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       Príhovor predsedu 
     Vstúpili sme  do roku 2006. 
 
     Nastáva obdobie výročnej členskej schôdze – čas 
bilancovania. Hodnotenie s radou čísiel, informácií 
sa objaví v Správe o činnosti na výročnej schôdzi 
O KVV Bratislava (ďalej len KVV). Výročné 
schôdze budú vlastne dve –  pracovná v januári 
a spoločenská – v piatok 24.2.2006. Pokiaľ si 
vezmete k ruke minuloročné číslo č. 1 Červených 
baretov, môžete si sami urobiť kontrolu, čo sa nám 
podarilo a čo nie v roku 2005. 
   Plán činnosti  KVV bol postavený reálne, úspešne 
sme zvládli oslavy MDŽ, Michalský deň. Pri 
Michalskom dni 1.10.2005 však musím konštatovať, 
že sa nepodarilo uskutočniť zoskoky a tak sa 
rozlúčiť s letiskom Vajnory, na ktorom mnoho 
členov KVV prežilo časť svojej mladosti. Výsledok 
neúspešných telefonátov ale i osobných jednaní by 
som v krátkosti zhrnul asi takto: KVV nie je 
partnerom pre SNA, nulový počet bratislavských 
riadiacich, žiadosti, podpisy, faktúry, pokiaľ  je 
lietadlo prevádzkované iným AK, naivita predsedu 
KVV. Pekné počasie ako i kultúrna časť Michal- 
ského dňa, však dala zabudnúť na športovú časť. 
    Vydali sme 4 čísla Červených baretov, všetky 
doteraz  vydané  čísla  sa  objavili i na www.jpm.sk.          
V časopise sa objavili i 4 diely menej známej sloven-              Plk.v.v. Ing Vladimír Gajdoš, predseda KVV Bratislava 
skej histórii o „slovenských londýnskych parašutis- 
toch“. Podarilo sa nám zorganizovať i dve zaujímavé besedy s účastníkmi západného a východného odboja 
s gen.v.v. - výsadkármi – A.Petrákom, J.Brunovským a K.Schwarzom. V druhej polovici roku sa podarilo rozbehnúť 
akciu  „Pomník  Š.Banič“.  Konkrétnym  výsledkom  boli  podpisy  zmlúv s  Mgr.  Art  Petrom  Valachom  a  
Ing. arch. Petrom Sedláčkom na zhotovenie pomníka ako i zmluva so starostkou obce Smolenice – p. Pavlínou 
Hornáčkovou. Došlo i k nárastu finančných prostriedkov na konte „Banič“.  
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     Z akcií, na ktorých sme sa zúčastňovali, boli veľmi kladne hodnotené „Setkání 2005 Prostějov – Hamry 24.-
26.6.2005“ , 6. Snem KVV SR v Prešove 26.8.2005 ako i  II. M SR KVV v Boľkovciach, organizované  KVV 
Banská Bystrica. Nesmiem zabudnúť i na účasť členov KVV na rôznych oslavách, či už to boli oslavy 60. výročia 
ukončenia II. svet. vojny, M.R.Štefánika, SNP, na výročných schôdzach iných KVV, atď. Osobne sa mi páčilo 
májové stretnutie s členmi KVV B.Bystrica v Boľkovciach a „žilinský“ Michalský deň v Tomčanoch. 
     Čo v roku 2006? Prioritou pre KVV zostáva  slávnostné odhalenie pomníka Štefanovi Baničovi 
v Smoleniciach, 9.6.2006 (piatok). Predpokladám, že vyjde i 6 ročník časopisu Červené barety, kde by sa mali 
objaviť i 2 časti o „slovenských moskovských parašutistoch“. Redakčnej rade prajem, aby sa nebála používať 
termíny ako krátené, pozn. redakcie, upravil a doplnil X.Y. a pod.  
     Pre rok 2006 želám všetkým členom KVV zdravie, šťastie, radosť a osobnú pohodu,  šťastnú ruku pri voľbe 
nového výboru. Ďakujem členom výboru a KRK, za ich prácu a za to, že to so mnou vydržali v roku 2005.Všetkým 
potom za zaslané vianočné želania a SMS-ky. 
 
                                                                                                     Vladimír GAJDOŠ 
                                                                                                      O  KVV Bratislava    
  
       
     Galéria osobností parašutizmu na Slovensku 
     10. pokračovanie 
 

V tejto rubrike sa vraciame v spomienkach na tých, zo staršej  generácie, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 
parašutizmu na Slovensku. Jednou z bášt rozvoja tohto športu je Partizánske. Veď už v roku 1947 v Baťovanoch      
( teraz Partizánske ) bol založený parašutistický krúžok. Stalo sa to i zásluhou toho, že v Baťovanoch  24.8.1947 
bolo dané do prevádzky nové letisko Baťovany – Malé Bielice, čím sa otvorili ďalšie perspektívy rozvoja 
parašutistického športu v tomto kraji. Prvé propagačné zoskoky tu boli vykonané 26.8.1947.Pri tejto príležitosti 
nemožno zabudnúť na také postavy tohto športu, akými boli : E. Tencer, J. Valachovič,, Š. Pisko, V. Zámečník, H. 
Mjartanová – Kepáková, M. Šokyová – Mikušková ( o nich sme už písali v minulých pokračovaniach ), F. Pavúk, 
K. Čongrády, P. Mamrák, A. Podolec, J. Šuc, L.Vančo, J. Zolčák, R. Slimák, Š. Švarc, J. Paninár, V. Kosorín, M. 
Mikulovský, bratia J. a M. Markovci, R.Vargic a ďalší. Bola tu vytvorená celá rada čs. i svetových rekordov. 
Členovia z tejto oblasti reprezentovali na mnohých domácich i svetových podujatiach.  
 
        
     Ján Marko 
  

  Medzi významné osobnosti parašutizmu na hornej Nitre patrí určite aj Ján Marko. 
Je starším bratom dnes už nebohého a v športovom parašutizme veľmi úspešného Michala. Už 
od detstva vymýšľal rôzne vynálezy ako boli „delobuchy“ z hliníkových pilín, amatérska 
konštrukcia  náporového motora a mnoho ďalších. Niektoré našli uplatnenie aj u jeho 
zamestnávateľa, ktorým bola Baňa Handlová, hlavne v oblasti mechanických počítacích 
strojov. Je len prirodzené, že po založení parašutistického oddielu v Handlovej, bol medzi 
prvými, ktorí sa do neho prihlásili. Prvý zoskok urobil na sústredení parašutistov v Prešove 
v roku 1951 z DC-3. 
 Po odchode Jána Mečiara z funkcie inštruktora ju prevzal  najschopnejší a to bol 

Ján Marko. Pod jeho vedením bola postavená prekážková dráha a syntetické aparáty, ktoré im poskytlo  Ústredie 
parašutistov Sokola v Bratislave. Pomocnú ruku pri výstavbe im podala aj Baňa Handlová cestou svojho pracovníka 
Trizuliaka. 
 Činnosť inštruktora po dokončení výstavby začal náborom nových 
záujemcov o tento výcvik. Jeho presvedčovacie schopnosti a povojnové nadšenie 
mládeže dokázali v Handlovej do výcviku zapojiť vyše 100 nováčikov. Bolo 
impozantné vidieť v červených baretách a v batldresoch pochodovať za zvukov 
piesne: „Duní stroje vzduchem“, takýto oddiel parašutistov. Väčšinou pochádzali 
z baníckej mládeže a to z učilišťa pracovných záloh a priemyselnej školy baníckej 
a energetickej. 
 Za úspechy vo výcviku a dobré organizačné schopnosti bol menovaný 
v roku 1954 za okresného inštruktora. Ešte v  tom roku sa veľmi aktívne zapojil do 
nácviku na I. spartakiádu a zároveň bol zaradený aj do športového výcviku, ktorý 
vykonával na letisku v Malých Bielicach pri Partizánskom . Ako športový 
parašutista hneď na seba upozornil talentom a dobrými výkonmi. Už po roku na 
krajskej súťaži v Partizánskom bol členom skupiny, ktorá v zložení Ján Marko, 
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Michal Marko a Ján Vicián utvorila československý rekord v zoskoku z 1000 m s okamžitým otvorením padáka 
v presnosti pristátia. 
 Základnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1955-57 v Čáslavi, kde robil mechanika na prúdových  
lietadlách. Po návrate do civilu sa opäť zapojil do športového výcviku a v roku 1959 splnil I. výkonnostnú triedu. 
Zúčastnil sa II. majstrovstiev Slovenska v Poprade, kde bol členom družstva v zložení Ján Marko, Jozef Petráš, Ján 
Valachovič a Vladimír Zámečník. 
 Športovú činnosť ukončil z pracovných a rodinných dôvodov už v roku 1960. Aj za tento krátky čas 
dokázal vycvičiť mnoho parašutistov, z ktorých niekoľkí dosiahli významné športové úspechy ako Helena 
Mjartanová-Kepáková, Vlado Zámečník, Michal Marko, Ján Vicián a ďalší. Vystupoval na mnohých leteckých 
dňoch, urobil mnoho propagačných zoskokov v rámci príprav na I. spartakiádu, na Deň baníkov a pod. 
 Bol zamestnancom Bane Handlová kde začínal ako mechanik kancelárskych strojov a do dôchodku 
odchádzal z funkcie vedúceho výpočtovej techniky. V súčasnosti žije v Handlovej a pokiaľ mu to dovoľuje 
zdravotný stav, tak sa zúčastňuje akcií, ktoré usporadúva KVV v Banskej Bystrici, kde je aktívnym členom. 
 
  Marián Mikulovský 

Známy športovec telom a dušou a tiež trochu askét „Majo“ sa narodil 27. 
decembra 1943 v Spišskom Podhradí. Tak ako mnoho jeho rovesníkov aj on na 
branných a leteckých dňoch obdivoval výkony letcov a parašutistov. Nezostal len 
pri obdive, ale sa v ňom zrodila aj túžba po činnosti, ktorú tak obdivoval. 
Umocňovali ju  rozhovory s jedným pilotom, ktorý býval v susedstve. 
 Krásy Slovenska z nadoblačných výšin začal spoznávať ako plachtár 
v Spišskej Novej Vsi. Obloha mu učarovala na celý život a postupne chcel poznať 
aj najvzrušujúcejšiu činnosť leteckých športov, parašutizmus. Po skončení SVŠ 
s maturitou sa presťahoval do Trenčína kde našiel uplatnenie v LOT. V miestnom 
aeroklube absolvoval  základný parašutistický výcvik a v roku 1961 urobil  svoj 
prvý zoskok padákom pod dohľadom inštruktorov Mitríka, Perthena a Pastoreka. 
Vysadzoval ho známy slovenský inšpektor a športovec Ján Valachovič. Zoskok na 
neho urobil veľký dojem a postupne sa upísal len parašutizmu. Získanie 

inštruktorského oprávnenia bola u neho len prirodzená cesta uplatnenia talentu. Vycvičil veľa parašutistov 
základného výcviku, brancov a záložníkov výsadkového vojska. Úplnou samozrejmosťou bolo jeho zaradenie do 
strediska športového výcviku v Partizánskom. 
 Základnú vojenskú službu vykonával v rokoch 1962-1964 u výsadkového vojska v Holešove ako 
prieskumník a neskoršie ako balič padákov. Po príchode do civilu sa veľmi aktívne podieľal na všetkých športových 
akciách, ktoré organizoval aeroklub v Partizánskom. Úspešne ho reprezentoval na domácich aj medzinárodných 
súťažiach v klasickom parašutizme a ako dobrý bežec a strelec tiež v brannom parašutistickom viacboji. Za zmienku 
stojí, že klasických majstrovstiev ČSSR sa zúčastnil 3 krát a branných 7 krát. V roku 1972 získal zlatý odznak FAI 
s dvomi diamantami. V parašutizme sa realizoval aj ako rozhodca I. triedy a tréner II. triedy. Viedol tréning juniorov 
Západoslovenského kraja a spolu so Štefanom Rychtarčíkom aj reprezentantov juniorov Slovenska. Bol tiež 
aktívnym členom parakomisie ASR. Vykonával mnoho atraktívnych zoskokov pri rôznych leteckých podujatiach 
ako boli spojené zoskoky, odpútanie padáka, zoskoky s dýmovnicami, horizontálne premiestňovanie počas voľného 
pádu a pod. 
 V súčasnosti je členom KVV SR v Trenčíne a je členom jej revíznej komisie. Doteraz vykonal 2 366 
zoskokov na mnohých typoch vojenských, športových a pilotných padákoch z mnohých typov lietadiel 
a z upútaného aj volného balónu. Skákal na 32. letiskách na Slovensku a v ČR a na 54 miestach do terénu, na 
obmedzené plochy, v noci a do vody. Jeho veľkou záľubou je aj turistika a cyklistika. Stále sa udržuje vo výbornej 
kondícii, čo dokumentoval aj víťazstvom vo svojej vekovej kategórii vo vytrvalostnom behu na Memoriáli Jozefa 
Gabčíka  v roku 2005 v Žiline.  
 
     Ing. Rastislav Vargic 

 
Patrí medzi tých šťastlivcov, ktorých túžba z detstva sa z väčšej časti 

splnila. Bola vyvolaná preletom prúdových lietadiel MIG-15 nad Hriňovou, kde sa 
15.8.1940 narodil. Po skončení povinnej školskej dochádzky chcel nastúpiť do 
vojenskej školy Jána Žižku z Trocnova s perspektívou leteckého výcviku po jej 
absolvovaní. Rodičia rozhodli inak a zapísali ho na mliekarenskú priemyselnú 
školu v Kroměříži na Morave. 
 Toto rozhodnutie rodičov cítil ako krivdu a v mladíckej vzdorovitosti 
protestoval okrem iného aj slabšími výsledkami v škole. V tomto období začal 
chodiť do miestneho aeroklubu, ale k praktickému lietaniu sa nedostal, pretože 
v popoludňajších hodinách mával laboratórne cvičenia, ktoré mu znemožňovali 
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chodiť na letisko. Nedostatok času vyriešil tým, že po večeroch začal chodiť do krúžku parašutistov a v roku 1957 
vykonal svoj prvý zoskok z lietadla C-3 (Siebel) na letisku v Holešove. Skákal na osvedčenom padáku PD-47 pod 
dohľadom krajského náčelníka para Alfonza Kolářa. 
 Jeho odpor k mliekarenskej priemyslovke bol taký veľký, že z nej predčasne odišiel. Rodičia ho preto v roku 
1958 preložili na mliekarenské učilište do Nových Zámkov, ktoré aj úspešne ukončil. V aeroklube sa zapojil do 
parašutistickej činnosti a to nielen zoskokmi, ale aj ako cvičiteľ brancov a organizátor výstavby technických 
zariadení, ktoré na letisku chýbali. Veľmi aktívne pomocou premietania filmov s parašutistickou tématikou 
vykonával nábor do základného výcviku. Mal záujem v Nových Zámkoch vybudovať solídnu parašutistickú 
základňu, ale pre malú aktivitu miestnych členov sa mu to nepodarilo podľa predstáv. Začiatkom roka 1960 odišiel 
pracovať do Bánoviec nad Bebravou, kde na letisku v Partizánskom našiel väčšiu aktivitu a možnosť realizácie 
v obľúbenom športe. Nezabudol ani na svojich brancov v Nových Zámkoch a ako inštruktor k nim dochádzal až do 

ukončenia výcviku. Aj v Bánovciach aktívne vykonával nábor do 
základného výcviku hlavne v podnikoch Tatra a Zornica. Okrem 
inštruktorskej činnosti sa zapojil aj do športového výcviku a ešte pred 
základnou vojenskou službou dosiahol takú úroveň, že na súťažiach 
mohol skákať ako predskokan.  
 K výsadkovému vojsku do Holešova nastúpil v roku 1960 
a bol zaradený do poddôstojníckej školy. Prvý vojenský zoskok 
vykonal z lietadla IL-14 a neskoršie skákal aj z balóna. V športovom 
výcviku pokračoval na letisku v Brne, kde získal aj kvalifikáciu 
inštruktora II. triedy. Po skončení základnej vojenskej služby 
a opadnutí mladíckeho vzdoru dokončil v Bánovciach mliekarenskú 
priemyselnú školu, čo mu umožnilo sa zamestnať na Štátnej 
obchodnej inšpekcii v Bratislave. Štúdium mu už nerobilo problémy 
a preto absolvoval aj Vysokú poľnohospodársku školu v Nitre. 
 Jeho organizačné schopnosti a skúsenosti sa uplatnili aj vo 
funkcii predsedu paraodboru v Partizánskom. Bolo to obdobie, keď 
športovci z Partizánskeho sa zúčastňovali mnohých súťaží po celej 
ČSFR. Cítili potrebu sa revanšovať a tak po dohode s Vilom 
Kosorínom začal organizovať pravidelnú parašutistickú súťaž o 

„Putovný pohár partizánskej brigády Jána Žižku“. Táto brigáda pôsobila v tomto regióne a na Jankovom vŕšku má 
postavený monumentálny pamätník.  Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1975 a pokračoval pravidelne každý rok. Bol 
veľmi populárny a zúčastňovali sa ho aj špičky vtedajšieho parašutizmu. Pravidelným tréningom si postupne 
vybojoval účasť na M ČSFR. Jeho časy v akrobatických figurách boli pod 10 sekúnd, čo na športovca nezaradeného 
v stredisku vrcholového športu bolo vemi slušné. 
 Splnil si aj túžbu z detstva a stal sa pilotom  klzákov. Pilotný diplom si udržiava doteraz. Tiež stále aktívne 
vykonáva športový parašutizmus. Na svojom konte do konca roka 2005 má 1486 zoskokov. Ako 60 ročný skákal 
v Dubnici z výšky 4000 m štvorčlennú formáciu. Skákal na 17. typoch padákov a to z lietadiel, helikoptér, 
motorového rogala a z balónu. Dvakrát sa zúčastnil M ČSFR , päťkrát M SR a dvakrát M SR klubu vojenských 
výsadkárov. Veľa raz sa zúčastnil Memoriálov ZMŠ Juraja Kriváňa, MŠ Štefana Pisku a Štefana Baniča. 
 Je inštruktorom I. triedy a dlhoročným inšpektorom. Do roka 1998 mal kvalifikáciu národného rozhodcu. 
Funkciu rozhodcu vykonával aj na XVI. majstrovstvách sveta v roku 1982 v Lučenci. Za svoju prácu v parašutizme 
bol ocenený viacerými diplomami ako „ Za obetavú prácu, Vzorný cvičiteľ, Čestné uznanie za rozvoj parašutizmu 
1947-1977, Najlepší športovec roka 1983 a pod.“ V súčasnosti je členom KVV v Banskej Bystrici 
  
Jozef Paninár 

 
 Málokto sa môže pochváliť tak dlhou aktívnou športovou činnosťou v 
parašutizme ako on, a to presne 53 rokov.  Prvý zoskok urobil v roku 1950 z DC-3 
z výšky 300 m v Partizánskom na padáku VJ-1 a zatiaľ posledný v roku 2003 tiež 
tam na padáku typu krídlo. Nielen, že skákal ale sa aj aktívne zúčastňoval súťaží až 
do spomínaného roka. 
 Narodil sa 5. júna 1933 v obci Lvová v okrese Česká Lípa. 
V Partizánskom si urobil učňovskú školu v ZDA, gymnázium s maturitou a vyššiu 
priemyselnú školu chemickú s maturitou. Za zmienku stojí, že počas svojho života 
pracoval len v Závodoch 29. augusta v Partizánskom a to plných 44 rokov. 
 Ako sa stal parašutistom? Býval na internáte s Mišom Miháľom a ten ho 
nahovoril. 
Začiatky neboli ľahké, lebo kondičné behy vyradili mnohých záujemcov. Zo 120 
ich zostalo len 30. Aj on už pomýšľal, že to nechá. Mal šťastie na inštruktorov, ako boli Štefan Pisko, Jozef Šuc 
a Laco Vančo, ktorí mu dali dobré základy pre jeho ďalšiu úspešnú činnosť v športovom parašutizme. 
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 Základnú vojenskú službu vykonával u výsadkového vojska v Prešove v rokoch 1953-1955. Bol zaradený 
do poddôstojníckej školy a neskoršie do ŠDZ. Ku koncu vojenskej služby  bol povýšený na podporučíka. Skončil 
ako nadporučík výsadkového vojska v zálohe. 
 Po návrate do civilu sa veľmi iniciatívne zapojil do parašutistického diania v Partizánskom. Stal sa 
inštruktorom I. triedy a vycvičil 320 cvičencov, ktorí urobili aj zoskoky. Spolu pomohol vycvičiť ďalších 2000! 
Okrem toho cvičil aj brancov a záložníkov výsadkového vojska. Viac ako 20 rokov vykonával funkciu predsedu 
paraodboru a člena Rady aeroklubu v Partizánskom. Inštruktora parašutizmu robil úctyhodných 43 rokov! 
 Počas aktívnej športovej činnosti sa zúčastnil mnohých súťaží po celej bývalej republike s veľmi dobrým 
umiestnením. Bol členom družstva, ktoré sa stalo majstrom Slovenska, členom družstva, ktoré vyhralo Memoriál 
ZMŠ Juraja Kriváňa, bol prvý na Veltržnom pohári v Brne v presnosti pristátia a člen víťazného družstva v roku 
1981, členom víťazného družstva na Beskydskom pohári vo Frýdlante a stal sa tiež majstrom zsl. kraja. Jeho 
parádna disciplína bola presnosť pristátia. V nej sa vždy umiestnil na popredných miestach. Splnil podmienky na 
majstra športu. Vykonal 2515 zoskokov na viac ako 20. typoch padákov a to aj pilotných zo 14. typov lietadiel, 3 
typov helikoptér a aj z balónu. 
 Za svoju činnosť v parašutizme dostal mnohé ocenenia. SÚV Zväzarmu mu udelil čestný odznak „Za 
obetavú prácu II. a neskoršie I. stupňa“ a tiež vyznamenanie „Za zásluhy o rozvoj organizácie“. 
 
        Emil Tencer a Vladimír Zámečník 

  Členovia KVV Banská Bystrica 
 

 
Slovenskí „londýnski“ parašutisti v odboji  IV.časť  (záver) 
 
     Dnes sa na stránkach Červených baretov stretávate s posledným pokračovaním 19 stránkového seriálu 
o „londýnskych“ parašutistoch slovenskej národnosti. V priebehu roku, došlo  i k opravám v už publikovaných 
predchádzajúcich častiach. Historici, venujúci sa obdobiu II.svet. vojny už priznali, že „neboli len zločinci a 
hrdinovia“, mení sa i uhol pohľadu na toto obdobie, stále sa objavujú nové informácie. Parašutisti mali tiež svoje 
ľudské stránky. Zo zažltnutých archívnych stránok sa dozvieme, že: „Ružička sa na futbale pobil s Gerikom a bol 
odoslaný k jednotke“, možno že si tým zachránil život... Ďalšia skupina (o.i. i Haluška) počas prípravy „moc kecala“ 
a neskôr bola o tom „čo môžu a čo nie“ náležite poučená, čo potvrdili i svojimi podpismi. Vojak P.Kaminský 
prenikol v novembri 1941 až k prezidentovej manželke a listom ponúkol prezidentovi Benešovi, že uskutoční 
atentát. J. Haríň sa v rámci dovolenky z Talianska dostal do V.Británie, kde mu bola ukázaná posteľ, na ktorej 
spával J.Gabčík. Málokto už dnes vie, kto pred odchodom do akcie predal kabát a uniformu priateľovi rovnakej 
výšky, komu neskôr zožrali „battle-dress“ mole, kto sa počas výcviku postrelil pištoľou do oblasti slabín, alebo ktorí 
vypili pri návrate z „piva“ mlieko stojace pred dverami miestnych anglických rodín, atď, ale to len na odľahčenie. 
     V minulých dieloch ste sa zoznámili s niektorými slovenskými londýnskymi parašutistami. Ako sa z nich stali 
parašutisti, keď história pozná prvých slovenských vojenských parašutistov až v roku 1942? Nechcem prepisovať 
slovenskú vojenskú históriu, ale londýnski parašutisti slovenskej národnosti (HALUŠKA, GERIK, BOCK, 
GABČÍK a ďalší) preukázateľne skákali už v roku 1941. Musíme sa vrátiť späť do histórie. 17.6.1940 kapitulovalo 
Francúzsko a do Veľkej 
Británie sa loďami presunulo 
posledných asi 435 
československých vojakov. 
Mnohí z nich pochádzali i zo 
slovenskej komunity vo 
Francúzsku. (pozn. Žiaľbohu po 
páde Francúzska tu Nemci 
získali nezničené kompletné 
zoznamy čs. vojakov bojujúcich 
na Západe.) Po vylodení 
v Liverpoole ich čaká 
reorganizácia v Cholmondeley 
Parku pri Chesteri. V októbri 
1940 sa presúva už čs. brigáda 
do Leamington Spa a okolia 
v blízkosti Warwicku. Niektorí 
vojaci ťažko niesli mníchovský 
diktát ako i pád Francúzska, od      
 
Oblasť Mallaig v Škótsku, kde boli           
v STS cvičení aj čs.vojaci 
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čoho bol len  krok  k  obvineniam, že  čs. armádu ovládajú fašisti  a antisemitisti. Nasledovalo odmietnutie 
poslušnosti 480 vojakov, ich internácia v Yorku a neskoršie nasadenie v pomocných ženijných jednotkách. (pozn. 
Pre prípad, že by došlo k zlyhaniu vycvičeného parašutistu bol pripravený internačný tábor na ostrove Mann). Čs. 
brigáda mala koncom roku už okolo 3 000 osôb, negatívom bol nadstav dôstojníkov, pozitívom zase snaha o rôzne 
preškoliace kurzy. J. Gabčík v tejto dobe napr. žiadal o prevelenie k  RAF na funkciu palubného strelca, neskôr 
absolvoval kurz rotmajstrov. Už v apríli 1941 prichádza k brigáde zástupca plk. F.Moravca – mjr. E. Strankmüller 
a koncom mesiaca má prvých dobrovoľníkov na zvláštne účely – asi 14 dôstojníkov a 22 poddôstojníkov. Nasleduje 
výcvik po častiach vo výcvikovom stredisku RAF vo Wilmslowe neďaleko Manchesteru. Neskôr sú československí 
vojaci, v slangu SOE „pepíci“, ale aj vojaci iných národností, cvičení v STS Mallaigu (sev. Camusdarach) pod 
vedením kapitána B.Sykesa, niekdajšieho člena šanghajskej polície. Pokiaľ niekto neprešiel týmto kurzom, v tichosti 
a po poučení o zákaze hovoriť o kurze, sa vrátil naspäť k brigáde. Na rozdiel od väčšiny iných okupovaných zemí, 
do Československa nebolo možné použiť námorný výsadok. Takže úspešní absolventi pokračovali v päťdennom 
intenzívnom parašutistickom kurze na wilmslowskej základni RAF. Napr. Gabčík si z parašutistického výcviku 
odniesol výborné hodnotenie. Po ňom nasledoval ďalší intenzívny kurz v STS17 v Brickendobury Manore pod 
vedením ďalšieho Moravcovho človeka – npor. Golda. Po ukončení výcviku čakali parašutisti na rozkaz buď na 
brigáde alebo STS 2 v Bellasis, ktorému velil škpt. J. Šustr, prípadne v Tatton Parku neďaleko Manchesteru. Miesta 
kurzov sa neskôr menili podľa charakteru predpokladaného nasadenia a činnosti skupiny v protektoráte. Označenie 
– „skupina (sekcia, oddelenie) D“ by sme našli aj u ďalších spojeneckých vojsk. Všeobecne sa však cvičili 
a pripravovali 2 typy skupín – spravodajská – v zložení 1 dôstojník a 2 poddôstojníci(napr. SILVER A) a sabotážna 
– v zložení – 2 poddôstojníci (napr. ANTHROPOID – niekedy i ANTROPOID, TIN). Okrem týchto typov boli 
neskôr vysadzovaní parašutisti, hlavne radisti i jednotlivo. Zvláštnosťou bola 6 členná „bojová“ skupina 
WOLFRAM, z Talianska boli vysadzované i  4 členné skupiny. Spravodajskou bola i skupina ZINC s druhým 
slovenským parašutistom – V.Gerikom. Cesta tejto skupiny bola spracovaná v literatúre faktu ale i filmovo. 
V auguste 1941 gen. S.INGR  oznámil domácemu (českému) odboju, že bolo vycvičených 160 parašutistov, toto 
číslo však bolo pravdepodobne nižšie. 16.8.1941  bol odvelený do Wilmslow brigádnym rozkazom č. 324 J.Gabčík. 
Jeho českým „dvojčaťom“ v ANTHROPOIDE bol pôvodne Karel Svoboda. Október 1941 sa ukázal ako nešťastný 
mesiac. Po zranení Svobodu pri výcviku, nebol ešte opravený jediný funkčný Halifax (s vyrezaným prielezom 
o priemere 1m v trupe lietadla) ktorý havaroval pri návrate z Poľska cez Švédsko. Pôvodne plánované vysadenie 
10.10.1941 a termín atentátu na SS Obergruppenführera R.Heydricha – 28.10.1941 prestal platiť. Asi v novembri 
1941 informoval mjr. Strankmüller o chystanej operácii ANTHROPOID Rusov.  O ich reakcii sa zmieňujem neskôr. 
Z dôvodov bezpečnosti ANTHROPOIDu, boli v polovičke decembra Gabčík a Kubiš prevezení z vyčkávania 
v Bellasis do centra voj. rozviedky v Stanhope Terrace. 28.12.1941 si kpt. Ron C.Hockey z 138. letky vyzdvihol 
nový Halifax, funkčný i pre výsadkárov. O samotnom vysadení ANTHROPOIDU,  SILVERU A a SILVERU B 
toho napísali historici dosť. S novým lietadlom – štvormotorovým Halifaxom s dlhším doletom, sa prakticky po 
prvýkrát stretla skupina SILVER A, ktorá mala za sebou už dva neúspešné pokusy na palube dvojmotorového 
Whitleya. Takže keď sa lietadlo NF-V L 9613 večer 28.12.1941 odlepilo z londýnskeho letiska Tangmere, bolo na 
palube celkom 16 osôb, z toho 7 nabalených parašutistov. Základnú výškovú a priestorovú orientáciu 
„vysadzovačovi“ škpt. J.Šustrovi znemožňovalo husté sneženie. ANTHROPOID sa nakoniec miesto plzeňského 
letiska Borek pri Cerhoviciach (vrch Pohodnice) ráno 29.12.1941  o 2.24 hod. po prelete nad zatemnenou Prahou 
ocitol nad obcou Nehvizdy – 15 km od Prahy. A aby smoly nebolo dosť, Gabčík si na zmrznutom teréne pri dopade 
poranil palec na ľavej nohe..  
     A teraz sa vrátim k tomu ako Rusko reagovalo na informáciu o ANTHROPOIDE. Predchádzal mu nepodarený 
atentát pravdepodobne ruským konzulátom v Ankare na nemeckého veľvyslanca (a Heydrichovho protivníka) von 
Pappena dňa 24.2.1942 v Ankare. V marci zadržalo varšavské Gestapo podozrivého cestujúceho na stanici, ktorý sa 
vydával za nemeckého hudobníka cestujúceho do Prahy. Pri kontrole batožiny bola objavená puška so zamerovačom 
a tlmičom a pri výsluchu sa priznal, že prichádza z Moskvy s poverením uskutočniť atentát na Heydricha. 
     O tom, že nie všetky údaje v knihách musia byť pravdivé, nás presvedčí napr. zaradenie des.A.FACUNU 
(príslušníka výsadku DAY americkej OSS dňa 7.10.1944 na letisko Tri Duby pri Sliači) spoločne s ďalším 
„američanom“ V.Žukom (operácia  COTTAGE) do londýnskej skupiny „D“. I údaje k des. Františkovi Hollému sa 
ukázali nakoniec ako zavádzajúce. Pramene udávajú: - Holý František, desiatnik, narodený 20.4.1920, účastník 
operácie COURRIER-5, zajatý a popravený ruským partizánskym oddielom. Na fotografii z náhrobku na cintoríne 
v Plaveckom Mikuláši si ale môžete prečítať: npor. František Holly, 20.4.1921 – 19.2.1945. Aby chýb nikdy nebolo 
dosť, skutočné meno bolo HOLLÝ Najmladší brat Rudolf doplní niektoré informácie, napr. že krycie meno 
F.Hollého bol František Novák. Exhumácii tela Fr. Hollého bol okrem J.Haríňa (EMBASSY) prítomný najstarší 
z trojice bratov Jozef (†2005) (pozn. V listoch písal F.Hollý – Milý Jozef a brat). Pohrebu F.Hollého v Plaveckom 
Mikuláši sa 21.10.1945 zúčastnili Jozef Chramec (COURRIER- 5) spoločne kpt. K.Grünom(?) („moskovské“ 
operácie Grün, Nina, zomrel pri nálete v transportnom vlaku do Melku v r 1945?). Medzi zažltnutými fotografiami 
sa nachádzajú i pohľadnice z 30.8.1945, kedy sa konala v chráme Sv.Víta v Prahe zádušná omša za padlých 
parašutistov, ktorú odslúžil parašutista - kpt. duchovnej služby Josef Pojar (GUMMIT). Druhá strana pohľadníc je 
označená „fotoskupina MNO HSVO“. Rodina Hollých ešte dlho po vojne udržovala kontakty so snúbenicou 
Fr.Hollého – Emíliou Zajacovou z Bacúcha, z rodiny, kde sa ukrýval. Údajne v začiatkom roku 1945 požiadal 
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rodičov o zaslanie rodného listu, ktorý potreboval k pripravovanému sobášu. Podľa historika doc. Oldřicha Vaňka 
skutočne 26.9.1944 boli v chate na Trangoške parašutisti skupiny COURRIER – 5 (šifrant J.Chramec a 
radista F.Hollý) pravdepodobne partizánmi zo skupiny Jánošík (veľ. E.Bielik) prepadnutí a zajatí. Po asi 3 
mesačnom internovaní a preverovaní partizánskou skupinou pplk. V.A.Karasiova – Stepanova na Poľane 
a potvrdení, že sú skutočnými čs. parašutistami, boli prepustení. J.Chramec potom bojoval v 165. pluku 48.streleckej 
divízie ČA o Budapešť, F.Hollý sa vydal bez dokladov domov - na „dolniaky“ – do Plaveckého Mikuláša, kam sa 
rodina (rodičia a dvaja bratia) v r. 1943 presťahovala z Malých Levár. Cestou bol zadržaný a uväznený v Kremnici, 
príbuzným sa ho podarilo oslobodiť z transportu za úplatok 20 strieborných frankov. Vrátil sa do Bacúcha, kde sa 
chystal na neskoršiu svadbu a tu bol počas rozhovoru s nemeckými vojakmi zastrelený pri partizánskom prepade 
19.2.1945 (pozn. v tejto dobe žili v Bacúchu i členovia O KVV BA – bratia A. a  M. Georgijevskí – pozri 
Č.B.4/2005 str.4). Starší Alexander si na túto udalosť spred 60 rokov spomína: „Parašutista sa ukrýval asi 1 km od 
dediny vzdialenom úkryte/jaskyni poblíž medokýšu. Bol chytený Nemcami a zastrelený. Pochovaný bol tiež na 
okraji dediny. Po vojne bolo ruskými orgánmi zahájené vyšetrovanie a zo zrady bola obvinená jedna rodina...“ 
     Dnes ťažko niekto doplní putovanie 24 ročného Františka Hollého v období 1941 – 1944. Ovládal 4 svetové 
jazyky, preukázateľne pracoval v Nemecku, dezertoval zo slovenskej armády v Rusku, „dosluhoval“ v Taliansku 
v pomocných slov. jednotkách z ktorých opäť dezertoval. V rozprávaní najmladšieho brata sa objavujú ďalšie úteky, 
Afrika, Londýn, nevyplatená životná poistka, vykradnutý kufor s osobnými vecami v Bacúchu, atď. s odstupom 
času dnes ťažko dokázateľné. Doklady stroho udávajú – do čs. armády sa prihlásil 30.6.1944, konal činnú voj. 
službu v čs. zahraničnom vojsku od 25.7.1944 do 27.10.1944 ako rotmajster, od 28.10.1944 do 29.1.1945 ako 
dôstojník, s účinnosťou od 1.10.1945 bol povýšený na poručíka pech. v zál. in memoriam (OV čís. 61/1945) 
A znovu záhada – náhrobok a úmrtný (smrtný) list udáva úmrtie 19.2.1945 (niektoré zdroje 20.2.1945). V opise 
osvedčenia podľa § 8 zák. č.255/1946 Zb a odpise potvrdenia MNO – kancelárii čs. légii je zase dátum „od 
28.10.1944 do 29.1.1945 ako dôstojník“. Čo sa stalo, alebo čím bol František Hollý od 30.1.1945 do 19.2.1945? 
    Trochu svetla ohľadne zoznamu londýnských predurčených dôstojníkov – špecialistov, určených pre premiestenie 
na východnú frontu priniesla kniha J.Šolca – Za frontou na vychodě. Išlo o dôstojníkov predurčených pre oddiel ZÚ 
na veliteľov organizačných a bojových skupín, prisľúbených 29.1.1944 gen. S. Ingrom. Prísľub bol však viazaný 
súhlasom sovietskej strany. Zo zoznamu nie je jasné, či všetkých 20 dôstojníkov bolo skutočne premiestených 
a koľko z nich bolo Slovákov. Pri skutočnom počte slovenských dôstojníkov, ktorí tvorili v roku 1938 v čs. armáde 
asi 3,4% z celkového počtu dôstojníkov (napr. žiadny plk!, pomer poručíkov 15:1,atď), som presvedčený, že tam 
Slováka – dôstojníka asi nenájdeme...  
    Čo dodať na úplný záver? Mojím cieľom nebolo opisovať a opravovať chyby v už vydaných knihách 
mapujúcich históriu účasti vojenských výsadkárov – Slovákov v londýnskych výsadkoch. Potvrdilo sa mi, že nie 
všetky už publikované a opisované údaje a informácie musia byť vždy pravdivé. Pokiaľ sa mi podarilo niektoré 
odstrániť, som rád, že som k tomu štúdiom archívov, kníh, telefonátmi, listami a osobnými stretnutiami, atď s ešte 
žijúcimi účastníkmi prispel. Ich praktickým výsledkom sú tieto štyri diely, publikované v Červených baretoch. Pri 
ich písaní som narazil na ochotu srdečných a otvorených ľudí, ktorí dnes už bez obáv potvrdili a doplnili chýbajúce 
informácie. Viac reakcií (kladných ale i záporných) som očakával z ČR. Niekedy som narazil i na úradníkov 
„zabetónovaných vo svojich dôležitých úradoch“. Osobne sa mi páčil prístup dnes viac ako 85 ročných starých 
bojovníkov, ktorí sa radi stretli a podelili a o svoje spomienky bez ohľadu na nie ešte celkom prežitý termín 
„východný a západný odboj“ Takto mi napr. pomohol príslušník 2.čs. pdb. vojnový šofér veliteľa 1.bat. npor. 

F.Fišeru – Jozef Michálek v Borskom 
Mikuláši pri neúspešnom pátraní po hrobe 
K.Mladého (EMBASSY). Nakoniec 
z toho bol hrob F.Hollého (COURRIER - 
5) v Plaveckom Mikuláši. Niektoré 
z informácií z besedy s príslušníkmi 2.čs. 
pdb. sa objavia v 2 dielnom bloku 
Slovenskí „moskovskí“ parašutisti... 
Prekvapil ma (milo) i prístup vojenského 
archívu v Trnave, ktorý dnes už „na 
telefón“ poskytol informácie. Radu 
novinových výstrižkov a niektoré 
informácie poskytol i letecký historik p. 
Stanislav Bursa z Bratislavy. Nevyčerpal 
som všetky možnosti, nákup kníh tiež 
lezie do peňaženky, už teraz niektoré 
údaje v článkoch nemusia byť pravdivé. 
Z ostatných nových informácií, zaujala 
informácia z teletextu na ČT 1, z konca 
novembra 2005, podľa ktorej by sa                 

 Hrob npor. Františka Holleho v Plaveckom Mikuláši       niektoré telá parašutistov z krypty mohli 

 7



(ešte dnes) nachádzať na univerzitách v Rakúsku alebo vo východnej časti Nemecka. Takže ešte raz poďakovanie  
všetkým,  ktorí  sa  isto  nájdu medzi riadkami.   Spôsoby,  ako  oceniť (aspoň   spoločensky posledných  žijúcich  
účastníkov –parašutistov západného a východného    odboja, nechám na inštitúciach, majúcich to priamo vo svojich 
pracovných náplniach a za to platených. Príkladom môže byť napr. ČR, kde bol 28.10.2005 najvyšším českým 
vyznamenaním, „Rádom bieleho leva“ vyznamenaný 90 ročný gen. v.v. R.Pernický (TUNGSTEN), (žiaľbohu 
zomrel 21. decembra 2005.) 
     Možno, že trochu predbieham, ale črtá sa tu cesta pre slovenské O KVV. Začať cestu, ktorú už nastúpili niektoré 
kluby v ČR, ktoré organizujú stretnutia, pátrania a cesty po stopách niektorých výsadkov. V roku 2005 som 
zaregistroval napr. O KVV v Hradci Králové, ktorý mapoval stopy skupiny BARIUM, O KVV Chrudim zase 
PLATINUM a CALCIUM, brnenský klub histórie v Ořechove v roku 2002 OUT DISTANCE atď. Na rozdiel od 
parašutistov, ktorí svoje padáky po zoskoku väčšinou zakopávali, dnešné kluby leteckých nadšencov podľa 
označených pilotných padákov, dokážu dnes i po viac ako 50 rokoch identifikovať osádky havarovaných 
a zostrelených lietadiel. Pred slovenskými KVV a historikmi ležia cesty a osudy výsadkov: ANTHROPOID 
(29.12.1941), ZINC (28.3.1942), STEEL (28.4.1942), MANGANESE (10.6.1944), COURRIER – 5 (6.9.1944) 
a EMBASSY (21.12.1944) ale i ďalších s možnosťami doplnenia ich pôsobení na Slovensku. 
 
                                                                                                                             Vladimír GAJDOŠ 

  KVV Bratislava 
 
 
Letisko Vajnory odchádza do histórie 
 

O čom sa dlho hovorilo a nemohli sme tomu uveriť stáva sa skutočnosťou. Letisko Vajnory pri Bratislave, 
kde mnohí z nás strávili najkrajšie roky života, odchádza do histórie. Bolo to miesto našich snov, ktoré sa premieňali 
v tvrdej realite výcvikových aparátov do krásnej skutočnosti: Na let voľného vtáka, alebo padajúci meteor. Už 
neuvidíme na vajnorskej oblohe bezmotorové a motorové športové lietadlá, aby potešili oko pozemského diváka. 
Už nebudú rozkvitať na vajnorskom nebi padáky najrozličnejších tvarov a farieb, dôkaz to statočnosti našej mládeže 
a výsadkových veteránov. Všetko odchádza do nenávratna. Na miestach pôvodnej pristávacej plochy vyrastie 
onedlho nový bytový a priemyselný park. 

Športové letisko pri Vajnoroch, centrum leteckej činnosti na Slovensku má svoju storočnú históriu. Táto je 
úzko spojená s históriou samotného letectva.  Jeho vznik možno datovať do obdobia Rakúsko-Uhorskej monarcie, 
roku 1905. Práve v tom čase vznikajú v Rakúsko-Uhorskej armáde jej vzdušné sily, nazvané "Fliegerkompanie". 
Bolo to dva roky po historickom lete bratov Wrightovcov na území Spojených štátov. V roku 1905 uskutočnil v 
Bratislave, zvanej tiež Pressburg, Pozsony alebo Prešporok svoj úspešný pokus vynálezca J.Bahyľ a vzletel s 
vrtuľníkom. O tri roky neskôr, v roku 1908 odštartoval z trávnatej plochy Vajnorského letziska vynálezca A.Kvas, 
aby uskutočnil prvý medzimestský prelet do Trnavy. Je zaujímavé, že letel vo výške 70 metrov a vzdialenosť 45 km 
prekoval za 58 minút. Z histórie vieme, že až o rok neskôr, teda v roku 1909, podarilo sa francúzovi Bleriotovi 
preletieť kanál La Manche. Vajnorské letisko zažilo aj historické pristátie lietadla Caproni Ca -33 v roku 1919. 
Priletela na ňom vyšetrovacia komisia v súvislosti s katastrofou lietadla, v ktorom zahynul Dr.M.R.Štefánik. Do 
povedomia sveta dostáva sa letisko pri Vajnoroch až v roku 1923. Na letisku bol postavený oceľový hangár, garáže, 
riadiaca veža, objekty pre posádky lietadiel a pozemný personál, tiež meteorologickú službu a pohonné hmoty. V 
tom roku vzlietlo aj prvé lietadlo na linke Praha - Bratislava. Boli založené Československé aerolínie. Trávnaté 
letisko Vajnory prijalo po prvý raz také dopravné lietadlá, akými boli dvojplošník Aero A-14, dvojmotorový Aero 
A-38, alebo trojmotorové lietadlo Letov Š-
32. Narastala preprava osôb aj materiálu. 

Druhá svetová vojna však 
obmedzila leteckú premávku civilného 
letectva, čo postihlo aj letisko Vajnory. 
Obsadila ho armáda. Po ukončení vojny 
nastáva obnovenie vnútroštátnych liniek, 
ktoré sa postupne rozrástli na linky 
medzinárodné. Starý letecký park bol 
vymenený za nový. Na nebi sa objavili 
lietadlá Douglas DC-3 a Junkers Ju-52. 
Vybudovanie nového letiska Bratislava- 
Ivánka mali za následok, že význam 
Vajnor v leteckej doprave začal klesať. 
Netrvalo  dlho  a  letisko  bolo   odovzdané  
                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                            Letisko Vajnory bolo v minulosti dejiskom veľkých leteckých dní  
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leteckým modelárom, plachtárom, motorovým letcom a prirodzene aj parašutistom. Letecká prevádza opäť ožíva. 
Vajnory sa stávajú Mekkou priaznivcov lietania na Slovensku. Odchovávajú významných športovcov. Mená, ako 
letecký  
modelár Jozef Gábriš, plachtár Ing. Tomáš Maňka, motorár Ladislav Trebatický alebo parašutista Gabriel Kiš, sa 
stali známymi po celom svete. Na letisku vo Vajnoroch boli usporiadané podujatie celosvetového významu, ako 
Majstrovstvá sveta v leteckej akrobacii(1960), alebo Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom(1958). Vajnory sa stali 
miestom aj mnohých leteckých dní. Pre nás, bývalých členov bratislavského aeroklubu, má letisko Vajnory tiež ten 
význam, že sme tu podaktorí strávili aj polovicu trvania jeho existencie, teda až päťdesiat rokov. Stali sme sa ale 
nakoniec svedkami aj jeho zániku a odchodu letiska do nechceného dôchodku. 

V tomto roku 2006 začnú na letiskovej ploche prípravné práce pre vybudovanie veľkého priemyselného 
parku. Stálo by za zamyslenie, aby na mieste stávajúcich budov a veľkého hangára, bolo zriadené letecké múzeum. 
Stalo by sa dôstojným stánkom ukážky rozvoja letectva na Slovensku. Tak je to bežné všade inde vo svete. 
Zachovať pôvodný letecký park a pamiatku na priekopníkov letectva pre nasledujúce generácie. 
 
 
        Ing. Alexander Georgievský 
           člen KVV Bratislava 
 
 
 
Keď humor vládol na letisku. 
 

 Nedávno som blúdil po uliciach bratislavskej Petržalky a spomenul si na 
dávneho priateľa z letiska. Dlho sme ho v našom klube KVV nevideli. Často sme 
ho spomínali. Čo sa s ním stalo ? Dával som sám sebe rečnícku otázku a pozeral 
sa na čísla domov označenej ulice. Márna sláva. Nad žiadnym vchodom sa číslo 
domu nenachádzalo. Chcel som to vzdať, ale som si zaumienil, že to nevzdám. 
Asi to bude zase jeden z jeho vtipov, keď označil svoje bydlisko tak, aby som ho 
čo najťažšie hľadal. Moja tvrdohlavosť sa vyplatila. Nakoniec vchádzam do 
predsiene bytu na druhom poschodí a som v cieli. Všade nepredstaviteľná čistota 
a poriadok. "Už na Vás čaká" - oznámila mi jeho manželka a uvádza ma do 
kuchyne. Konečne ho vidím po dlhej dobe a stískam mu ruku. Vôbec sa nezmenil. 
Je taký, ako pred desaťročiami. Ani náznak toho, že v minulom roku oslávil svoje 
osemdesiate narodeniny. Tvár sa mu rozjasnila, keď ma uvidel.  "Keď sa tak na 
teba dívam zďaleka, vyzeráš ako keby si  bol sprostý " - víta ma s úsmevom. "No 
a ? " - reagujem na jeho slová. " No, ale keď sa na teba dívam zblízka, tak to je 
pravda !" Ha,ha,ha - smeje sa. " No, ale keď sa ja zase dívam na teba - oponujem 

mu, tak vidím, že si sa za tie roky vôbec nezmenil"!  
Predo mnou stojí legenda slovenského letectva minulého storočia, pilot a parašutista v jednej osobe - 

Vojtech  L u ž i c a . Naplnený humorom a elánom tak, ako dávno predtým. Človek, ktorého meno sa skloňovalo na 
našich letiskách vo všetkých pádoch. Svojimi činmi, vstúpil aj do dejín parašutizmu. Bolo všeobecne známe, že ak 
by Vojtech Lužica vystupoval v divadle alebo v televízii, mal by veľký úspech. Bol to 
maďarský Latabár, český Burián, aj slovenský Dibarbora v jednej osobe. Bol rodeným 
humoristom, komikom, alebo ľudovým rozprávačom. Studnica vtipov Vojtecha Lužicu bola 
prakticky nevyčerpateľná. Prirodzene, svoje umenie rozdávať ľuďom dobrú náladu a 
smiech, uplatňoval aj na letisku vo Vajnoroch ako člen bratislavského aeroklubu. Prvé kroky 
Vojtecha v letectve smerovali do Dúbravky pri Bratislave, kde pilotoval klzáky. Neskôr sme 
ho už videli na letisku vo Vajnoroch, kde mu učarovali  padáky.O svojich začiatkoch   
hovorí : " Už môj prvý zoskok padákom bol naplnený humorom, ale čiernym. Stál som na 
krídle lietadla Sokol a čakal na povel pilota Brázdoviča. Aby ma nesfúkol vietor, držal som 
sa vodiacej tyče pre uzavretie kabíny. Nevedel som, že mechanik Fekete ju natrel pred letom 
špinavou vazelínou. Vazelína sa ocitla na mojich rukách. Brázdovič mávol rukou a zmizol som pod krídlom. Na 
zemi čakali gratulanti na čele s funkcionármi Hajdínom a Hybbenom. Stiskli mi pevne ruky a prijali tak aj pozdrav 
od mechanika Feketeho. Prirodzene, na môj zoskok nikdy nezabudli. Ochotne som podával v ten deň ruky všetkým, 
čo mi gratulovali. " Poznáš tento vtip" ? - prerušuje svoje rozprávanie Vojtech Lužica. "Asi nie " - odpovedám mu. " 
Prišiel Záhorák do obchodu v Banskej Bystrici a pýta si jeden chléb a jedno mléko. Nie ste vy náhodou zo Záhoria ? 
- pýta sa predavačka. Jak to víte“ ? Ona : „U nás sa najprv povie dobrý deň prajem, potom mlieko a nie mléko, 
chlieb a nie chléb“. Na druhý deň vstúpil do iného obchodu a hovorí : „Dobrý deň prajem, prosím si mlieko a chlieb 
! Nie ste vy náhodou Záhorák“ ? - pýta sa predavač. „Som, ale ako to víte“ ? On :“Lebo vy hovädo sa nachádzate v 
Mototechne "! Kariéra Vojtecha Lužicu na letiskách stúpala a jeho vtipy i humorné príbehy nebrali konca. Niekedy 
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sa to prejavilo na leteckých dňoch, kde vystupoval. Veľmi rád si na tieto časy spomína : "Na jednom leteckom dni 
ma vyhlásili rozhlasom, že moja vstupenka vyhrala zoskok padákom. Prirodzene, táto situácia bola nahratá. Vybehol 

som na letiskovú plochu v preoblečení za dojičku kráv z Vajnor a domáhal sa 
zoskoku. Obliekli ma do padákov a pred zrakmi prekvapených divákov šupli ma 
do lietadla. Aby bol efekt po zoskoku čo najväčší, zadnú časť tela mi natreli v 
lietadle hnedou farbou. Celé letisko sledovalo na nebi smelú dojičku, kým 
nepristála pred hlavnou tribúnou. Kotúľ som predviedol tak, aby videli môj 
hnedý zadok. Nik nevedel, že predmetný kroj bol zapožičaný z Národného 
divadla." Ako Vojtech potvrdil, na letisko Vajnory často prichádzali aj Záhoráci. 
Jeden z nich chcel ísť na WC, nevydržal to, tak vbehol do najbližších dverí. 
Rovno náčelníkovi letiska do kancelárie. "Čo tu chcete a čo hľadáte ?" - pýta sa 
náčelník. Prekvapený Záhorák začína koktať. "Hle,hle,hledám si zamestnanie!"  
Čo ste sprostý? - reaguje náčelník. Záhorák :„Keď je to podmienka pre miesto 
náčelníka, tak tu hneď zostanem !" 
Tak ako o Záhorákoch, aj o humoristovi 
Vojtechovi Lužicovi kolovali humorné 
príbehy. Niektoré z nich sa stali 
nesmrteľnými. Na jeden z nich si aj po rokoch 

Vojto Lužica, ako dojička z Vajnor      jasne spomína : "Mal som uskutočniť zoskok z        
                                                        lietadla Brigadýr L-60 nad obcou 
Bernolákovo, kde sa konali dožinky. Na doskokovej ploche ma čakali stovky 
detí. Radosť som im neurobil, lebo začal fúkať vietor. Ocitol som sa nad dedinou 
a podarilo sa mi pristáť v jednej záhrade. Na moje prekvapenie začala hrať hudba 
a pri mne sa objavil ženích s nevestou. Samozrejme, s pohárikom v ruke : " Pán 
pilot, dajte si!“ Dal som si ! V dedine vyhlásili po mne pátranie. Dlho trvalo kým 
ma našli.  

Vojtech Lužica, pamätník dávnych čias  na letisku Vajnory ani vo 
vysokom veku, na svojich bývalých aeroklubákov nezabúda. Ako člen KVV 
Bratislava, sa  zúčastňuje  často  schôdzí  klubu,  kde rozdáva  aj naďalej radosť        V.Lužica a L.Hreha pred zoskokom     
a smiech. Svoju športovú činnosť začal v roku 1946, a posledný zoskok padákom  
uskutočnil v roku 1964. Má na konte niekoľko sto zoskokov a bol vyznamenaný diplomom a medailou „Strieborný 
Ikarus". Je držiteľom prvej výkonnostnej triedy v parašutistickom športe.  

Nakoniec o svojej manželke prezrádza : " Pýtala sa ma, čo jej dám tento rok na Vianoce. Tento rok nič, ale 
na druhý rok ti kúpim náušnice - odvetil som jej. Ale ja chcem vedieť, čo mi dáš tento rok ! - nedala sa odbiť 
manželka. Tento rok ti dám prepichnúť  u š i !"  
 
        Ing. Alexander Georgievský 
            člen KVV Bratislava 
 
Výstup na Slemä sa vydaril   (8.10.2005) 

 
Svit vychádzajúceho slnka a bezoblačné 

počasie nad údolím Váhu dávali tušiť, že tohoročný 
výstup na tatranský končiar Slemä sa vydarí. Vieme, 
že minuloročný pokus slovenských a českých 
výsadkárov,  dostať sa k pamätníku SNP v Nízkych 
Tatrách, stroskotal pre nepriaznivé počasie. Už 
v ranných hodinách nastupovali účastníci v Žiline na 
dvore kasárni, do vojenského autobusu, aby sa dostali 
do oblasti Liptovského hrádku a Stanišovskej doliny. 
Terénne vojenské vozidlo nás potom vyviezlo k úpätiu 
horského velikána. Všetci, ktorí sme tu ešte neboli, 
sme sa tešili na tento výstup. Netušili sme však, že 
bude taký obtiažný. Potvrdilo sa, že za daždivého 
počasia je výstup na Slemä takmer nemožný. Kĺzavý 
strmý chodníček, popretkávaný koreňmi, dával zabrať 

 Členovia KVV BA pri pamätníku    aj skúsenejším turistom. Boli sme ale odhodlaní  
       vystúpiť na tento štít aj za tých najťažších podmienok. 
Ako na Machu Picchu v peruánskych Andách stúpal pomaly k vrcholu dlhý rad výsadkárov, príslušníkov KVV 
Slovenskej, ale i Českej republiky. Ibaže nečakalo na nich bájne mesto Inkov, ale miesto tragickej udalosti. Práve 
pred 61 rokmi sa tu zrútilo sovietske dopravné lietadlo Li-2, počas letu na povstalecké letisko Tri duby. Zahynula 
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v ňom posádka lietadla a časť príslušníkov Druhej samostatnej čs.paradesantnej brigády. Hoci lietadlo letelo pod 
rúškom noci, stalo sa obeťou nemeckého nočného stíhača. Na mieste, kde lietadlo havarovalo, bol postavený 
pomník. Pamätník obetiam a miesto leteckého nešťastia, sa stali Mekkou našich parašutistov a túto tragédiu si 
každoročne pripomíname. Výstup na Slemä bol v poradí jedenásty.  
 Delegáciu účastníkov viedol sám predseda KVV Slovenskej republiky plk .v.v. Ing Anton Múdry. Ako sám 
potvrdil, na vrchol k pamätníku, vystúpil už sedemkrát. Hlavným organizátorom celej akcie bo predseda žilinského 
O KVV, Ferko Glatter. Za KVV ČR viedol delegáciu Ing Anton Šulák, člen KVV Zlín. Výstupu sa zúčastnili aj 
členovia našej armády, ktorí pri pamätníku držali stráž. 
Slávnostný príhovor mal Ing Anton Múdry. Pripomenul, 
že obete, ktoré priniesli príslušníci Druhej paradesantnej 
brigády v SNP, neboli márne. Priniesli oslobodenie od 
fašizmu. Na tých, ktorí položili svoj život v boji 
s nepriateľom, nesmieme zabudnúť. Krásne slnečné 
počasie a panoráma okolitých hôr, prilákali na Slemä aj 
náhodných turistov. Ťažkého výstupu sa nezľakli ani 
turisti z Poľska. Po namáhavom zostupe a dlhej pešej 
túre, sa zišli účastníci v tradičnej rotunde Svätojánskej 
doliny pri Liptovskom Jáne.  Nastalo opekanie slaninky 
a klobások, ktoré spolu s pivom a inými dobrotami mizli 
vo vyhladnutých žalúdkoch.  Všetci účastníci dostali 
pamätné diplomy.  Naša účasť v zložení Ing Milan Feješ 
s manželkou, Alžbeta Mehešová, Jaroslav Meheš, pani 
Dagmar Meierová s Ing Alexandrom Georgievským,         Trosky lietadla Li-2 na vrchole Slemä        
nebude určite posledná. Radi sa vraciame na takéto pamätné miesta, obklopení dobrými priateľmi. Vieme, že 
takýchto v Žiline budeme mať aj v budúcnosti. 
        

     Božena Mehešová 
                   členka KVV Bratislava 
Priatelia,  
 
    do rúk sa vám dostáva prvé číslo 6. ročníka nášho spravodaja. Vzhľadom na to, že ak niečo robíme, chceme to 
robiť dobre, prosíme vás o každý názor na našu prácu. Uvedomujeme si, že sme čistí amatéri v tejto oblasti, že nikto 
z nás sa zatiaľ nepodieľal na takejto práci profesionálne, že to robíme z čistého zápalu, presne tak, ako sme 
sa venovali parašutizmu a práci okolo neho a preto aj výsledok našej práce nebude úplne profesionálny. Nechceme, 
aby náš spravodaj mal charakter časopisu, ale boli by sme radi, keby ho čítal čo najširší okruh našich priateľov 
a priaznivcov. Preto sme sa rozhodli uložiť náš spravodaj aj na internet, (www.jpm.sk) a to na súkromnú stránku, 
pretože na samostatnú klubovú nemáme financie. Vieme, že sa takto k nemu dostanú ľahšie naši priatelia z iných 
klubov na Slovensku a máme informácie, že si túto stránku otvárajú radi priatelia v Česku. Dokonca moji zákazníci, 
ktorí hľadajú informácie o mojej práci, mi už oznámili, že čítajú naše Barety a že sú zaujímavé. Uznáte sami, že 
takýto záujem musí potešiť každého. Je to však aj výzva, byť lepší. Preto v úvode tá prosba o vaše názory 
a pripomienky. Za to, že sme na webe, zase ďakujeme priateľovi parašutizmu pánovi Petrovi Bulákovi. 

Obzrieme sa trošku späť. Naša štatistika nám prezrádza, že počas piatich rokov bolo vydaných 17 čísiel 
spravodaja Červené barety, celkom na 234 stranách. Naši prispievatelia, ktorých bolo rovných 30, napísali presne 
123 článkov. Akýsi rebríček TOP 3 nám prezradí, že najaktívnejší je Paľo Franík, ktorý prispel 38-mi článkami, čo 
je 31%, za čo mu veľmi ďakujeme a želáme, aby mu vydržala klávesnica na jeho PC ešte veľmi dlho. Za ním stojí 
Emil Tencer z KVV Banská Bystrica so svojimi 18% a Alexander Georgievský s 11%. Ten však píše články trošku 
rozsiahlejšie. Klobúk dole, títo traja páni nám napísali 60% doterajších spravodajov. Tiež s farebnosťou nám stúpa 
atraktivita. Pribúda fotografií, sú kvalitnejšie. O rok spravím tiež TOP 3 FOTO. Takže posielajte, posielajte. 

Na záver by som vás chcel za kolektív „redaktorov“ poprosiť o pomoc. Tento farebný spravodaj vydávame 
v náklade asi 40 – 50 kusov. Rozdávame ho členom za príspevok 30 Sk na toner a papier. Sme hlboko stratoví, ale 
nesmierne nás teší, že o spravodaj je záujem. Preto, ak by niekto vedel, kde by sa dal tlačiť tento spravodaj za 
podobnú sumu, boli by sme veľmi radi. 

Za redakčnú radu nášho klubu prajem všetkým našim priateľom v Novom roku dobrý zrak pri čítaní a  
veľa, veľa zdravia, veď sme už prevažne zaslúžilí veteráni-seniori. 
 
        Juro Poláček 
                 KVV Bratislava 
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Blahoželáme k životným jubileám!  1.Q 
 
Františke Frajkovej 75 rokov 
Milanovi Švrčkovi  75 rokov 
Ľubomírovi Průchovi 75 rokov 
 
Pri tejto príležitosti vám milí priatelia gratulujeme, zo srdca želáme pevné výsadkárske zdravie a  veľa 
pohody do ďalších rokov života. 
 
 
Ďakujeme  všetkým priateľom, ktorí si na nás spomenuli a tiež im prajeme veľa 
zdravia a čisté nebo nad hlavami. 
 

 
 Moje spomienky na službu u výsadkového vojska v r. 1947 - 1951 

 

       K výsadkovému vojsku som bol preložený v októbri 1947 zo Štúrova (vtedy  Parkán), kam som nastúpil ako 
poručík po absolvovaní vojenskej akadémie v Hraniciach v roku 1946. Na výzvu MNO som si podal žiadosť k 
výsadkovému vojsku, ktoré sa v tej dobe začalo organizovať. Po náročnej lekárskej prehliadke v ústave vojenského 
letectva, absolvovaní psychotechnických skúšok a skúšok telesnej zdatnosti som bol k výsadkovému vojsku prijatý a 
začiatkom októbra 1947 som nastúpil do preškolovacieho kurzu v Stráži pod Ralskom. 
        Náročný výcvik bol zameraný hlavne na zvýšenie telesnej zdatnosti, pozemnú výsadkovú prípravu, ženijnú 
prípravu (práca s trhavinami), spojovaciu prípravu (ovládanie morzeovej abecedy, obsluhu rôznych rádiostaníc), 
vedenie boja z blízka a sebeobranu. Výcvik prevádzali dôstojníci, ktorí boli počas vojny vysadení na území 
republiky ako  parašutisti z Anglicka. 
         V tej dobe som sa stretol s prvým smrteľným úrazom, ku ktorému došlo na prekážkovej dráhe pri prekonávaní 
protitankovej priekopy. Toto bolo vykonávané pod ostrou streľbou z guľometu. Strely boli mierené na šikmú plochu 
priekopy. Jedna sa však odrazila a zasiahla vojaka do tyla. Bol na mieste mŕtvy. Po tejto udalosti sa prekážková 
dráha už pod guľometnou paľbou neprekonávala. Tento výcvik prebiehal celú zimu. 
         V novom roku sme boli týždeň na lyžiarskom výcviku v rekreačnom zariadení na Špičáku na Šumave. Potom 
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sme v Prahe absolvovali telovýchovný kurz zameraný na zvýšenie telesnej zdatnosti, box a sebaobranu. 
          Po návrate z Prahy začala pozemná výsadková príprava na letisku v Hradčanoch. Toto letisko bolo posledné, z 
ktorého Nemci bombardovali Prahu. Ostali na ňom desiatky rozstrieľaných lietadiel (Messerschmitov, Fokewulfov, 
Schtorchov, Sieblov), ktoré pre nedostatok pohonných hmôt nemohli odletieť a boli poškodené streľbou a 
bombardovaním. Tieto vraky museli byť odsunuté mimo letisko a celá plocha 
letiska musela byť očistená od črepín, ktoré i neskôr spôsobovali defekty na 
podvozkoch lietadiel. Po ukončení pozemnej prípravy na syntetických 
aparátoch, ktoré boli vybudované v lese za letiskom, začalo oboznamovanie sa 
s padákovým materiálom. Učili sme sa baliť nemecké nákladné padáky a baliť 
zásobníky. 

Nakoniec prišiel očakávaný deň, kedy priletela z Prahy Dakota. Každý 
z nás si zabalil nemecký nákladný padák (na 30 kg záťaž) a zásobník. Ale 
Dakota hneď pri pristávaní dostala defekt od črepiny na pristávacie koleso. Z 
Prahy doviezli náhradné koleso a po oprave sme išli na prvý vyhliadkový let. 
Kapitán lietadla, bývalý pilot bombardovacieho lietadla čs. bombardovacej 
prerute z Anglie nás oboznámil s Dakotou, nechal vypnúť jeden motor a tak 
nám dokázal, že Dakota je schopná lietať i na jeden motor. 

Druhý deň sme leteli znova a každý mal možnosť vyhodiť si svoj zásobník ktorý zabalil a presvedčiť sa, či 
bol padák dobre zabalený a či sa zásobník pri páde na zem nepoškodil. Potom sme už len čakali, kedy budeme 
skákať my. Kým ale došlo na náš prvý zoskok, ako prvý živý tvor skákal padákom pes. Bol to psí kríženec, ktorého 
chovali vojaci na meteorslužbe a letovej službe. Bolo zistené, že pes vyberal škovránčie hniezda a žral vajíčka i 
mladých škovránkov a tak bol odsúdený na smrť upečením na ražni. K tomu nedošlo, bola mu udelená amnestia s 
podmienkou, že skočí padákom. Postroj do ktorého bol ustrojený, mu z popruhov ktoré sa používali na balenie 
zásobníkov upravili vojaci základnej služby. Z Dakoty bol vyhodený, keď sa vyhadzovali zásobníky. Pes padal 
strašne pomaly a bezpečne pristál. Vážil len necelých 10 kg a padák bol na 30 kg. Dlho bol obdivovaný ako prvý 
parašutista a zostal v láske všetkých parašutistov i personálu letiska. 

Neskôr pri vyhadzovaní zásobníkov došlo k mimoriadnej udalosti. Po vyhodení zásobníku z lietadla, po 
odtrhnutí padáku od výťažného lana sa jedna zo šnúr prechádzajúca dýchacím otvorom vrchlíka zavesila na maznicu 
ostruhového kolieska Dakoty. Pristať nebolo možné, lebo hrozilo, že zásobník môže po odraze poškodiť výškové a 
smerové kormidlo na chvostovej časti. Všetko nakoniec dobre dopadlo. Skúsený pilot niekoľkokrát naletel tesne nad 
zemou a zásobník sa nárazom na zem po pretrhnutí šnúry odtrhol a brzdený vytiahnutým padákom ostal ležať na 
pristávacej dráhe. 

Po ukončení výsadkovej prípravy, po zvládnutí balenia nákladných padákov a zásobníkov sme sa konečne 
dočkali zoskokov aj my, prví absolventi preškolovacieho kurzu. Prvý zoskok absoloval každý sám pri samostatnom 
prelete. Druhý zoskok sme skákali ako dvojica, tretí zoskok nás skákalo naraz päť, štvrtý desať a piaty celá 
dvadsiatka. Po ňom pokračovalo taktické celodenné cvičenie. 

Po vykonaní piatich zoskokov sme boli rozdelení na funkcie k výsadkovému práporu do Zákup, k 
výsadkovému učilišťu do Stráže pod Ralskom a do padákovej školy na letisko do Hradčan. 

Ja som zostal ako inštruktor v padákovej škole, mal som na starosti vzdušný výcvik a hlavne vykonávanie a 
zabezpečovanie zoskokov. V Hradčanoch bola zriadená klzáková letka, v ktorej boli vojaci základnej služby                          
cvičení pilotovať dopravné klzáky. Výcvik začínali na dvojmiestnych vetroňoch. Veliteľom letky bol por. Kočiš, s 
ktorým som býval, a s ktorým som bol aj na lyžiarskom kurze. S ním som sa zúčastnil aj vyhliadkového letu, ktorý 
on pilotoval. Keď som sa vrátil z riadnej dovolenky, už som sa s por. Kočišom nestretol. Pri cvičnom lete so žiakom 
sa krátko po štarte dostalo vlečné lietadlo aj vetroň do strmhlavého letu. Pilot vlečného lietadla vetroň vypol, jemu 
sa podarilo lietadlo zo strmého letu vybrať, ale vetroň v strmhlavom lete pokračoval a zaryl sa hlboko do lúky, asi  
kilometer od letiska  por. Kočiš i žiak zahynuli. Po tejto havárii bol výcvik na vetroňoch v Hradčanoch zastavený. 

V roku 1948 bol v Prahe všesokolský slet a na ňom mali byť na Strahove predvedené aj ukážkové zoskoky 
parašutistov. Nakoľko štadión je na kopci, bolo nutné najskôr preveriť, aký vplyv budú mať na zoskoky 
poveternostné podmienky. Vtedy používané padáky VJ-1 sa prakticky nedali skoro vôbec riadiť. Skúšky sa 
vykonávali s figurínami a hneď pri prvej skúške, aj keď bol meraný prízemný aj výškový vietor a bol použitý 
zastreľovací padáčik, prvá figurína padla na príjazdovú cestu na Strahov, asi 500 metrov od štadióna. Nakoniec sa 
podarilo nahádzať figuríny z výšky 150 metrov na štadión a zoskoky v priebehu vystúpenia boli schválené. Na 
zoskoky boli vybraní vojaci z povolania a ja som s nimi každý deň v priebehu vystúpení cvičencov mal pohotovosť 
na letisku v Gbeloch. Potom podľa poveternostných podmienok bolo pár zoskokov vykonaných, ako atrakcia. 

Pri príležitosti pobytu v Prahe sme so skupinou dôstojníkov vybraných na zoskoky na Strahov boli na 
výstavisku, kde bolo pre armádu kultúrne vystúpenie. Zistili sme, že je tam ako atrakcia padáková veža. 
Samozrejme sme ju išli vyskúšať. Bol s nami aj kpt. Černota, náš prvý inštruktor v preškoľovacom kurze a ten pri 
bláznení sa na retiazkovom kolotoči stratil odznak cudzineckej légie, ktorej bol členom než bol vycvičený ako 
parašutista v Anglii. Bol z toho nešťastný, lebo taký odznak v republike asi nikto iný nemal. Odznak sme dlho 
hladali a nakoniec sa mi ho podarilo nájsť. Ťažko popíšem, aký bol šťastný, keď sa odznak našiel. 
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Keď už spomínam padákovú vežu, musím spomenúť aj ďalšiu 
tragédiu, ktorá je s ňou spojená. Veža po ukončení poľnohospodárskej 
výstavy bola rozobraná a presťahovaná na cvičisko do Hradčan. Tam nebol 
elektrický prúd a aby sa padákový postroj po zoskoku vytiahol znovu hore, 
bolo spravené prídavné zariadenie, ktoré pomocou závažia vytiahlo cez 
rumpál padákovú vestu hore. 

Jedno doobedie išla skupinka vojakov padákovej školy opravovať a 
udržovať výcvikové zariadenia. Keď sa už skupina vracala, jeden z vojakov 
sa odpojil a išiel si skočiť z padákovej veže. Vesta tam samozrejme nebola, 
tak použil jedenu z veľkých skrutiek a prestrčil ju karabinou na ktorú sa 
padáková vesta pripevňovala  a spustil sa dolu. Keď prudko skočil, preletel 
klínový remeň ktorý spájal vzduchovú brzdu s druhým hriadeľom so 
závažím. Vojak zostal visieť hneď po výskoku vysoko nad zemou. Kričal na 
kamarátov, aby mu išli pomôcť, ale tí kým pribehli k veži, už sa neudržal a 

spadol. Privolaný lekár so sanitkou konštatoval len smrť. 
Na jeseň 1948 som bol veliteľom kurzu civilných inštruktorov a inštruktoriek. Všetci účastníci kurz úspešne 

dokončili a spravili po troch zoskokoch. Ťažké chvíle prekonávali ženy, pretože práve keď mali ísť skákať, došlo k 
smrteľnej nehode desiatnika základnej služby, ktorému sa pri cvičnom zoskoku padák len vytiahol, ale nenafúkol. 
Vtedy sa skákalo len s jedným padákom. Po vyšetrení príčiny sa v zoskokoch pokračovalo. Aby ženy nestratili 
dôveru v padák, tak pred ich zoskokmi sme vykonali zoskoky my, inštruktori padákovej školy a potom išli skákať 
ony. Neviem si predstaviť ten strach, ktorý museli mať, opúšťajúc lietadlo. Všetky zoskoky však dopadli dobre, bez 
jediného úrazu. Po poslednom zoskoku veliteľ výsadkového vojska, za účasti zástupcu Zväzarmu ČSR a 
funkcionára Zväzu protifašistických bojovníkov, posádky Dakoty   a inštruktorov padákovej školy a zástupcov tlače, 
usporiadal slávnostnú rozlúčku, kde všetky ženy dostali zastreľovací padák, na ktorý sa všetky podpísali spolu s 
ostatnými účastníkmi posedenia. 

Títo noví mladí parašutisti si v priebehu nasledujúceho roka vycvičili svojich žiakov a v roku 1949 prišli do 
Hradčan ešte urobiť prvé zoskoky, nakoľko organizácie u ktorých sa výcvik vykoníval, nemali padáky ani lietadlo, z 
ktorého by sa skákalo. Ako inštruktor so svojimi vycvičenými žiakmi prišiel i Štefan Gronský, ktorý si pri 
poslednom zoskoku pri pristatí spôsobil menší otras mozgu, ktorý ale stačil na to, že na niekoľko hodín zabudol, že 
sa na druhý deň žení. 

Za úspešné zvládnutie oboch kurzov som od ústredného parašutistického výboru Slovenského národného 
Aeroklubu dostal Čestný odznak parašutistu II. triedy a Ústredný výbor Zväzarmu mi prepožičal "Zlatý čestný 
odznak Karla IV." Oba odznaky aj so sprievodnými spismi opatrujem ako spomienku na prvých civilných 
parašutistov vycvičených armádou (viď priložené kópie). 

Rád spomínam na prvý hromadný zoskok, ktorý bol vykonaný pri príležitosti piateho výročia SNP na letisku 
Tri Duby (Sliač, potom SNP). Už si presne nepamätám, či sa skákalo z troch, alebo piatich Dakot. Na Sliač nás 
previezli letecky a tam sme boli ubytovaní na letisku v stanoch a druhý deň bol vykonaný zoskok. Výsadkári 
nastúpili v dvadsiatkach so sprievodcami pred Dakoty a ja som šiel gen. Palečkovi, ktorý sedel na hlavnej tribúne, 
hlásiť pripravenosť výsadku. Ten mi, ako som sa blížil, ukazoval rukou vedľa seba, kde sedel vtedajší minister 
národnej obrany gen. Svoboda. Pochopil som, že mám hlásenie podať jemu. To som urobil, on mi podal ruku, 
poďakoval a poprial úspešné vykonanie zoskokov. Za úspešné zvládnutie som sa potom i s niekoľkými pilotmi 
Dakôt zúčastnil slávnostného večera a zábavy v budove kúpeľov Sliač.. 

Nakoľko v začiatkoch parašutizmu bolo padákov v armáde málo, zoskoky sa vykonávali len v jarných, 
letných a jesenných mesiacoch. Aby sme my, inštruktori padákovej školy boli využití, bol som v zime 1949 na 
lyžiarskom kurze, štyri týždne na Smrekovici a dva týždne v Tatrách na vysokohorskom kurze, kde nás cvičili 
vojaci základnej služby Andráši a Puškáš, ktorý bol vtedy chatárom na Rysoch. Chata bola po dobu jeho základnej 
služby mimo prevádzky a my sme mali v pláne ju na koniec kurzu navštíviť. Bolo nám ľúto, že sme sa museli pre 
snehovú búrku v polovici cesty vrátiť. 

Potom som bol v rokoch 1950 a 1951 veliteľom lyžiarskeho kurzu na Smrekovici a na Javorníkoch, ktorého 
sa vtedy zúčastnil už celý výsadkový prápor zo Zákup. 

Ono tých spomienok by bolo ešte veľa. Nerád spomínam na pristátie v Hradčanoch, keď nám letová služba 
pristátie zakázala, že máme vysunuté len jedno koleso. Únavou materiálu prasklo potrubie, ktoré tlačilo olej na 
vysunutie podvozku a zaplavilo kabínku kde boli uložené padáky posádky Dakoty. Lietali sme dlho okolo letiska a 
ručne tlačili olej do hydrauliky, čím sa nakoniec podarilo podvozok vysunúť, čo potvrdila aj kontrolka na paneli. 
Posádka lietadla mala vtedy obavy, že má málo pohonných hmôt a že pristátie na jedno koleso by spôsobilo haváriu 
a zničenie lietadla. Keby nebol vysunutý podvozok vôbec a došli pohonné hmoty, Dakota by možno bola schopná 
núdzovo pristáť aj bez podvozku, ale zničená. 

Iná nepríjemnosť sa stala, keď sme leteli z leteckého dňa v Českých Budejoviciach a krátko po štarte, už vo 
vzduchu, sa zastavil jeden motor a nedal sa nahodiť. Lietadlo bolo plne vyťažené a aj tak sme na jeden motor 
doleteli do Prahy, kde sme sa premiestnili aj s materiálom do druhej Dakoty a leteli do Hradčan. 

Súčasťou preškoľovacieho kurzu bol aj vodičský kurz. Museli sme ho absolvovať všetci vojaci z povolania. 
Veliteľom, inštruktorom a skúšobným komisárom bol kapitán z Brna. Záverečné skúšky v praktickej jazde sme 
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robili na terénnom aute Jeep Willis v Prahe. Jazdilo sa na frekventovaných uliciach okolo Václavského námestia a 
vyvolali sme tam veľký rozruch. Na džípe prasklo výfukové potrubie a to robilo počas jazdy rany ako pri streľbe. 
Ľudia na chodníkoch nevedeli čo sa deje. Na džípe nás sedelo päť v kanadských batldresoch s červenými baretami a 
nikto si nevedel vysvetliť, kde sa v Prahe vzali kanadskí parašutisti. 

Po skončení autokurzu a obdržaní vodičského preukazu sme išli v kolóne na dlhšiu cvičnú jazdu na južnú 
Moravu do Hodonic. V tejto dedine hospodárili na bývalých nemeckých usadlostiach volynskí Česi, demobilizovaní 
zo Svobodovej armády. Jeden z účastníkov kurzu bol tiež dôstojník z 2.paradesantnej brigády,    a s väčšinou týchto 
spolubojovníkov sa poznal. Bola to veľká sláva a skončila sa až ráno. 
Na spiatočnej ceste šoférovali len vojaci základnej služby, ktorí 
nepili. 

Na dobu strávenú u výsadkového vojska nemôžem zabudnúť a 
ešte aj po päťdesiatich rokoch rád spomínam. Bolo a stále mi je 
smutno, že som musel od výsadkárov nedobrovoľne odísť len preto, 
že sme boli cvičení dôstojníkmi, korí neváhali za vojny bojovať na 
tom najnebezpečnejšom poste v tyle nepriateľa. Za svoje pôsobenie u 
výsadkového vojska som nemal možnosť získať vyššie vojenské 
vzdelanie. Teraz ako vojenský dôchodca a výsadkový veterán mám 
možnosť v KVV Bratislava sa stýkať s kolegami, ktorí ako ja, 
prežívali a prežívajú svoj výsadkový dôchodok. 

Som rád, že parašutizmus nekončí, ďalej žije a obdivujem 
kolegov v kluboch vojenských veteránov, ktorí s obrovským úsilím 
pozháňali a v knihách zverejnili materiály o začiatkoch parašutizmu v 
Čechách a na Slovensku. Pri ich čítaní som zistil niektoré nepresnosti, 
ale niet sa čomu čudovať, keď od týchto začiatkov uplynula dlhá 
doba. Presvedčil som sa, že i v materiáloch z tlače z vtedajšej doby sú 
nepresnosti, niekedy i výmysly. To ale nemôže mať vplyv na obsah a 
spracovanie týchto kníh, ako aj na svedomitú, húževnatú a dlhodobú 
prácu ich autorov, za čo im patrí vďaka nás všetkých. 
    Jeden z najstarších výsadkových veteránov 

 
                           pplk.v.v. Zdeněk Sigmund 

                                                                                      Člen  KVV Bratislava 
 Drobné správy                                                    
 
◙    Zhotovenie  pomníka  Štefanovi  Baničovi  v  Smoleniciach  (pred školou)  dostáva  reálnu  podobu.     
      V novembri  bola podpísaná zmluva medzi O KVV BA  a sochárom  Mgr.art. Petrom Valachom a ar-    
      chitektom – Ing.arch. Petrom Sedláčkom. V decembri bola v Smoleniciach podpísaná zmluva medzi     
      O KVV BA a starostkou Smoleníc pani Paulínou SEDLÁČKOVOU. K 14.12.2005 sme mali na konte  
      „Banič“  sumu  26.146 Sk  (a Ďalšie  peniaze  na ceste).  Termín  slávnostného  odhalenia  pomníka  
      bol stanovený na piatok, 9.6.2006 asi o 14. hodine. 
◙   K  22.11.2005  bol  povýšený  do  hodnosti  plk. In  memoriam  Jozef  Gabčík,  (8.4.1912-18.6.1942,  
      člen výsadku ANTHROPOID, dňa 27.5.1942, účastník atentátu na Heydricha). 
◙   Pre  rok  2006  je  notárske  osvedčenie  pre  2%  zo  zdaniteľného príjmu  pod  značkou  VCR P.O  
      606/2005 
◙   V  marci 2006 bude Rada KVV SR. Mal  by  sa  tu  už objaviť Spravodaj  KVV SR  (príspevky do  
      Spravodaja   zasielajte  na adresu: plk.  v.v. Mgr. Pavel  Bučka, Ľubľanská  1/14,  010 08  Žilina)   
      a Smernica pre hospodárenie. 
◙   Z Plánu činnosti KVV Prostějov na rok 2006 –september – „Memoriál zakladateľov výsadkového  
      vojska“ (dvojčlenné družstvá – orientačný pochod a jednoduché športové disciplíny), - november 
      - „Výročné zhromaždenie“. 
◙   Rady KVV SR opustili: Alojz Blaščák ZA, Milan Fedorčák PO     
◙   Na 24.2.2006 pripravujeme slávnostnú VČS, ktorá sa bude konať o 17,00 v ZK OZ Chémia na  
       Osadnej 6 v Bratislave.  
◙     Dňa 8.10. 2005 sa zúčastnili naši členovia A. Georgievský, manželia Mehešovci a Feješ výstupu na  
       Slemä, ktorý organizoval KVV Žilina.   
◙    3.9.2005 sa už tretí krát konalo stretnutie parašutistov aeroklubu Ba u Jura Poláčka spojené 
       s opekaním dobrôt a kúpaním na termálnom kúpalisku vo V.Mederi. 
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◙    Dňa 22.9.2005 sa uskutočnila v Mestskej knižnici v Žiline prezentácia knihy nášho kolegu  M. Pecka,   
       zaoberajúca sa  históriou parašutizmu v  Žilinskom regióne. Knihu je možné si objednať na  KVV SR      
       v Žiline. Mirko ďakujeme za tento ďalší knižný príspevok do histórie parašutizmu na Slovensku. 
◙   Touto cestou chceme tiež poďakovať Ing. Vladimírovi Vlčekovi, ktorí prispel na bustu Š. Baniča    
      čiastkou 1.500.- Sk, gen. v. v. Ing. Čestmírovi Hrbekovi, ktorý prispel čiastkou 1.200.-Sk a ďalším ako   
      M.Georgievský, manželia Fitošovi, M.Paganíková, A.Slivka, Dr.J.Ditrich,  J.Vííttková, J.Meheš,      
      M.Barinková,  T.Horváthová,  V.Schneider. Veríme, že to neboli poslední  darcovia  na zhotovenie  
      tohto diela.     
◙   Obraciame sa opäť na všetkých členov KVV, ale i priateľov sympatizantov,  prispejte na osadenie pa-  
      mätnej busty slovenskému tvorcovi  padáka  Štefanovi Baničovi, ktorú by sme  chceli inštalovať v jeho  
      rodnej obci a jeho trvalého odpočinku Neštichu  / terajšia časť obce Smolenice /, na  znak trvalej spo-      
      spomienky na tento jeho vynález, ktorý bol patentovaný v USA. / Bol tiež objaviteľom známej krasovej  
      jaskyne  Driny /. Finančné  príspevky  možno zaslať na  konto VUB Bratislava č. ú. 1746841054/0200   
     alebo  na  adresu  hospodára  KVV  Bratislava  P. Franíka, 841 01 Bratislava, Kudlákova 1. Ďakujeme   
      Vám vopred !!! 
◙   Dňa 19.11.2005 sa zúčastnili naši členovia na  „Haluškovej  párty„  ktorú  zorganizoval  náš  kolega A.   
      Georgievský so svojou priateľkou v Moste na Ostrove.       
◙   Dňa 26. 11.2005  sa naši členovia zúčastnili výročnej členskej schôdze KVV v Prostejove a 3.12. KVV   
       Zlín. 
◙   Opäť nastal čas, kedy je možné prispieť 2 % zo zdaniteľného príjmu na číslo  606/2005. Tlačivá budú  
       k dispozícii. Nezabudnite na vylepšenie nášho príjmu na činnosť pre rok 2006. 
◙   Obdržali sme Vianočné pozdravy od kolegov zo Zlína, Prahy, Chrudimi, Liberca, B. Bystrice,    

Trenčína, Prešova, Žiliny, M.Řepku, V.Rybínovej,  E.Tencera.a ďalších kolegov. Srdečne všetkým 
ďakujeme. 

◙   Zastihla nás smutná správa odišiel do výsadkového neba náš kolega, priateľ, dlhoročný funkcionár  
      KVV SR Jožko Chromiak. Venujme mu tichú spomienku.    
◙   Žiaľ opäť sme obdržali veľmi smutnú správu. Po krátkej ťažkej nemoci odišiel do večného pokoja náš     
      dlhoročný dobrý priateľ , bývalý starosta obce Smolenice Stanko Jajcaj. Veľmi často nám pomáhal pri   
      organizácii našich zájazdov KVV do Smoleníc a na Bradlo. Často sme s ním hovorili o postavení   
      busty Štefanovi Baničovi. Žiaľ jej osadenia sa nedožil. Česť jeho pamiatke! 
◙   Dňa 12.11. 2005 sa zúčastnili  na  jeho pohrebe  naši  členovia  Š. Janáček, Ľ. Šuplatová  a P. Franík.  
◙   Dňa 13.12. 2005  sa  zúčastnili  naši  členovia V.  Gajdoš,  J. Tuček  a V. Timura jednania  s  vedením    
      Miestného   úradu  v  Smoleniciach.  Boli  na ňom prerokované  otázky  osadenia  pamätnej  busty  Š.   
      Baničovi, ako i ekonomické otázky s tým spojené. Bol dohodnutý zatiaľ predbežný dátum jej      
      osadenia – jún 2006. Program tohoto aktu bude  dohodnutý do konca apríla 2006.         

 
       
 ◙   Na záver ešte raz jedna dobrá správa! Tento náš časopis si môžete prečítať aj na      
        internete,  ba  aj si ho stiahnuť a vytlačiť. Tá internetová adresa je:  

 www.jpm.sk 
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Prispejete aj vy Vašimi článkami do ďalších čísel  nášho SPRAVODAJA ! 
 
     Veľmi by nám uľahčilo prácu, keby ste nám zasielali (ak je to možné) príspevky 
napísané  na PC v programe Microsoft Word  na diskete, alebo internetom.  Aj rukopisy
a fotografie sú však vítané!  
 
Kontaktná adresa:   Pavel Franík         Juraj Poláček 
                                   Kudláková 1                                Úradnícka 12    
                                   841 01  Bratislava                        831 03 Bratislava      
   Tel. /Fax: 02/ 6436 2349       Tel./mob.:02/44642911, 0903 253636 
             E-mail: jpm@jpm.sk 

jpm1@stonline.sk      
                  spravodaj Č. barety -www.jpm.sk  
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