
boli v roku 1947  a  medzi  nimi  boli  
Śtefan Uher, Śtefan Pisko a ďalší. Bol 
Slovensku. 
     Náš KVV  rozšírený aj o významných b
dnes už vysoko vyspelého parašutistické
úspešnými  akciami. Medzi  takéto pa
vykonala  organizovaná  12 členná skupin
parašutistov bol 59,8 rokov, čo nám pokaz
a  JuDr.Ćarnogurský. najstaršími  boli Al
a Pavel  Franík  68 r. Vykonali sme i ďal
októbra sa už pred sedemnástou hodinou
k nášmu výročiu. Ja osobne som očakáv
celkom  57 osôb. Zišlo sa nás však len 4
Bolo to prvé takéto spoločné stretnutie pod
     Oficiálnu časť stretnutia viedol Miki Ef
Smrek, ktorý medzi iným poďakoval všetk
   
SKOCH . 

ve si tohto roku pripomenul 55. výročie započatia  
ku 1946,  teda len jeden rok po 2. Svetovej vojne sa 
vážlivcov  z  Bratislavy a okolia, aby nastúpila  na  
áca. Medzi  nimi boli napr.  Ladislav Vašečka,  Viktor 
rganizovať športový výcvik. Prvé zoskoky cvičencov 
napr. Hela Čechová, Karol  Pastucha, Marek Čaučík 
 to impulz  pre  rozvoj športového parašutizmu na 

ratislavských športovcov, funkcionárov  i  nadšencov, 
ho športu  si  toto výročie pripomenul  niekoľkými  
tril  i "spomienkový zoskok" dňa 4.augusta, ktorý  
a veteránov  na letisku vo Vajnoroch. Priemerný vek 
ili dvaja 57 roční mladíci , Jankovia MuDr. Kupecký  

exander Georgijevský  69 r.  a Mikuláš Georgijevský 
šie zoskoky v Lučenci  a  v  Žiline. V piatok dňa 26. 
 začali schádzať naši členovia na oficiálne posedenie 
al väčšiu účasť na tomto podujatí, kde sme pozvali 
0, niektorí sa ospravedlnili pre nemoc či iné dôvody. 
 hlavičkou KVV Oblastného výboru  v  Bratislave. 
fenberger. Úvodné slovo mal predseda KVV plk.Emil  
ým za aktívnu prácu v klube a jeho propagáciu medzi 



verejnosťou. Stretnutie tiež pozdravil  zástupca KVV  SR  František Glater, ktorý poďakoval  za  
plnenie  úloh  v  rámci  plánu činnosti  klubu a odovzdal  " Pamätnú medailu"  členovi nášho 
klubu  JuDr. Ćarnogurskému. Pretože mnohí členovia nášho klubu a jeho priaznivci sa  
navzájom ešte nepoznali prišlo k verejnému predstavovaniu sa. Každý  o sebe povedal krátky " 
parašutistický"  životopis. Pri tomto akte ma prekvapila  neobyčajná úprimnosť  a  hrdosť,  keď  
viacerí naši  kolegovia  povedali: " Roky ,  prežité  na letisku,  v   parašutistickom  kolektíve, 
boli  pre  mňa  tie  najkrajšie roky môjho života"!  Bolo to vyznanie a uznanie pre  všetkých, 
ktorí  v  tomto  období  v  odbore parašutizmu v bratislavskom aeroklube aktívne pracovali. Veď  
v 60 - tých  rokoch  bola Bratislava určite najsilnejšou skupinou v celej ĆSSR.  Tvorili sa tu 
svetové rekordy. Členovia  para-klubu boli štátnymi reprezentantmi, majstrami sveta na 
svetových podujatiach a novátormi v zoskokoch za voľného pádu. Napr. v zoskokoch v tvare 
hviezdy a pod. Získavali  mnohé  národné  i medzinárodné uznania. Medzi nich patria naši  
členovia ako sú  Kiš, Vrábel, Mehešová, Bučko, Štefáková, Dergnovich, Poláček a pod. 
U  niektorých  z  nich, môžeme hovoriť o tisíckároch v zoskoku padákom. Je potrebné, aby sme 
opätovne  zrekapitulovali túto časť našej práce, aby nezostala nazmar a zabudnutá. 
     Najmenej zastúpenou skupinou na stretnutí bola už tá časť kolegov, ktorá celú túto históriu 
začala. Každý, kto sa Predošlých  stretnutí  zúčastňoval, vie  koľko  z   nich  nás  už  predišlo do  
"večnosti"  Česť ich  práci,  ktorú  na Tomto poli vykonali. Je  našou povinnosťou pracovať na 
tom, aby nezostali zabudnutí. Potešením pre mňa bolo, Že z tej prvej garnitúry bratislavských 
parašutistov prišiel medzi nás Vlado  Gogár a  Milan Śvrček. Milan, ktorý po  47 rokoch bol  
medzi tohoročnými skákajúcimi  a  vo  veku 70  rokov  urobil  svoj  jubilejný  zoskok. Na 
svojom konte má už 600 zoskokov.    
     Po  oficiálnom stretnutí  nasledovala výborná večera a občerstvenie, ktoré nám pripravilo 
osadenstvo chaty. No a po ňom sa už len hralo, spievalo, tancovalo  a  spomínalo  na časy 
strávené na letiskách. Atmosféra  bola vynikajúca  "až do rána bieleho"  Dúfam, že Miki  
Effenberger  nepotrhal mechy na jeho harmonike, aby  aj  v  budúcnosti  mohla  fungovať  na 
našich spoločných podujatiach. A zostalo mi, už  len  touto cestou  dvakrát   poďakovať skupine, 
ktorá jednak KVV  v  Bratislave založila, ale ho i  udržala  pri živote, ako aj  pochopenie  pre 
členstvo našich športových  kolegov a sympatizantov  v ňom. Menovite poďakovať kolegom  
Smrekovi, Tučkovi, Vajglovi, Effenbergerovi, Vargovi  a  ďalším.  Nech  nám dobré zdravie 
slúži do ďalších  rokov  našej spoločnej práce. 
 
                                                                                                                       Š t e f a n   JANÁĆEK 
 
P.S.  Pred  časom som sa dozvedel, že nás vlani opustil  pionier nášho športu v Bratislave  Marek  
Čaučík, preto mu pozvánka nebola doručená. Na stretnutí som o tom ešte nevedel. Česť jeho 
práci a pamiatke! 
 
 
 
 
Z  VÝROĆNEJ  ČLENSKEJ  SCHODZ
 
     V  sobotu dňa 10.novebra 2001 sa zúča
ČR v reštaurácii Haná  v  Prostejove. Ten
zvládol oficiálnu časť jednania a voľby. V
ktorý znovu  pripomenul, že v budúcom
v  Žiline. Pán  Koutský z pražského klubu
ktoré sú zasa v pláne KVV ČR. Medzi ni
predseda plk. Emil  Smrek informoval o č
pozvánka na výročnú schôdzu 8.12.
E  V  PROSTĚJOVE .  

stnila naša delegácia výročnej členskej schôdze KVV - 
to už roky dobre fungujúci klub pri VÚ 8280 hladko 
 diskusii vystúpil aj predseda KVV SR plk. Múdry, 
 roku v dňoch 24.-25.mája stretnú sa naše kluby  

 pripomenul päť významných jubileí v budúcom roku, 
mi aj 55. Výročie založenia výsadkového vojska. Náš 
innosti nášho klubu v roku 2001. Bola mu odovzdaná 
2001 do Zlína. V správe o činnosti odznelo 



i vyhodnotenie dotazníka k účasti na akciách podľa plánu činnosti na rok 2002. Najväčší záujem 
bol prejavený:  v  marci o účasť na MDŹ, v máji o účasť na stretnutí v Žiline, v júni na pietnom 
akte v Prahe, v júli o Horňácke slávnosti, v septembri o druhý ročník vinobrania, v októbri 
o zájazd do vínnej pivnice. Slabší bol záujem o účasť na divadelných predstaveniach 
a športových súťažiach. 
     Členovia prostejovského klubu hovorili len v superlatívoch o ich návšteve v Bratislave v 
dňoch 2.-3.júna 2001. Vyjadrenie jedného z nich:  Celý program a jeho organizácia nemali 
žiaden "zádrhel". Zúčastnil som sa vlastne všetkých podujatí veteránov. To čo ste vy pripravili 
pre nás, bolo úžasné. Nikdy sa mi ani nesnívalo, že by som raz mohol byť vo veži Bratislavského 
hradu, alebo na historickom Devíne na sútoku riek Moravy a Dunaja. Potom ako člen NATO na 
obede na Ministerstve obrany SR. Večera a ubytovanie na jazerách v Senci spojené so zábavným 
programom, návšteva na letisku  a pamätníka  M.R. Śtefánika v Ivánke pri Dunaji a na Bradle, 
pomníka tvorcu padáka Ś.Baniča v Smoleniciach Je to proste nezabudnuteľné. A váš obrovský 
patriotizmus. Vďaka vám a gratulujem 
Samozrejmé, že  tieto slová uznania tešili. Nech  touto cestou tešia  tiež všetkých nás, ktorí sa na  
tejto akcii  podieľali. Po oficiálnej časti  a veľkej tombole bola tancovačka až do polnoci 
/ policajná  hodina /. My sme odchádzali pred dvadsiatou druhou hodinou a vzájomne sa lúčili  
"Do  videnia  v  Žiline" !  Veríme, že i táto naša účasť na výročnej členskej schôdzi, v zostave 
Smrek, Ing. Tuček  s manželkou, Georgievský, Janeček prispela k utuženiu vzájomných 
priateľských vzťahov. 
 
                                                                                                                Ś t e f a n    J A N Á Ć E K 
 
 
INFORMÁCIA : 
 
     ČESKÍ  VÝSADKÁRI   A  PRIESKUMNÍCI  1945 - 1999 -  nová publikácia. Plzenskí 
kolegovia, ktorých poznáme mimo iné i z ich úspešnej akcie o výstroji a výzbroji prieskumných  
a  výsadkových jednotiek a ktorú niektorí  z  nás v minulom roku navštívili, vydali knižnú 
publikáciu s touto tematikou, doplnenou  celou radou fotografií. Mimo výstroj, výzbroj 
a výsadkový materiál pojednáva o  ich organizácii a spôsobe výcviku. 
     Záujemcovia o túto publikáciu sa môžu obrátiť na autorov a bude im zaslaná na dobierku. 
     Cena publikácie pre členov KVV  je 195., českých korún. 
Kontaktné spojenie:  kol.  Koníček   č.t. 0602  647047 
 
     Skupina v Prostejove pod vedením  pprap. Mgr. Radka  Svobodu  spracováva publikáciu 
mapujúcu históriu  výsadkového vojska v Prostejove / od roku 1960 až do súčasnosti/. Malo by 
ísť o knižnú podobu. Žiada všetkých, ktorí boli bývalými vojakmi z  povolania alebo vojaci 
základnej služby podieľať sa vlastnými spomienkami na toto obdobie. Bližšie informácie 
poskytneme všetkým, ktorí majú záujem "byť  pri  tom", alebo priamo na adrese: 
pprap. Mgr. Radek  SVOBODA  VÚ 8280/ 62  Letecká 1.  796 01  Prostějov.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



HODNOTILI  SME  SVOJU  PRÁCU . 
 
     Dňa 28. novembra  2001 v  Armádnom  posádkovom  klube uskutočnila sa výročná členská 
schôdza Klubu vojenských výsadkárov  z  Bratislavy.  Pozvánky  boli  poslané 71 parašutistom. 
Schôdzky sa zúčastnilo 37  a  ospravedlnilo  sa  12. Ako hosť  sa  na VĆS  zúčastnil plk. Múdry,  
predseda  KVV SR. Správu  o  činnosti  klubu a  jeho  hospodárení  za rok 2001 predniesol jeho 
predseda plk. Smrek. Vo svojej správe zdôraznil, že na rozvoj aktivity  v  činnosti  klubu  malo 
veľký vplyv rozhodnutie snemu KVV SR v Žiline, kde bolo rozhodnuté, že za členov KVV 
možno prijať i  športových parašutistov, rodinných príslušníkov a sympatizantov 
parašutistického športu. Tým  sa  kvantitatívne  i  kvalitatívne  značne  rozšírila členská základňa  
nášho  klubu. Toto napomohlo i rozšíreniu rôznych podujatí a aktivít klubu. Vyzdvihol  prácu  
najmä  členov  Tučka, Effenbergera, Hromníka, Śipoša, Mikuša, Timuru, A. Georgijevského, 
Janáčka  a  Franíka,  ktorí sa veľkou  mierou podieľali na väčšine podieľali  na  činnosti  klubu. 
Spomenul  akcie, ktoré obohatili činnosť klubu: 
- Stretnutie veteránov Bratislavy, Prostějova, Zlína  a  Źiliny, ktorí  počas  stretnutia navštívili    
      Slavín, Bratislavský hrad,  Devín,   mohylu   M. R. Śtefánika   v   Ivánke   pri   Dunaji,  hrob         
      tvorcu  padáka  Štefana  Baniča  v  Smoleniciach  a  jeho  múzea,  mohyly  M. R.Śtefánika v   
      Brezovej pod Bradlom a jeho múzea v Košariskách. 
- Historický  zoskok  dvanástich  našich  veteránov  pri  príležitosti  programu  Medzinárodnej        
      parašutistickej  "show "  prezentovanej pod názvom  "SLOVAK  AIR  BOGGIE"  na letisku    
      vo Vajnoroch. 
- Účasť na stretnutí veteránov v Lučenci. 
- Zoskoky našich veteránov v Lučenci a v Žiline. 
- Stretnutie našich veteránov so športovcami, ktorí šírili dobré meno bratislavského 

parašutistického športu pri  príležitosti  55. Výročia vzniku parašutizmu na Slovensku 
v chate na Pieskoch. 

-    A  ďalšie  akcie. 
      
     Pripomenul, že KVV  Bratislava  začal  vydávať  vlastný  Spravodaj  Červené  barety, ktorého 
I.číslo sa stretlo s  veľmi  priaznivou odozvou, nielen medzi členmi nášho klubu, ale 
i  ostatných klubov na Slovensku  a  v  ČR. Hospodárenie  klubu tvorili hlavne príspevky  na 
členské, ako i  sponzorské príspevky,  niektorých členov klubu. Po prednesení tejto správy  
vystúpil  s  príhovorom  predseda KVV SR  plk. Múdry. / Jeho príspevok prinášame na inom 
mieste nášho  Spravodaja/. 
     Diskusiu  otvoril a viedol, tak  ako i celú schôdzu plk. Effenberger. Prečítal pozdravný list  
plk. Ing. Śipoša, CSc., ktorý sa  pre nemoc  rokovania schôdze nemohol zúčastniť  a  tiež  tlmočil  
telefonický  pozdrav  plk. MuDr. Vodu, CSc.  V  diskusii  vystúpilo celkom 12  členov, ktorí sa 
dotkli nasledovných otázok: 
 
- Spolupráca pri vydávaní Spravodaja  Červené barety. 
- Menovité ospravedlnenie členov - Hošša, Vrábel, Kňazovický, Fitoš, Nemček, Hubinská. 
- Ocenenie zoskokov veteránov. 
- Predstava o účasti našich veteránov na leteckom dni  v  r. 2002  v  Bratislave. 
- Pripomenutie osobnosti  gen. mjr. Jána  Repaského. 
- Tlmočenie pozdravu VĆS  a  prísľubu  pomoci  nášmu  klubu  od  primátora  mesta  Brezová 

pod Bradlom p. Ing. Durkoviča  a  náčelníka letectva armády SR  gen. Gombíka  a  dalších  
kompetentných  z  MO  SR. 

- Návrhy tipov na skvalitnenie činnosti klubu - napr. po  kultúrnej  a  športovej  stránke. 
- Vyhotovenie klubových odznakov, kravát  spolu  so sponou  k sakám, ktoré pripravuje KVV  

SR,  výroba battldrézov  a  pod. 
- Vydanie členských preukazov a zavedenie presnej evidencie členov klubu. 



- Informácia  o  účasti na konferencii v Prostějove a o pozvánke na VĆS do Zlína, 
a  informácia o pomoci  na príprave vydania  knihy  mapujúcej  históriu  a  súčasnosť 
výsadkového vojska  v  Prostějove 

 
     Po diskusii  plk. Ing. Tuček, CSc.  predniesol  návrh  plánu  činnosti  na  r. 2002. / Prinášame  
ho  v  ďalšej  časti nášho Spravodaja/. Pre nastávajúce obdobie bol  zvolený nový výbor klubu 
a prijaté uznesenie - jednomyseľne. Novými členmi výboru KVV  v  Bratislave sa stali :  Ing. 
Jozef  Tuček, CSc., Mikuláš  Effenberger,  Ján  Hromník, Śtefan  Janáček, Pavel  Franík, 
Alexander  Georgijevský, MuDr. Ján  Kupecký  a  Božena  Mehešová. Ćestným  predsedom  
klubu  bol  zvolený  doterajší  predseda  klubu  Emil  Smrek.   
     Výročnú  členskú  schôdzu  ukončil  plk. Effenberger, ktorý všetkým zúčastneným zaželal 
dostatok vzájomného pochopenia  medzi  vojenskými a športovými parašutistami  a  hlavne  veľa  
aktívnej  práce  pre úspešnú činnosť klubu. 
 
P.S.  Výročná schôdza ukázala, že je záujem  o prácu  v  našom klube. Je  však potrebné členov 
naďalej aktivizovať  zaujímavými akciami v roku 2002.  
 
 
                                                                                                                         Pavel   F  R A N  Í  K 
 
 
 
 
NÁVRH  PLÁNU  ČINNOSTI  KVV  BRATISLAVA  NA  ROK  2002 . 
 
1. Akcie :  -   Zabezpečenie spracovania členskej evidencie klubu / vybratie členských      
                      príspevkov  a  fotografií  na  preukazy, vyhotovenie členských preukazov/. 
                                                                                                             január - február 2002 

  -   Spoločenské  posedenie  k  MDŹ 
                                                                                               marec   2002 

                 -   Návšteva  francúzskych veteránov  a  ich  prijatie  pri  príležitosti  Stretnutia  
                     veteránov  výsadkových vojsk SR  a  ĆR  / privítanie  na hranici,  návšteva    
                     Bratislavského hradu, Devína,  kladenie  vencov  k  mohyle M. R .Štefánika 
                     v  Ivánke  pri  Dunaji,  ubytovanie  a  spoločenské  posedenie v  chate  na    
                     Pieskoch, návšteva  hrobu  a  múzea  Štefana  Baniča  v  Smoleniciach,  mohyly  
                     M. R. Štefánika  v  Brezovej  pod  Bradlom  a  múzea  v  Košariskách,  presun do   
                     Žiliny. 
                                                                                                                  23.-24. mája  2002 
                 -  Účasť  na  stretnutí  veteránov  výsadkových  vojsk SR  a  ĆR  za účasti    
                     francúzskych  priateľov  v  Žiline  /odhalenie pamätníka  J.Gabčíka  a otvorenie      
                     výstavy, posedenie veteránov na  spoločenskej večeri/. 

                                                                                                   24.- 25.mája  2002 
      Účasť na leteckom dni v Bratislave / hromadný zoskok veteránov z oblastných   
      klubov  SR/. 
                                                                                                  1. júna, alebo 6.júna 2002 

                 -  Účasť  na stretnutí  vojenských veteránov  v Prahe  / 60 výročie atentátu na         
                    Heydricha  a  90  výročie narodenia J.Gabčíka / 

                                                                                                   17. - 19. júna  2002 
                 -  Účasť  na  Dni  armády  SR 

      
                                                                                              22. septembra  2002  
 -   Účasť  na  Dni  výsadkárov SR 



                                                                                                   29. Septembra 2002 
 -   Účasť na súťaži prieskumných hliadok  ANTROPOID 
                                                                                                   September  2002 
 -   Účasť pri výstupe na Slemä 

                                                                                                                  September  2002  
 
2. Klubové dni :  29.1., 26.2., 26.3., 30.4., 28.5.,  25.6., 30.7.,  27.8., 24.9.,  21.10., 26.11. 2002 
    vždy  posledný  utorok  v  mesiaci. 
 
3. Výročné stretnutie  /členská schôdza/               
                                                                                                                   11. decembra 2002 
4. Schôdze výboru :   26.2.   29.4.   29.7.   28.10.   4.12.  a podľa potreby. 
 
5. Zoskoky  veteránov  podľa programu  a  pozvania jednotlivých oblastí. 
 
6. Účasť na jednotlivých akciách - podľa  pozvania z iných klubov. 
 
7. Kultúrne a  športové akcie :  /  spoločenský ples, divadelné predstavenie, spoločné stretnutie   
    veteránov a ich  rodinných príslušníkov, turistický výlet, telocvičňa a pod. podľa dohody    
    členskej základne/.                                              
 
8. Historické udalosti : 
              -   Účasť na oslavách  SNP   
                                                                                                                   29. augusta  2002 
              -   Účasť na  vzniku  1. Československej  republiky 

                                                                                 28.októbra  2002 
 
Plán práce klubu môže byť doplnený v priebehu roku o aktuálne udalosti  v  živote nášho, alebo 
iných klubov vojenských výsadkárov. 
 
 
 
PRÍHOVOR  PREDSEDU P-KVV SR 
 
     Vážení kolegovia, dámy a páni ! 
     Dovoľte mi aby som Vás pozdravil pr
Predsedníctva Klubu vojenských výsadk
zo  Žiliny,  Banskej Bystrice   a  Prešova
zúčastniť Vášho jednania  a spolu s Vam
dosiahli  v  tomto roku. Vaše výsledk
minuloročnej výročnej schôdzi. Naše Pr
Bratislava dokázala na veľmi dobrej úro
uskutočniť zoskoky pre svojich členov
Radostné je i  zvýšenie počtu členskej zá
základni KVV - SR. Vyslovujem preto p
úspechy. Predsedníctvo KVV - SR  preto
i  v  budúcom roku a  že  si  v  pláne pr
oblasti a tým  i  celého KVV - SR. 
     V príhovore na minulej VĆS som V
náročné akcie a môžem Vám s radosťou
Dokázali sme oproti  minulému roku - u
 PLK. MÚDREHO  NA  VČS : 

i Vašom výročnom  rokovaní  a  odovzdal Vám v  mene 
árov Slovenskej republiky, ako  i  oblastných  výborov  
 srdečné pozdravy. Som rád, že po roku sa opäť  môžem 
i s potešením bilancovať Vaše dobré výsledky, ktoré ste 
y prekonali moje očakávanie, ktoré som vyslovil na 
edsedníctvo prijalo tiež s potešením správu, že oblasť 
vni  privítať  kolegov z  Prostějova ,Zlína  a  Žiliny, 

  i  vydať prvé číslo Spravodaja  "Červené barety." 
kladne. Táto Vaša činnosť sa odrazila na celej členskej 
oďakovanie Oblastnému výboru i Vám členom za tieto 
 právom očakáva, že vo svojej práci budete pokračovať  
áce stanovíte také akcie, ktoré zvýšia postavenie Vašej 

ám priblížil úlohy KVV - SR   roku  2001. Boli to 
 oznámiť, že všetky sme splnili  a  na dobrej úrovni. 

skutočniť zájazd do Francúzska, zoskoky  v  Bratislave, 



Lučenci a  v  Žiline,  na  ktorých skákali  i  členovia iných  oblastí.  Začali  sme vydávať 
Spravodaje v Prešove,  Banskej Bystrici  a  v  Bratislave  a  pripravuje sa i  v  Žiline, ktorý bude 
zastrešovať i  KVV - SR. Úlohy plnené v Prešove  a  Žiline boli prevedené tiež na dobrej úrovni. 
Pripomeniem  napríklad stretnutie veteránov výsadkárov Zlína v Prešove na stretnutí na Borkuti 
a Katarínskej zábave. Klub Žilina usporiadal  Memoriál J.Gabčíka , stretnutie na strelnici 
i  poklona padlým výsadkárom na vrchu Slemä. O práci v  Žiline vám však viac povedal pán 
Glatter  - predseda OV  v  Žiline na Vašom stretnutí na Zochovej chate. V súčasnosti pracujeme 
na " Dohode o spolupráci s Ministerstvom obrany SR".   Čakáme na jej konečné znenie. 
Na výročných schôdzach schvaľujeme úlohy pre rok 2002. Považujem preto za potrebné, tak ako 
vlani  Vás i dnes zoznámiť s úlohami  KVV - SR,  ktoré  nás  čakajú. I  keď  vidíme hlavnú 
náplň práce v oblastiach, sú však akcie, ktoré svojím významom presahujú a stávajú sa 
celoslovenskými. Takouto akciou je stretnutie výsadkárov SR a  ĆR  v  Žiline pri príležitosti 
výročia 90 rokov od  narodenia J.Gabčíka a 60 rokov od atentátu na Heydricha. Účasť na 
stretnutí prisľúbili i hostia z Francúzska. Celý scenár tohto stretnutia Vám zašlem. 
Predpokladáme Vašu pomoc pri návšteve hostí z Francúzska. U Vás by navštívili Pamätné 
miesta M.R.Śtefánika a Baniča. Vašich členov pozývam na stretnutie výsadkárov SR a ĆR a na 
Memoriál J.Gabčíka v Žiline. Súčasťou osláv bude odhalenie sochy J.Gabčíka  pred kasárňami, 
ktoré nesú jeho meno a výstava k týmto dňom  v Sieni slávy za účasti Múzea SNP. Rozsah tohto 
stretnutia predpokladá, že oslavy budú dvojdňové a to 24-25.5.2002. 
- Druhá takáto akcia je účasť na 60 výročí atentátu na Heidrycha 18.-20.6.2002, na ktorom má 

byť vyhlásený  
Deň výsadkára armády Českej republiky. Predsedníctvo KVV SR  si predstavuje, že by malo SR 
na tejto akcii zastupovať asi 40 vojenských výsadkárov. Predpokladáme dopravu autobusom zo 
Žiliny. Podrobnosti  Vám zašleme, akonáhle dostaneme pozvánku z Prahy. 
- Ďalšie akcie sú akcie oblastných klubov a Predsedníctvo KVV SR  bude do nich vstupovať 

len na požiadanie týchto klubov. 
Pre reprezentáciu  KVV SR   pripravujeme jednotné oblečenie. Zatiaľ sú to barety a saká, 
v ktorých by sme sa chceli  predstaviť  na  oslavách J.Gabčíka  a  pri ďalších spoločných akciách 
na verejnosti. Priniesol som jedno sako na ukážku. Môžeme ho prípadne trochu upraviť. Jeho 
cena nepresiahne 1500 Sk. Sako nám ušije Rajčianka z Rajca, ak bude aspoň 30 záujemcov. 
Finančne si  to predstavujeme tak, že menovite sa prihlásite a dáte  nám konfekčné miery /dĺžku 
rukávov, a  veľkosť pásu,  prípadnú úpravu/ a  poskytnete peniaze - možnosť je splatiť to 
v dvoch splátkach. Podobným spôsobom by sme mohli zabezpečiť i výrobu veľkých" 
paraplaciek". Ich cena by bola okolo 200 Sk. Tiež sú pripravené nové členské preukazy. Chceme 
ich vydať jednotne pre celú členskú základňu a zaviesť jednotnú evidenciu členov. Preukaz bude 
trvalý. Za jeho vystavenie a úpravu stanovujeme cenu 10 Sk. Zároveň žiadame odviesť 30 Sk z 
členského v prospech Ústredia KVV  SR  Pripomeniem, že je treba priznať, že vo finančnej 
disciplíne máme veľké rezervy. Tu by sme chceli zjednotiť našu prácu. V  marci bude zasadať 
Rada KVV  SR. Informácie dostanete cestou zápisu. Ostatné akcie budú prebiehať podľa plánu 
práce, ktorý ste dostali v zápise z P-KVV  SR. 
 
     Na záver dovoľte mi popriať Vám do Nového roku pevné " výsadkové zdravie", spokojnosť 
v  rodinách a  mnoho radostí v prospech KVV SR. 
                           
     Ďakujem za pozornosť ! 
 
     Predsedníctvo KVV SR  udelilo  Čestnú  medailu   za doterajšiu aktívnu prácu kolegom  
Plk.Ing.Jozefovi Tučekovi,CSc., čat. Štefanovi  Janáčkovi  a  slob. Pavlovi  Franíkovi, ktorú  im  
pri  príležitosti  VĆS  odovzdávam. 
 
    Srdečne blahoželám !       
  



        
 
 

Ζβοηοµ ϑοζε
Ζα  ϑοζεφοµ  ∪αρνοτοµ . 

 
     Vo veku 85 rokov zomrel jeden zo spoluzakladateľov výsadkových jednotiek Jozef  Čarnota. 
Poslednej rozlúčky s legendou výsadkového vojska a západného odboja dňa 26.10.2001 sa 
zúčastnila celá rada jeho spolubojovníkov. Odišiel človek, ktorý svojím presvedčením, vlastným 
životom a praktickými činmi  sa zaslúžil o vznik, vývoj a činnosť výsadkových jednotiek v ĆSR. 
Viď článok v Spravodaji KVV pri VÚ 8280 Prostějov.  
     Je to zaujímavé, že ohľadom na to čo všetko prežil vo vojne, ale i po nej doma, pomerne dlho 
žil a dožil sa 85 rokov. Žil som s ním jeden a pol roka na vojne u výsadkového vojska v Stráži 
pod Ralskem. Takých ľudí ako bol  on sa naozaj málo rodí. To preto, že on svojou povahou, 
ľudskými i vojenskými vlastnosťami  ďaleko predstihol iných. Dá sa povedať, že bol skutočný 
výsadkár - vojak, ale pritom všetkom človek. Bol veľmi skromný a nikdy si nezakladal na tom, 
čo všetko prežil a čo dokázal. Niektorí priatelia všeličo o ňom napísali, ale on s tým nesúhlasil, 
pretože to bolo zámerne nadsadené. Nemal rád, ak z  neho robili  strašiaka iných. Preto sme ho 
všetci vojaci, mimo výsadkového vojska, veľmi báli a ak počuli jeho meno, zostalo im zle. 
Je pravda, že nebol obyčajný vojak. Vzrastom bol postavou malou, štíhly a veľmi mrštný. Bol 
výsadkárom telom i  dušou. Ovládal všetko, či už od sebaobrany, tak i strelné zbrane armád 
Európy a všetky trhaviny. Bol  skutočný vojak anorganických jednotiek. Päťdesiate roky mu 
veľmi ukrivdili,  ale nevzdal sa. Znášal  i  tieto krivdy i keď veľmi trpel. Na nás bol veľmi prísny  
a  nič nám neodpustil. To zaručovalo u nás, že nič sme nemohli nechať na náhodu a neustále sme 
mali na pamäti, že v boji  v  tyle nepriateľa sme vzájomne závislí jeden na druhom a každá 
nedôslednosť znamená prehru v boji. 
     Keď bol po nežnej  revolúcii rehabilitovaný, bol zavolaný na Hrad do Prahy a povýšený na 
plukovníka. K  tejto  príležitosti som mu písomne gratuloval. A  ako odpoveď  mi  napísal dlhý 
dvojstranový  list,  v  ktorom  okrem iného uviedol:  " Nikdy som na hodnosť nepotrpel. 
Hodnosť  jako  taková  musí  být  ve  vlastnosti  člověka, poctivost, pracovitost, znalost a 
svedomitost, což činí charakterové vlastnosti každé osobnosti.  
Ja osobné jsem nikdy neměl  národnostní  hlediska. Pro  mne  byl vždy jen člověk  a  jeho 
charakter, ať mluvil  třeba hotentotsky. Totéž u mne platilo  i  o  náboženském a politickém  
přesvédčení  a  to  potud, pokud  nebyl fanatista - to jsem neměl  nikdy rád. Každá odchylka od 
normálu, je škodlivá a to jsem se snažil vždy vštépovat každému do paměti. Stejne tak  mohu 
pochopit vzrústajíci  recidívu, nejen  u nás,  ale v  celém světé . Je to jev přílišné volnosti 
myšlení, která  je organizované přenášena z jednoho území na druhé a mladí lidé sa dají  lehce 
zvrátit a nechápou, že to všechno je vlastne proti nim samým, že jednou vše pochopí, budou se 
hrozne divit, že tomu tak podlehli a budou vinu svádět na společnost a rodiče, že nebyli přísnéjší 
a nekontrolovali co jejich ratolesti vyvádí ve volném čase. Zákony se musí dodržovat a hlavne 
v demokracii, kde je větší svoboda prejavu osobnosti, ale ani zde nesmí přesáhnout hranici 
únosnosti." 
     Takého sme ho poznali, ako veliteľa a vojaka u výsadkového vojska.  
 
                                                                                                                        E m i l    T E N C E R 
                                                                                                                                 Prievidza 
V poslednom období odišli i další veteráni: 
Viliam Sloboda - jeden z veliteľov v Stráži pod Ralskom. 
Jaroslav Novotný z Rumburka. 
Mojmír Máder z KVV  Zlín. 
Zdeněk  Bičan z KVV  Prešov. 
                                                         ςενυϕµε ιµ τιχη⎥ σποµιενκυ ! 
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Výzva pre všetkých! 
 
 
       Dostáva sa Vám do rúk 1. číslo nášho SPRAVOD
základne a iných regionálnych klubov. V jeho obsahu 
výsadkárov V Bratislave, zovšeobecňovať skúsenosti 
republike, prípadne i v zahraničí. 
       Chceme neustále zabezpečovať jeho aktuálnosť. K 
z nášho i iných klubov a sympatizantov.  
Preto Vás vyzývame:  
 
POSIELAJTE NÁM SVOJE PRÍSPEVKY - P
SPOMIENKY NA ŽIVOT A UDALOSTI, KT
ČI CIVILNOM ŽIVOTE ODOHRALI ! 
 
Prispejete tak Vašimi článkami do ďalších čísel  nášho S
 
       Veľmi by nám uľahčilo našu prácu, keby ste ná
v programe Microsoft Word na diskete. Aj rukopisy a b
 
Kontaktná adresa:              Pavel Franík 
                                              Kudláková 1 
                                              841 01 Bratislava 
 
                                             Tel./Fax: 02/64362349 
 
 
 

Na fotografii z ľava - plk. M. Effenberger, M. Georgievský, P.Franík, 
A. Georgievský, pplk. J.Hromník 

AJA. Sme presvedčení, že bude oň záujem našej členskej 
Vás budeme informovať o činnosti nášho Klub vojenských 
z činnosti a života iných klubov na Slovensku a Českej 

tomu je však potrebné zabezpečiť širokú sieť prispievateľov 

RIPOMIENKY, NÁVRHY, POSTREHY, NÁZORY, 
ORÉ SA V PARAŠUTISTICKOM VOJENSKOM, 

PRAVODAJA. 

m zasielali - ak je to možné príspevky napísané na PC 
ežné fotografie sú však vítané!  



 


