Červené
S p r av o d a j K l u b u

barety
vojenSKýc

výSadKárov

Ročník VIII.

oblaStný

Číslo 2.

výbor

b r at i S l ava
25. 4. 2008

Výročná členská schôdza KVV Bratislava

Ešte niekoľko poznámok

Výročné rokovanie Klubu vojenských výsadkárov Bratislava
sa uskutočnilo 25.1.2008. Ako už mnohokrát predtým, v zariadení Odborového zväzu Chémia, ktorého podpredsedom
je náš člen Vlado Schneider. Je to zariadenie, ktoré nám vyhovuje po viacerých stránkach – je v centre mesta, možnosť
ubytovania i zabezpečenia občerstvenia i keď nám kapacita
tentoraz skoro nestačila.

alebo kam smerujeme
vojenskí výsadkári

Pokiaľ sme si v predchádzajúcich rokoch ťažkali na účasť našich
členov, teraz to bolo 55 členov, čo
bola nadpolovičná väčšina a 20
hostí z klubov Praha, Liberec, Prostejov, Zlín, Žilina, Trenčín, ale i niek
niektorých ďalších klubov, ako napr.
Klubu letcov gen. M. R. Štefánika
(plk.Švárny), Klubu ŠDD Kremnica
(pplk. Kropilák), plk. I. Hoššo, tréner reprezentácie žien v ČR.
VČS zahájil a viedol náš
osvedčený moderátor plk. v. v. Vik
Viktor Timura, ktorý privítal všetkých
členov klubu a najmä našich hostí,
najmä zástupcu KVV ČR- prezidenta plk. Ing. J. Starého, podpredsedu KVV SR F. Glatera
a nášho člena – príslušníka 2. čsl.
paradesantnej brigády genmjr.
Karola Schwarza. Vo svojom úvodnom slove tiež uviedol, že výročná
členská schôdza sa nesie v znamení 60.výročia založenia výsadkového vojska. Výstavku k tomuto
výročiu môžu prítomní vzhliadnuť na
paneloch vystavených v miestnosti
zasadnutia.
Po schválení procedurálnych
... pokračovanie na str. 2

k 60. výročiu,

V uplynulom roku 2007 sme si
spolu s českými kolegami pripomínali šesťdesiat rokov udalosti, keď
1. októbra 1947 vzniklo výsadkové
vojsko vtedajšej česko-slovenskej
armády. Vznik a celý čas existencie
vzdušných výsadkových jednotiek
rôzneho určenia doprevádzali nemalé obtiaže a prekážky spojené
s najrôznejšími koncepčnými,
organizačnými, administratívnymi,
materiálovými a inými problémami.
Šesťdesiat rokov – to je život tak
takmer jednej ľudskej generácie. Za
túto dobu prešlo výsadkovými jednotkami desiatky tisícok výsadkárov: - mužstva, poddôstojníkov,
práporčíkov, dôstojníkov a aj
niekoľko generálov. Vždy sa dokázali
s obtiažami vysporiadať tak, že sa
v každej dobe stali avantgardou
armády. Od roku 1993 tak tomu
bolo aj v podmienkach Armády Slovenskej republiky (Pozn.: od roku
2002 Ozbrojených síl Slovenskej
republiky).
... pokračovanie na str. 2

Letela som v kotrmelcoch do vzdušného priestoru
Táto príhoda sa stala v roku 1956. Ako praktikant som
nastúpil do práce v Závodoch Vladimíra Iljiča Lenina
v Plzni, bývalých známych Škodových závodoch. V týchto
končinách našej republiky som do tej doby nikdy nebol.
O to zaujímavejší bol pre mňa pobyt a práca vo veľkom
svetoznámom strojárenskom komplexe.
Deň čo deň mal som možnosť
obdivovať prácu českých robotníkov,
montérov a inžinierov. Zaujímali ma aj
výrobky a stroje, ktoré sa tu vyrábali.
Človek si nemohol nepovšimnúť
aj v tom čase utajovanú zbrojnú
výrobu. Uzrel som na vlastné oči,

ako vyzerá v skutočnosti tento druh
nášho priemyslu a koľko je potrebné
práce, aby sa vytvorili oceľové kom
ponenty zbraní, potrebné pre našu
armádu. V čase voľna som však veľmi
rýchlo zabúdal na pracovné povinnosti a mieril na neďaleké športové

letisko. Mal som v tej dobe šťastie.
Predvídavosť spôsobila, že som si do
Plzne priviezol aj platné povolenie pre
leteckú činnosť. Vyplatilo sa. Netrvalo
dlho a z kabíny letiaceho lietadla bol
krásny výhľad na zelené lesy, lúky a
polia plzenského kraja. Nastal čas
vykonať jednu z predpísaných leteck
leteckých disciplín – zoskok padákom
z lietadla typu Sokol. Zasvätení aj
dnes vedia, že uskutočniť zoskok
z takéhoto lietadla nebolo jednoduché. Ba aj nebezpečné. Zadné krídlo
a smerovka, ohrozovali parašutistu.
Stál som na krídle zoči-voči prud-

kému vetru a zacítil pach výfukových
plynov. Kŕčovite som sa držal vodiacej tyče kabíny. Vrtuľa rozrážala
vzduch neďaleko mňa. Urobil som
krok po krídle, pokrčil hlavu a zmizol
v nekonečnom priestore. V tom čase
som nemal ani najmenšie tušenie,
že práve na týchto miestach sa prihodila udalosť, ktorú zaznamenala
aj história. Tu niekde sa začal životný
príbeh ženy, ktorej sa splnil odveký
sen ľudstva – dostať sa do vzduchu
a letieť ako voľný vták. Bola to Mária
Krupičková.
... pokračovanie na str. 4
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... výroèná èlenská schôdza

otázok schôdze sa ujal slova predseda KVV Bratislava Pavel Franík,
ktorý predniesol správu o èinnosti
klubu za rok 2007. V nej uviedol
hlavné akcie, ktoré sa klubu podarilo zabezpeèiś. Napr. úèasś na
Stretnutí 2007 v Žiline, ktorého sa
zúèastnilo 50 èlenov klubu (i vïaka
pomoci Ministerstva obrany SR,
ktoré zapožièalo na túto akciu autobus). Pri tejto príležitosti vyslovil
poïakovanie predsedovi KVV Žilina
F. Glatterovi za organizáciu tohto
stretnutia, ktorého sa zúèastnilo
takmer 400 výsadkárov veteránov
ÈR a SR a hostí pod patronátom
ministra obrany SR F. Kašického.
Úspešné boli i ïalšie akcie klubu,
ako posedenie pri príležitosti MDŽ,
úèasś na súśaži k 60. výroèiu výsadkového vojska v Chrudimi, z ktorých
si naša hliadka v zložení J. Poláèek,
A. Georgievský priniesla pohár za
3.miesto v disciplíne –stre¾ba zo
samopalu. Úèasś na pietnom akte
položenia vencov k buste Gen. M.
R. Štefánika na jeho rodnom dome
v Košariskách, k mohyle v Ivánke
pri Dunaji, úèasś na pietnom akte
smrti Jozefa Gabèíka a ïalších
výsadkárov po atentáte na R. Heydricha v Prahe, výstup na Slemä
a ïalšie akcie, ktoré sa uskutoènili
i s ïalšími klubmi, ktoré pôsobia
v Bratislave, najmä Klubom letcov
gen. M. R. Štefánika a Klubom ŠDD
Kremnica. Klub sa zaoberal i otázkou pomoci śažko chorému chlapcovi polosirote Erikovi Šándorovi
v obci Lentvora okr. Luèenec, keï
na popud našej èlenky Božky Pätoprstej sa vyzbieralo 2 700.- Sk.
Pred vianoènými sviatkami pod
stromèek mu boli odovzdané spolu
s našim klubovým trièkom. Záver
roka patril posedeniu pri Vianoènej
kapustnici, ktorá bola akousi bodkou za úspešným rokom 2007.
Požiadal všetkých èlenov, aby sme
i v roku 2008 pristupovali s iniciatívou k plneniu všetkých úloh, tak
aby naša èinnosś zaujala všetkých
našich èlenov i tých, ktorí by radi
prišli medzi nás. Pri tejto príležitosti
spomenul i tých, ktorí naše rady
opustili natrvalo. Ako napr. naša
èlenka Vlasta Sigmundová, jedna z prvých 10 parašutistiek
v Èeskoslovensku, bola vycvièená
u výsadkového vojska v roku 1949
a ïalší náš èlen Jozef Borovský
a vyzval všetkých prítomných na
uctenie si ich pamiatky minutou ticha.
Nasledovali správy – správy
o hospodárení M. Feješ, revízii hospodárenia V.Gajdoš a mandátovej

komisie M.Michajlov. Následne
VÈS schválila jednotlivé správy, ako
i plán èinnosti na rok 2008. Na rad
prišli pozdravy hostí. V nich vystúpili
prezident KVV ÈR plk. v. v. ing. J.
Starý, zástupca KVV SR F. Glatter,
zástupcovia KVV Praha, Chrudim,
Zlín, Trenèín, Klubu letcov, Klubu
ŠDD Kremnica a ïalší.
Po ukonèení diskusie nasledovalo vyznamenanie èlenov klubu
a odovzdanie pamätných listov.
Prezident KVV ÈR plk.J.Starý,
spolu s predsedom KVV Bratislava
odovzdal Pamätnú medailu vydanú
601. skupinou špeciálnych síl a KVV
Prostìjov pri príležitosti 60.výroèia
založenia výsadkového vojska za
dlhoroènú prácu v klube a spoluprácu medzi klubmi ÈR a SR,
doterajším predsedom KVV Bra-tislava - J. Hromníkovi, E. Smrekovi, J.
Tuèekovi, L. Hrehovi, V. Gajdošovi,
P. Franíkovi a dlhoroènému èlenovi
výboru V.Timurovi. Ïalej odovzdali
Medailu za zásluhy bývalej èlenke
reprezentácie ÈSR B. Mehešovej
a za dlhoroènú prácu vo výbore
i na redakcii Èervené barety J.
Poláèkovi, pamätnú medailu za
dlhoroènú prácu v klube L. Denkoczymu, B. Havlovi, V. Schneiderovi, J.
Kováèovej, J. Matuškovi.
F.Glatter, podpredseda KVV
SR následne odovzdal Medailu
Jozefa Gabèíka našim najstarším
èlenom K. Hubinskej, M. Ambrózovi a P. Horniakovi.
Klub vojenských výsadkárov
pri príležitosti VÈS udelil ministrovi obrany SR za pomoc pri
práci klubu ve¾ký èlenský Odznak
KVV a pamätný list klubu, pamätný
odznak 601. sk. špec.síl mu udelil
i KVV Prostìjov.
Pamätné listy boli ïalej
udelené Genmjr. K. Schwarzovi,
plk. V. Švárnému, KVV Prostìjov,
Praha, Zlín, Liberec, Prešov,
Trenèín, B. Bystrica.
Za vyznamenaných poïakovala KVV Katarína Hubinská,
ktorá skákala v druhej skupine
parašutistov, vycvièených na Slovensku v roku 1949. Nezabudla
pripomenúś, že pri tom všetkom stál
obetavý èlovek pre parašutistický
šport, náš dlhoroèný èlen Ivan
Nemèek a zaželala mu ešte dlhé
roky medzi nami.
Po skonèení výroènej èlenskej
schôdze nasledovalo obèerstvenie,
ktoré pripravili naši obetaví èlenovia
Helena Feketeová a Ladislav Hreha,
bohatá tombola a hlavne pohoda
pri živej muzike.
Pavel Franík
KVV BA
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... k 60. výročiu ...

Výsadkové špeciálne a prieskumné jednotky v podmienkach
Ozbrojených síl Slovenskej republiky úspešne „kvalitatívne aj kvantitatívne“ kulminovali v období rokov
2000 až 2004. Personifikované boli
5. plukom špeciálneho urèenia –
Žilinským plukom Jozefa Gabèíka,
s posádkou v Žiline a v priamej
podriadenosti vtedajšej Správy
operaèného prieskumu Generálneho štábu Armády (Ozbrojených
síl) Slovenskej republiky a 2. prieskumným práporom – Prieskumným
práporom Michala Strenka, s posádkou v Bardejove a v priamej podriadenosti vtedajšej Správy pozemného prieskumu a elektronického
boja, Velite¾stva pozemných síl.
Obidva tieto útvary za dobu
svojho pôsobenia získali prestížne
miesto v ozbrojených silách, a to ako
vo vysokej motivácii personálu, bojovej a odbornej príprave, v operaènej
použite¾nosti, ako aj na úseku spolupráce so zahraniènými partnermi.
Výsadkári - špecialisti a prieskumníci tieto svoje kvality preukázali aj
v „ostrom nasadení“, najmä v Iraku
a na Golanských výšinách a ich
perspektíva sa ešte v roku 2002
èrtala ako síce ambiciózna, avšak
reálna. Programový zámer Modelu OS SR – 2010 otváral cestu
ku personálnemu, organizaènému,
materiálovému a aj operaènému
skvalitòovaniu obidvoch útvarov,
personifikujúcich výsadkárov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Podporovala ho aj expertíza skupiny
amerických odborníkov, známa ako
„Hodnotiaca správa o stave slovenskej armády generála Gereta“,
z februára roku 2000.
Paradoxne s uvedeným už
v priebehu rokov 2002 až 2003 vr-

cholný manažment inej americkej
expertnej skupiny generálov a dôstojníkov vo výslužbe (a v službách
kto vie koho – Pozn. autora) CUBIC, prichádza s úplne inou víziou:
2. prieskumný prápor v roku 2000
premiestnený z posádky Prešov
do posádky Bardejov (kde sa plne,
s vynaložením nemalých finanèných
a materiálových nákladov etabloval),
do konca roku 2002, alebo v priebehu rokov 2003 až 2004 opäś
reorganizovaś na „obrnený prieskumný prápor“ a premiestniś ho do
posádky Humenné. A napokon,
v rámci realizácie ïalších „reformných opatrení“ ho do konca roku
2005 dokonca zrušiś.
Paralelne Model OS SR –
2015 okrem zrušenia Prieskumného práporu Michala Strenka
v priebehu roku 2005, nariaïoval
5. pluk špeciálneho urèenia –
Žilinský pluk Jozefa Gabèíka vyòaś
z podriadenosti generálneho
štábu a bez ujasneného zámeru
operaènej použite¾nosti urèil do
podriadenosti Velite¾stva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej
republiky. Dialektiku vojenskej administratívy vyjadrenú do viacerých
„Modelov ozbrojených síl SR“,
z ktorých v podstate ani jeden nebol
realizovaný, v priebehu roku 2007
zavàšilo opätovné zaèlenenie 5.
pluku špeciálneho urèenia do podriadenosti generálneho štábu, ale
opäś bez úèelne domysleného spôsobu riadenia a velenia a tiež novým
podmienkam zodpovedajúceho
operaèného predurèenia.
V uvedených súvislostiach ve¾mi
výstižne vyznievajú slová rímskeho
vojvodcu, Gaia Petróniusa (zomrel
roku 66. A. D), ktorý svojho èasu
poznamenal: „Tvrdo sme cvièili,
ale kedyko¾vek mali naše skupiny
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pristúpiť k praktickej činnosti, museli
sme reorganizovať. V zrelšom veku
som pochopil, že máme sklon čeliť
každej novej situácii reorganizáciou
– je to skvelá metóda na vyvolanie
pokroku. V skutočnosti vyvoláva
chaos, neefektívnosť a demoralizáciu“.
Je skutočnosťou, že nová
bezpečnostná situácia, ktorá nastala a vyv ja sa po rozpade bipolarity, plodí úplne nové riziká a z nich
vyplývajúce bezpečnostné výzvy.
Z tohto pohľadu sa mení aj charakter, štruktúra a výzbroj väčšiny
armády, a to najmä armády vojensky
vyspelých a významných štátov. Pri
znižovaní počtov osôb a tzv. „ťažkých
zbraňových systémov“ sa zvyšuje
ich mobilita, flexibilnosť a schopnosť
eliminovať ohniská ohrozenia a riešiť
rôzne krízové situácie. Moderné
armády sú vybavované sofistikovanými (inteligentnými) zbraňovými
systémami.
Objavil sa nový fenomén – regionálny a medzinárodný terorizmus, ktorý spolu so sepratistickými,
nábožensky a inakšie motivovanými
ozbrojenými konfliktmi v prvom
desaťročí 21. storočia predstavuje
najväčšiu hrozbu.
Radikálne sa zmenilo geopolitické postavenie Slovenskej republiky. Začlenením sa do politických a vojenských transatlantických
a európskych štruktúr, aktívnou
zahraničnou politikou, vojenskou
angažovanosťou Slovensko takpovediac vyšlo z určitej politickej anonymity a okrem výhod kolektívnej
ochrany spoločných hodnôt demokratického spoločenstva sa stáva
aj terčom potencionálnych útokov.
Všetky tieto faktory rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú aj dianie

Číslo 2.
v ozbrojených silách Slovenskej republiky, ich infraštruktúru, personál,
vybavenie a samozrejme aj operačné
predurčenie a celkovú pripravenosť.
V tomto zmysle väčšina armády vojensky vyspelých štátov, a to aj štátov,
ktoré možno považovať za určitý
ekvivalent Slovenska (Napr.: Česká
republika, Maďarsko, Rakúsko,
Belgicko ... ) všestranne posiľňuje
svoje špeciálne – väčšinou výsadkové jednotky. Žiaľ na Slovensku
sa od roku 2005 presadzuje úplne
iná – viac menej opačná tendencia.
V tomto slova zmysle za zamyslenie
stojí aj posledné koncepčné smerovanie „Gabčíkovcov“. Na rozdiel od
českých kolegov od 601. skupiny
špeciálnych síl a 102. prieskumného práporu, úspešne pôsobiacich v špeciálnych spravodajských
misiách, napríklad v Afganistane,
sa ich činnosť v Iraku obmedzovala na službu k ochrane konvojov
a iného personálu. Nemyslím si,
že toto je úloha pre špeciálne jednotky. Podobne úlohy podporných
jednotiek pre zásahy síl policajného zboru musia chtiac-nechtiac
vyvolávať v odborných kruhoch určité
pochybnosti. Je známe, že s výnimkou jednej malej jednotky sa zostatok „Gabčíkovcov“ ocitá tvárou v tvár
práve pred takouto alternatívou.
V úvahách nad ďalšou perspektívou našich pokračovateľov
sa obnažuje nemálo problémov,
ale aj pozitívnych vízií. Na záver si
dovoľujem vysloviť názor, že by malo
nad nimi serióznejšie uvažovať aj
vedenie rezortu obrany a velenie
ozbrojených síl. A to napriek iným
v súčasnej dobe preferovaným prioritám.
Peter Švrlo
KVV ZA
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Vážení kolegovia, áno...
Využívam príležitosť, aby som sa rozlúčil so širokou veteránskou verejnosťou na Slovensku. Život ide ďalej, vnúčatá sa
derú na svet a chcú si užiť „deda“, takže ma čaká onedlho
sťahovanie do K. Varov. Neviem, či to bude o 2 mesiace
alebo o pol roka. Čo k tomu ešte dodať...
V O KVV Bratislava som sa „ocitol“ koncom roku 2002, keď
k vstupu do klubu ma inšpirovala
viac, ako 30-ka „baječných
mužov na padákoch OVP 68“
na leteckých dňoch SIAD 2002
v Bratislave. Tiež otázka, keď to
dokázal Paľo Franík, prečo nie
i ja? Hneď nasledujúci rok som
si už „zašantil“ (vďaka Michalovi
Zjarovi) na krídle Mars M-291.
Po 25 rokoch som si znovu
zopakoval vlastnosti guľatého
padáku OVP 68 – 76A. Nezmenil sa, len uvolňovač na záložnom
padáku sa premiestnil na ľavú
stranu a zem trošku stvrdla. Nasledovali chudobné a bohaté roky na
zoskoky. Stihol som sa z vtáčej perspektívy pozrieť na letiská: Vajnory,
Boľkovce, Tomčany ale hlavne
Slávnicu. Marián Mikula, Tóno
Hrehuš a ďalší z AK Dubnica sa tu asi
2 roky pokúšali preškoliť niektorých
členov KVV z rokmi nacvičeného
„pristávania na tvrdo“ na padákoch
OVP alebo PTCH na „baletné
popobehnutie“ s padákom typu
krídlo. K lietadlu AN-2 som „zaknihoval“ i zoskoky z L-60 a v posledných rokoch hlavne z L-410, vyskúšal
som si i HOP-260. Zúčastnil som sa
Majstrovstiev Slovenska veteránov
v rokoch 2003 a 2005, dúfam že
tie v Boľkovciach neboli pre slovenských veteránov poslednými. Ocitol
som sa v družstve so Šaňom Georgievským, Janom Kupeckým, neskôr
s Jarom Mehešom, Jožom Tučekom,
stálo to za to. Zoznámil som sa s radou postáv československého
parašutizmu, po rokoch som sa
stretol so spolužiakmi z vojenských
škôl, našiel som nových kamarátov.
Samotné vymenovanie všetkých
Žilinčanov, Zlíňakov, Pražákov
a ďalších, s ktorými som sa stretol na
letiskách, schôdzach a iných akciách
by vydalo na nový článok a asi by som
nevymenoval všetkých. (Nesmiem
zabudnúť na chrbát mi dýchajúceho
v počte zoskokov Laca Haverlu!)
Pokúsil som sa trochu zmapovať
začiatky vojenského parašutizmu
na Slovensku v blokoch, ktoré vychádzali v Červených baretoch. Išlo
o londýnskych, moskovských ale i
nemeckých parašutistov, zmapoval

som účasť židovských parašutistov
so slovenskými koreňmi v SNP,
jeden diel som venoval ženám
– parašutistkám, končil som so
Slovákmi – legionármi a cudzineckými legionármi. Tieto články sú
priebežne doplňované o nové informácie. Skorú jeseň života som si
stihol obohatiť o pokusy o balónové
lietanie (OM 9009), vyskúšal som si
pevnosť lana nad Dunajom z mosta
Lafranconi, činnosť Military klubu
zostala len papieri. Poďakovanie
všetkým, ktorí sa spoznajú medzi
riadkami (nepatria k diskutérom
na schôdzach). Keby sa po mojom
odchode objavila fotografia „atypického“ výskoku z lietadla, tak vedzte, že
ide o nepodarenú fotomontáž, príp.
súčasť individuálneho výskumu na
tému :“Atypický výskok a jeho vplyv
na psychiku výsadkára v ďalších 15
sekundách“.
Chcel by som týmto zároveň
popriať všetkým veteránom ešte veľa
spoločných akcií, zdravú sebareflexiu, nástup strednej generácie,
ale predovšetkým zdravie. Menej
schôdzovania a funkcionárčenia,
viac akcií dostupných širokému
okruhu členov a ďalším priaznivcom.
Otvorenosť pri jednaní, zároveň
mať na zreteli, aby sa nevytrácalo
a nakoniec nestratilo slovo z názvu
klubu, t.j. výsadkár. Nevylučujem, že
sa v budúcnosti budeme stretávať,
i keď už „pod vlajkou“ niektorého
z českých KVV.
Pre zbytky skákajúcich veteránov: Žlté slnko, modrú oblohu
a zelené zadky kombinéz od trávy.
Vlado Gajdoš
KVV BA
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... letela som v kotrmelcoch...

Mária sa narodila v roku 1909
v Benátkach nad Jizerou, severovýchodne od Prahy. Jej dávny
sen sa splnil, keď mala 17 rokov.
Letela totiž v dopravnom lietadle
Československých aerolínií z letiska Praha – Kbely do Brna. Samotný let mal veľmi nestabilný priebeh
a začala sa pohrávať s myšlienkou
záchrany pilota v prípade havárie.
Mal to byť padák, pomocou ktorého
sa mal letec zachrániť. Upevňovala
sa aj v presvedčení, že to musí sama
vyskúšať. K realizácii nemala ďaleko.
Postupovala neúprosne za svojim
cieľom. Zoznámila sa s českým
výrobcom padákov a bývalým pilotom rakúsko-uhorskej armády kapitánom Popelákom. Dostala prísľub,
že v súlade s potrebnými povoleniami
môže jeden z padákov vyskúšať. Keď
mala Mária 21 rokov, blížil sa jej veľký
deň.

V sobotu 20. septembra 1930
pricestovala na letisko do Plzne. Bola
pripravená a odhodlaná uskutočniť
svoj prvý zoskok padákom vo svojom živote. Pre nepriaznivé počasie
však let preložili na druhý deň.
V nedeľu ráno prechádza autom
cez plzenské námestie a opäť smeruje k letisku. Počuje aj zvuk kostolných zvonov. O týchto slávnostných
chvíľach neskôr napísala: „Bola to
zvláštna nedeľa, na ktorú si stále rada
spomínam“. Medzitým na letisku ju
čakali všetci členovia plzenského aeroklubu. Chcú vidieť jej prvý zoskok
padákom. Lietadlo A-14 Brandenburg je pripravené, roztáča motor
a Mária Krupičková si sadá na druhé
sedadlo za pilota. Odetá do bielej
kombinézy, má na sebe oblečený
padák značky PAK firmy Popelák
bez záložného padáka. Vážil asi 9 kg.
Bolo rozhodnuté, že zoskok sa urobí
na tzv. americký spôsob. To znamenalo, že parašutistka vystúpi na krídlo
dvojplošníka. V stanovej výške uvolní
padákovú poistku a súčastne odhodí
malý výťažný padáčik. Otvárajúci sa
hlavný padák mal strhnúť výsadkára
z krídla do voľného priestoru. Medzitým lietadlo stúpalo do dohodnutej
výšky, keď sa pilot V.Šedivec obrátil
k Márii a ľahko sa pousmial. Mária
Krupičková o tom neskôr napísala:
Dosiahli sme výšku asi 650 metrov
a vracali sa k letisku. Pilot sa opäť
obrátil a kývol na mňa. Zmiernil aj rýchlosť a točil lietadlo
doľava. Bolo to dohovorené
znamenie. Vystúpila som na
stúpačku a chytila sa vzpery
medzi krídlami. Pilot sa otočil ku
mne po tretíkrát. Kývol, aby som sa
pustila. V týchto sekundách som
uchopila pravou rukou lanko
padáka. Pilot sa opäť otočil. Trocha som zaváhala a hneď pustila vzperu. Najhorší okamžik
bol prekonaný. Letela som
v kotrmelcoch do vzdušného
priestoru. O dve sekundy
som trhla lankom padáka.
Po chvíľke som dostala poriadnu ranu do chrbta a niečo ma ťahalo nahor. Malý
padáčik urýchlil otvorenie veľkého padáka. Za
velebného ticha som klesala k zemi. Bola to krása
a zároveň aj hrôza! Zem sa
približuje. Mária napérovala nohy a šťastne dopadá
do mäkkej ornice.

Správa o úspešnom zoskoku
Márie Krupičkovej, na letisku Plzeň
v roku 19830 sa rozniesla do celého
sveta. Svoj úspech zopakovala ešte
niekoľkokrát. Stala sa úspešnou pilotkou, aj rádiotelegrafistkou. Počas
svojich zoskokov sa jej prihodilo aj
viac nebezpečných
situácií. Nakoniec
z nich vždy vyviazla
bez zranenia. Hoci
chcela v parašutizme pokračovať,
zhoršujúca sa politická situácia v Európe jej v tom kládla
prekážky. Tiež úrady
nemali pre jej ďalšiu
leteckú činnosť pochopenie.
N a s k l o n ku
svojho života sa
Mária Krupičková
usadila v Prahe.
O sebe napísala:
Moje jednanie bolo
vždy čestné a poctivé. Svojim veľkým
pričinením a na
vlastné náklady som
získala viac medzi-

národných diplomov. So svojim
životom sa rozlúčila v roku 1997 vo
veku 88 rokov.
Nezabúdame na našich pionierov parašutistického športu!
Ing. Kuročkin
KVV BA
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Padák záchrana letcov

Padák pôvodne nebol vynálezom pre záchranu letcov.
Jeho prvé verzie sa skôr podobali slnečníkom, ktoré ľudia
používali pre zábavné skoky z vysokých skál, alebo pre
náboženské obrady.
Prvým človekom, ktorý vyrátal a urobil nákres bezpečného padáka
v roku 1495, bol legendárny taliansky vedec a umelec Leonardo da
Vinci. V legende k nákresu padáka
napísal: „Keď má človek ihlan
z naškrobeného plátna 13 lakťov
široký a 12 lakťov vysoký, môže
skákať z ľubovolnej výšky bez toho,
aby si ublížil“. Tento jeho sen v praxi
vyskúšal až o 142 rokov neskôr profesor Faustus Verančič, keď v roku
1617 urobil z vysokej veže viacej
zoskokov. Ďalší zostrojil a vyskúšal
v roku 1777 Joseep Mongolfier
skokom zo strechy svojho domu.
Až po vynájdení balóna stáva sa
padák praktickým zariadením pre
záchranu letca. Po prvý krát sa
záchrancom života stal padák v roku
1875 Blanchardovi, ktorý musel na
padáku opustiť balón, lebo mu hrozilo jeho prasknutie.
Tie prvé padáky, ktoré sa používali na zoskoky z balónov, sa
vôbec nepodobali neskorším padákom. Ich vrchlíky boli pevné a pripomínali skôr otvorený dáždnik,
vrchlík bol pevne vystužený. Nedali
sa skladať ani pripevniť na telo letca.
Skákajúci počas klesania sedel na
stoličke, alebo stál v koši. Aj keď sa
neskôr vrchlík už dal zložiť, vždy bol
zavesený na balóne z vonku. Prvý
vrchlíkový padák so šnúrami zostrojil

Sedacie padáky

v roku 1890 nemecký vzduchoplavec Paul Latemann.
Začiatok 20.storočia je akýmsi
predelom medzi vzduchoplavectvom a aviatikou. Bratia Wrightovci
z Ameriky patrili k tým, ktorým sa podarilo ako prvým odlepiť od zeme
stroj ťažší ako vzduch. Let trval len 59
sekúnd. Bolo to 17.12.1903. Prvé lietadlá boli dosť nedokonalé a lietanie
na nich bolo oveľa nebezpečnejšie,
ako na balónoch. O to viac potrebovala aviatika padák na záchranu letca.
Padáky z balóna sa pre lietadlá, pre
ich neskladnosť použiť nedali. V tom
období prichádza padák, ktorý
skonštruoval a vyskúšal v rokoch
1910 -1911 konštruktér Gleb Kotelnikov v Rusku. Padák si mohol letec
obliecť a pripevniť na chrbát. Plocha
padáka bola 54 m2 , mal kruhový
tvar a bol zošitý z 24 hodvábnych
dielov - klinov. Na otváranie už slúžil
uvoľňovač. Po jeho zatiahnutí, dve
silné spružiny vyhodili vrchlík mimo
obal, v ktorom bol uložený.
V rokoch I.svetovej vojny sa
používali rôzne typy padákov pre
záchranu letcov. Boli to padáky nemecké, francúzske, anglické, švédske.
Kotelníkov padák ruská armáda
odmietla a používala zahraničné.
Padáky však mnohým letcom
vo vojne zachránili život. Určitú
dokonalosť do záchranných padákov

priniesol americký konštruktér Leslie Irvin v roku 1919. Skonštruoval tri
verzie voľných padákov pre posádky
lietadiel a to chrbtový, sedací a klinový (lonový). Ich plochy sa pohybovali od 45 – 47 m2. Vrchlíky
boli z hodvábu, klesanie na nich
bolo okolo 5 m/s a hmotnosť 8 kg.
Veľmi dobre bol vyriešený ich nosný
postroj, keď dynamický náraz pri otváraní padáka bol rozložený na celé
telo. Praktický bol riešený aj centrálny uzáver. Po uvolnení poistky
jeho stlačením, bol letec odpútaný
od padáka.
Začiatkom 20.storočia sa záchrana letcov propagovala na leteckých dňoch a rôznych výstavách, kde
letci cvične vyskakovali z lietadiel,
ale ako ukážky bezpečnej záchrany
spoľahlivý nebol. Preto po roku 1923
boli na nich našim letcom ukážkové
zoskoky zakázané a na ukážky boli
pozývaní letci zo zahraničia. Až v roku
1927 bol zhotovený prvý padák
čs.výroby, typového označenia F.P.S.
Prvý zoskok na ňom bol uskutočnený
v roku 1928. Prápor.Vrecl skákal
z krídla bombardovacieho lietadla.
Ďalším konštruktérom v ČSR bol pilot Rezler. Dalo sa na ňom zachrániť
ešte z výšky 100 m. Sám Rezler urobil na ňom tri zoskoky. V tomto období ešte stále pre letcov nebola
povinnosť mať pri lete padák. Stalo
sa tak, až po úprave pilotných
sedačiek v lietadlách tak, aby oni vyhovovali pilotov pri sedení. Navigátori, radisti a tí, čo počas letu museli
písať, používali klinové padáky. Tie

na sebe pripevnené nemali. Mali len
padákovú vestu a v prípade potreby
si padák pripli na ňu.
V roku 1930 prišli do obehu
ďalšie nové padáky pre letcov. Mali
označenie „PAK a SVĚT“. Pod
týmito menami ich vyrábali firmy
s tým istým pomenovaním v Prahe.
Tieto padáky mnohým letcom zachránili život. Vyrábali sa pre vojenské letectvo a aj do zahraničia. Po
II svetovej vojne sa k výrobe nových
padákov pre letcov pristúpilo až po
roku 1950. Tie sa vyrábali podľa
nemeckej dokumentácie i podľa
sovietskej licencie. Výroba pilotných padákov RAKETA pre prúdové lietadlá sa začala v roku 1953.
Vrchlík bol zhotovený z niekoľkých
stoviek hodvábnych stúh, širokých
8 cm a dlhých 10 m. Aj šnúry mali
dĺžku 9,5 m. Vyrábané boli aj do
zahraničia. Padák pre výškových pilotov S – 3, bol s kyslíkovým prístrojom, člnom a prístrojmi o váhe 24,1
kg. Hlavne pre plachtárov boli
vyrábané padáky ZL – 55 a ZL – 62,
ich možnosť otvárania bola do 100
m a vážili 11 kg. Pre pilotov to boli
PLK – 45 a PL – 58.
Aj keď zakladateľmi parašutizmu
na Slovensku boli letci, predsa len
väčšina letcov nemá veľmi v láske
zoskok padákom. Mnohí si to
však skúsili hlavne so zvedavosti
i s otáznikom, ako to asi môže byť,
keď by som to pre svoju záchranu
predsa len niekedy musel použiť.
Emil Tencer
KVV BB
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Odznak parabrigády
V předchozí části byl popsán odznak 2. čs. samostatné
paradesantní brigády v SSSR (její velitel pplk. Přikryl
obdržel 2 335 ks) a údaje k udělování odznaku v roce
1944. Zůstává však stále nezodpovězená otázka, zda bylo
v SSSR zhotoveno více těchto odznaků?
Dnes jsou tyto odznaky 2. pdb
velmi vzácné. Před lety mi ho půjčil
František Knobloch, bývalý voj. 1. roty
npor. Juraje Cholváda, z I. pd. praporu.
Po zranění v bojích v předhůří Karpat
byl 1.10.1944 odeslán do vojenské
nemocnice a poté lazaretním vlakem
na delší léčení do SSSR. Na jaře 1945
se hlásil u 1. čs. náhradního pluku v Popradu, ale již nebyl vrácen zpět k nově
se formující 2.pdb v Kežmarku.
Dosud mi není prokazatelně
známo, zda 700 ks odznaků,
požadovaných 10.8.1944 velitelem
2.pdb, bylo v SSSR vyrobeno a dodáno, případně zda zůstaly u Čs.
vojenské mise v SSSR, nebo u Velitelství 1. čs. sboru. Když se v Kežmarku
na jaře 1945 znovu formovala 2.pdb,
tak její původní příslušníci, vracející se postupně z partyzánských
bojů v horách, již nedostali odznak náhradu za ten, o který přišli v partyzán
ských bojích na Slovensku.
Teprve nedávno jsem nalezl přípis
brig. gen. Píky, datovaný 13.9.1944
Velitelství 1. čs. sboru v SSSR (tedy
již v době krvavých bojů, Karpatskodukelská operace začala 8. 9. 1944).
Protože se závěrečná věta týká další
zásilky paraodznaků ocituji přesně
celý text spisu
(Fialové razítko):
ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ
MISSE v SSSR
(totéž rusky azbukou)
Moskva, 13. září 1944.

Č. j. 3484 - 1944.
Věc: PARAŠUTNÍ ODZNAKY schválení – úprava nošení
Velit. I. čs. sboru v SSSR.,
S. V.
MNO.schválilo parašutní odznaky
pro čs.voj.jedn.v SSSR., jež Vám
byly zaslány kurýrní zásilkou č.49
dne 31.7.44 /rtm. COLDFAN/.
Odznaky se nosí na levé náprsní
kapse,pod knoflíkem. Druhá část
zásilky bude k Vám odeslána, jak
jakmile bude hotova.
(Fialové razítko):
Náčelník čs. voj. misse v SSSR
Brig. gen. H. Pika
(Podpis rukou): Gen. Píka
Již před lety jsem postupně
získával poznatky, že někteří bývalí
příslušníciparabrigádyarotyzvláštního
určení, kteří před vydáním odznaku
byli odveleni do partyzánských kurzů,
nebo na zvláštní úkoly k RA a poté
vysazeni, dostali na sklonku války
odznaky 2.pdb (např. Ivan Legar,
vysazen jako zástupce velitele
skupiny 24.7.1944 u Sanoku ve
skupině Prokopjuk II) a další je
obdrželi krátce po válce (např. Vasil Kiš a Jozef Majirský). Kdo však
odznaky přiděloval? V poválečné ČSR
nemohly být tyto odznaky vzhledem ke
specifickému smaltu vyráběny
Ppor. Vasil Kiš byl odvelen
1. 7. 1944 do kurzu partyzánských

organizátorů ve Svjatošinu, dnes
předměstí Kyjeva, a poté 16. 10. 1944
vysazen, jako velitel výsadku Jan
Kozina. V dopise mi 12.12.1 984 sdělil,
že po ukončení kurzu instruktorů paravýcviku v Jefremově jim bylo uděleno
19 ks odznaků sovětských parašutistů.
Na odznáčku je rudá hvězdička se
srpem a kladivem. Na upevňovací
matičce je nápis azbukou EMALĚRN.
F-KA “LENIZO” L-G-D. Je majitelem i
odznaku 2. pdb, který mu byl vydán po
válce.
Mám před sebou originály obou
odznaků. Sovětský odznak je rovněž
ze žlutého tombaku, shodně smaltový
a byl zřejmě vzorem pro odznak 2.
pdb. I zde je na stejném modrém podkladu bílý vrchlík s osmi šňůrami ve
zlatové barvě, jen bílá postavička má
odchylně obě ruce ve šňůrách vpravo.
Odznak je o 1 mm užší a o 5 mm
delší ve srovnání s odznakem 2.pdb;
prodlužuje ho rudá hvězda se srpem
a kladivem nad vrchlíkem padáku.
S minometnou rotou I. pd.
praporu odletěl na pomoc SNP čet.
Jozef Majirský. S parabrigádou prošel
celou anabází už od jejího zrodu
v Jefremově. V srpnu 1944 mu byl
udělen v Proskurově parašutistický
odznak, o který přišel v zimě ve slovenských horách. Po válce se stal
vojákem z povolání a do důchodu
odcházel od výsadkářů v Prostějově
v hodnosti pplk. Na fotografii s datem
Svidník 2.7.1946 je v uniformě s originálním odznakem 2.pdb na levé
kapse (tak jak jeho nošení bylo určeno
v říjnu 1944 MNO z Londýna). Další
jeho portrét je ze Stráže pod Ralskem
v roce 1948, kde však na levé kapse
uniformy má jen neoficielní odznak
2.pdb (okřídlený věnec s padákem).
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II. časť
Mně originální odznak 2.pdb
věnoval můj bývalý parainstruktor
Ladislav Hurt z Mikulova na Moravě.
Jako voják sloužil u 71. pěšího praporu
čs. parašutistů a před Vánocemi 1948
provedli první seskoky padákem na
letišti v Hradčanech. Jeho vzpomínka,
že hned po seskocích jim tento odznak
uděloval kpt. Josef Černota, zůstává
pro mne řadu let stále záhadou.
Přes značné úsilí a řadu rozhovorů
s bývalými příslušníky 71. praporu,
jsem nenašel nikoho, kdo by údaj jinak
přesného pamětníka Hurta potvrdil.
Postupně se kloním k domněnce, zda
se po letech nemýlil.
Jen bývalí čs. parašutisté z Anglie a z SSSR nosili v Zákupech a ve
Stráži pod Ralskem své původní
parašutistické odznaky, pokud je měli.
Vojáci z povolání i základní služby,
kteří provedli první seskoky padákem
v roce 1948 a začátkem roku 1949,
žádné paraodznaky nedostávali. Až
na základě č.j. 1996, III. odboru MNO
z 2.4.1949, byl vydán ve VV MNO č.
24, z 9.4.1949, čl. 210: “Odznaky
československých parašutistů, zavedení do výstroje. MNO zavádí
do výstroje čs. vojska odznaky čs.
parašutistů ...” (jednalo se o kulaté
rukávové odznaky, a kovové odznaky
na šroub (vajíčko) po pěti seskocích;
celý text vyhlášky i s obrázky již byl
publikován pplk.v.v. Zdeňkem Sigmundem v Červených baretech č. 5,
z 25. 10 2006, s. 14-15).
Závěrem bych se chtěl jen stručně
zmínit o pamětních odznacích, které
dostávali bývalí příslušníci 2. pdb
při svých poválečných setkáních
u příležitosti SNP. Již na první pohled
se liší od originálního odznaku, který
byl podkladem. Číslice ve vrchlíku (20,
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25, 30, 40) znamená patøièné výroèí
SNP a ès. státní znak na odznaku je již
nový, lev zde má na hlavì místo zlaté korunky rudou hvìzdu a na prsou místo
slovenského køíže ohnì na horách. Na
zadní stranì není šroub s matkou, ale
zapichovací jehla. Výèet odznakù se
podaøilo upøesnit díky nezištné pomoci plk.v.v. Miroslava Øepky.
1. setkání - 28. a 29.8.1964 se
konalo pøi 20. výroèí SNP v Badínì,
kde se sešlo na 1 200 bývalých
pøíslušníkù 2.pdb. S dekretem byly
udìlovány jubilejní paraodznaky, které
mají ve vrchlíku èíslici 20.
2. setkání - 30.8.1969 byla na
Základní devítileté škole v Kežmarku
(kde na jaøe 1945 sídlila 2.pdb),
odhalena pamìtní deska a škola
pøejmenována na ZDŠ 2.pdb. Setkání
bylo souèástí oslav 700 let založení
mìsta Kežmarku, jubilejní odznaky
mají ve vrchlíku èíslici 25 a nad ním
znak mìsta.
3. setkání - v roce 1974, pøi výroèí
SNP opìt v Badínì, odznaky mají ve
vrchlíku èíslici 30.
4. setkání - v roce 1980 jako
souèást oslav SNP v Banské Bystrici a
Krpáèové (v roce 1976 byl na památku
bojù parabrigády odhalen mohutný
památník ve tvaru letadla v Krpáèové).
Jubilejní paraodznaky s 35 zøejmì vydány nebyly. V pozùstalosti pøíslušnice
2.pdb Valentiny Liskové-Binìvské
jsem našel 2 odznaky k tomuto výroèí
SNP:
1) stojatý obdélník na špendlík,
podklad modrý smalt s èerveným
plamenem, nahoøe èíslice 35, dole
SNP.
2) tmavý, lety zèernalý kovový
odznak nepravidelného tvaru, obrys
postavy èi sochy památníku, kde
nahoøe je èíslice 35 a dole SNP, po
podélných stranách je nápis Banská
Bystrica.
5. setkání - 23. a 24.8.1985, opìt
Banská Bystrica a Krpáèová, èíslo ve
vrchlíku paraodznaku je 40.
6. setkání - 28.8.1990 oslavy
SNP v Banské Bystrici. Zde dostávali
pøíslušníci 2. pdb moøené malé šedé
odznaky ve tvaru kosoètverce. Nahoøe
je vrchlík padáku s èíslicí 45 a pod ním
pilotní znak (údajnì se jedná o odznak
ze setkání letcù v r. 1989 pøi 45. výroèí
SNP).
7. setkání - 28. a 29. 8. 1993
v Martinì, pøi 50. výroèí vzniku Pluku
slovenských dobrovolníkù v Usmani,
tvoøících jádro 2.pdb. Vìtšina z nich
pøešla na stranu Rusù 30. 10. 1943,
v den 25. výroèí Martinské deklarace. Pøíslušníci 2.pdb obdrželi jubilejní odznaky, v podstatì obdobu
miniatury výsadkového odznaku
ÈSLA se špendlíkem (vydáván od
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šedesátých let do konce roku 1992).
Ve spodní èásti je v symbolických
bílých køídlech místo rudé hvìzdy
èíslice 50. Tyto odznaky byly též
k dispozici pováleèným veteránùm
výsadkového vojska pøi jejich setkání
v Prešovì a poté v Chrudimi v r. 1997,
u pøíležitosti 50. výroèí založení ès.
výsadkových jednotek.
8. setkání - v roce 1998, Žilina
a Streèno. 55. výroèí vzniku Pluku slovenských dobrovolníkù si pøíslušníci
2.pdb pøipomnìli u nositelù tradic
- výsadkáøù 5. pluku specielního
urèení v Žilinì. zde obdrželi podobný
odznak jako pøed pìti lety, nyní
s èíslicí 55.
9. setkání - v srpnu 2003, opìt
v Žilinì u 5. pluku specielního urèení,
pøi 60. výroèí vzniku Pluku slovenských
dobrovolníkù. Dle fotografie vìnované
genmjr.v.v. Karlem Schwarzem je
v malé skupince bývalých pøíslušníkù
2.pdb spolu s ním i plk. v. v. Lydie
Horálková-Studnièková z ÈR. S odstupem pøibývajících let stále více ubývalo
pamìtníkù bojù parabrigády a tak jubilejní odznak 60. výroèí již nebyl vydáván.
Bývalým pøíslušníkùm 2. pdb,
pováleèným vojákùm z povolání, byly
v polovinì padesátých let udìlovány
novì vydané odznaky výsadkáøe
ÈSLA (na šroub, bez tøídnosti,
rudá hvìzda ve šòùrách padáku má
ès. státní znak). V druhé polovinì
šedesátých let byly rozkazem MNO
všem bývalým pøíslušníkùm 2.pdb
slavnostnì s prù-kazkou pøedávány
velké odznaky výsadkáøe ÈSLA již
posledního vzoru (na šroub, èestný
odznak bez tøídnosti jen s letadlem,
byl používán od poloviny šedesátých
let do konce roku 1992). Napø.
s datem 7.5.1967 je vydával SV SPB
Bratislava, s datem 28.8.1967 ÚV
SPB Praha. V prùbìhu let nìkteøí
bývalí parabrigádníci pøíležitostnì
obdrželi i další odznaky výsadkáøù
ÈSLA.
Ve dnech 29. 6.-1. 7. 2007 se
opìt konalo po pìti letech u 5. pluku
specielního urèení v Žilinì setkání
veteránù pováleèného výsadkového
vojska z KVV SR a ÈR. Pøi slavnostním nástupu, v pøítomnosti ministra obrany SR Františka Kašického
a velitele výsadkového pluku pplk.
gšt. Åubomíra Šeby, pøedal bývalý
pøíslušník 2.pdb genmjr. v. v. Karol
Schwarz repliku zástavy 2. ès. samostatné paradesantní brigády
v SSSR pováleèným veteránùm
z KVV SR - pokraèovatelùm výsadkových tradic.
Václav Kameník
KVV Prostìjov
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Spomienky na
naše zaèiatky

Vážení priatelia! Dostal sa mi do rúk Váš èasopis Èervené barety.
Chcel by som sa Vám poïakovaś za to, že umožòujete širokej verejnosti oboznámiś sa so zaèiatkami parašutizmu na Slovensku.
Zaujal ma èlánok zo dòa 31.10.2007,
v ktorom Emil Tencer píše o „Význame
sokolského parašutizmu“. Bol som
tiež jedným zo zakladate¾ov tohto
športu na Slovensku a úèastník
inštruktorského kurzu na lyžiach vo
Vysokých Tatrách.
Chcel by som zaspomínaś na
priebeh tohto kurzu. Na Štedrý
veèer r. 1950, sme sa zišli o 23:00
v sokolovni u krajského velite¾a Žilinského kraja Emila Juléniho, ktorý
nám dal inštrukcie a finanèné prostriedky na dopravu pri ceste na tento
výcvik. Stravovanie bolo zabezpeèené
na mieste kurzu.
Na druhý deò sme v noèných hodinách nastúpili v Žiline na rýchlik a ráno
sme vystúpili v Štrbe, kde sme poèkali
na rýchlik do Košíc, v ktorom boli ïalší
úèastníci výcviku. Po ich vystúpení nás
všetkých spoloène odviezli autobusmi
na Štrbské pleso. Odtia¾ nás elektrièka
odviezla do Tatranskej Polianky. Po
vystúpení zaznel povel: „Ruksaky na
chrbát, lyže na plecia a odchod“!
Jednotka sa pohla do strmých
kopcov. Miestami sme si pri pochode museli pomáhaś i rukami. Po
śažkom stúpaní sme sa ocitli pri Sliezskej chate. Ubytovali sme sa a dostali sviatoèný obed. Po obede sme
dostali vo¾no. Na Štefana inštruktori
odskúšali slalom, zjazd i mierny skok
a pod¾a našich schopností nás zaradili
do družstiev.
Po troch dòoch základného výcviku sme robili menšie túry a bola nám
dávaná inštruktáž, ako èeliś nepriate¾ovi
– nevyboèiś zo stopy, palice sme
museli zapichovaś do jednej diery, aby
nepriate¾ nezistil poèet lyžiarov.

1. 1. 19551 bol budíèeko 7,00
hod. Po družstvách sme sa spúšśali
na lyžiach do Starého Smokovca. Nastúpili sme do elektrièky a odišli do
Tatranskej Lomnice. Odtia¾ sme sa
vyviezli lanovkou na Skalnaté Pleso.
O 13,00 hod. sme si museli vypoèuś novoroèný príhovor prezidenta Gottwalda. Hneï po príhovore sme nastúpili na túru po magistrále na Sliezsky dom. Dorazili sme tam až za tmy.
Túto túru nám zapoèítavali do noèného cvièenia. V ïalších dòoch sme
nacvièovali záchranu raneného, ošetrenie a odvoz do nemocnice. Denne
sme mali tiež výjazdy po rôznych trasách. Aj keï to bola ve¾ká námaha,
užívali sme si krásu Tatier. Neraz sme
videli èriedy kamzíkov a poèuli pískajúce svište. Vzrušujúce bolo, keï nám
oznámili, že budeme nocovaś vonku
v zasnežených Tatrách, pod snehom.
Pod vodopádom oproti Sliezskej
chate, na ve¾kej ploche, sme vyhåbili do
snehu priestor tak, že sme položili lyže
a palice a na to sme nahádzali snehové
kvádre. Zapálili sme svieèku a zasunuli
sa do spacákov z ovèieho rúna.
Ráno nás budil velite¾ tohto kurzu
Vlado Hlôška, ktorý musel krièaś a pískaś, no mnohým sa nám nechcelo ísś
von, lebo sa nám ve¾mi dobre spalo.
Na krásnej bielej ploche sa vynorilo
60 postáv a urèite žiaden z nás na to
nikdy nezabudol. Mne osobne tento
zážitok zostal v pamäti až dodnes.
Lyžiarsky výcvik sa skonèil a nám
– jeho úèastníkom zostali pekné
spomienky a priate¾stvá, z ktorých
mnohé vydržali až do dnešných dní.
Ernest Kadora
KVV ZA
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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
Plukovník v.v. Michal Černák

Narodil sa 9. septembra 1922 v Klenovci, okr.Rimavská Sobota, zomrel
v r. 2005 v Žiline. V skromných rodinných pomeroch získal základné
vzdelanie a začal pracovať ako pomocný robotník pri rôznych príležitostných prácach. Dňa 1. 10. 1942
nastúpil na výkon prezenčnej vojenskej služby u 3. horského pluku armády vtedajšej Slovenskej republiky.
Po absolvovaní základného výcviku a vykonaní vojenskej prísahy bol
prevelený do vojenskej pechotnej
školy v Nitre. V júni 1943 ho velenie
armády začlenilo do mínometnej
čaty 3. práporu 21. pešieho pluku
s pôsobnosťou na východnom fronte, v priestore čiernomorského polostrova Krym. Ešte toho istého roku,
30. októbra, prešiel v priestore osady
Oľgievka s celým 3.práporom aprieskumným oddielom 21.pešieho pluku
na stranu Červenej armády.
Koncom roku 1943 sa v mestečku Usmaň prihlásil ako dobrovoľník do vytváraných jednotiek
2. čs. samostatnej paradesantnej
brigády v ZSSR. Po absolvovaní
výcviku a bojovom stmelení brigády
bol so svojou jednotkou presunutý
do prifrontového pásma, kde mala

byť podľa pôvodného zámeru paradesantná brigáda nasadená v rámci Východokarpatskej operácie ako
operačný padákový výsadok vpásme
útoku 1. Ukrajinského frontu, I. S. Koneva.
V dôsledku vývoja situácie
na fronte a tiež na území ovládanom československou povstaleckou armádou (1. čs. armáda na
Slovensku), bolo od pôvodného
zámeru upustené a parabrigáda sa
zúčastnila ťažkých bojov o prístupy
na územie oslobodzovanej a obno
vovanej Československej republiky. Tu brigáda pôsobila v zostave
38.armády generála K. S. Moska-lenka a Michal Černák, už ako
čatár, bol za osobný podiel v bojoch
o Duklu vyznamenaný medailou „Za
chrabrosť“.
Keď parabrigádu stiahli z bojovej oblasti v Karpatoch, patril Michal
Černák k prvým výsadkárom, pre
praveným vzdušnou cestou na pomoc Slovenskému národnému povstaniu, kde pôsobil vo funkcii veliteľa
mínometnej čaty. Po zatlačení povstaleckých jednotiek do hôr, sa Mi
chal Černák pripojil ku partizánskej
brigáde veliteľa Alexeja Michailoviča
Sadilenka, kde pôsobil až do konca
roku 1944.
V januári 1945 opäť vstupuje do
reorganizovanej 2. československej
brigády, 1. čs. armádneho zboru
v ZSSR, s ktorou sa dočkal konca
vojny pri zabezpečovaní južnej
hranice Československej republiky.
Armáde a vytváraným výsadkovým jednotkám zostal Michal
Černák verný aj po oslobodení.
V povojnovej armáde vykonával

a ge

Plk Michal Černák
ápb

rad zodpovedných funkcií a okrem
toho sa významne angažoval
v spoločenskom živote. Bol členom
Predsedníctva Ústrednej rady
zväzu protifašistických bojovníkov,
podpredseda výboru okresnej organizácie v Žiline, zakladajúci člen
Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky a jeho dlhoročným
čestným predsedom. Bojová aj mierová cesta plukovníka v.v. Michala
Černáka je lemovaná mnohými bojovými, rezortnými a zväzovými vyzna
vyznamenaniami a medailami. V galérii
významných osobností našej komunity výsadkárov mu patrí čestné
miesto.
Peter Švrlo
KVV ZA
Plukovník v.v.
PhDr. Peter ŠVRLO PhD

Narodil sa 10.2.1947 vo Vrút
kach. Po ukončení strednej školy absolvoval Vojenskú akadémiu v Bratislave aVojenskú akadémiu Otakara
Jaroša vo Vyškove. V rokoch 1968 až
1978 vykonával veliteľské a štábne
funkcie u 22.výsadkovej brigády
a 22. výsadkového pluku osobitného
určenia v Prostějove. V rokoch 1979
až 1989 vykonával funkcie u 3. motostreleckej divízie v Kroměříži, 1. tankovej divízii v Slanom, na minister
ministerstve obrany v Prahe a na Vojenskom
veliteľstve VÝCHOD v Trenčíne.
Od roku 1993 až do odchodu do
výslužby v roku 2002 pracoval v ria
diacich funkciách pre oblasť vojenského prieskumu, elektronického
boja a špeciálnych činnosti na
Veliteľstve Armády Slovenskej republiky, Generálnom štábe Armády
Slovenskej republiky a Veliteľstve
pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Od roku 1992 sa podieľal na
delení bývalej federálnej armády

v oblasti prieskumných jednotiek
a na ich vytváraní v ozbrojených s lách Slovenskej republiky. V rokoch
1993 až 1999 sa ako zodpovedný
funkcionár vtedajšej Spravodajskej
správy Veliteľstva Armády Slovenskej republiky a neskôr Generálneho
štábu podieľal na vytváraní a systémovom kreovaní 3. špeciálneho odd
ielu a 5.pluku špeciálneho určenia
– Žilinského pluku Jozefa Gabčíka
a tiež na založení Klubu vojenských
výsadkárov Slovenskej republiky
V rokoch 1999 až 2002 sa
ako náčelník Správy pozemného
prieskumu a elektronického boja
Veliteľstva pozemných síl podieľal na
vytvorení a systémovom kreovaní 2.
prieskumného práporu – Prieskum
ného práporu Michala Strenka, ktorý
najskôr v pôsobil v Bratislave, potom
v Prešove a po reorganizácii bol premiestnený do Bardejova.
Je autorom novelizovaného
predpisu Vys-3-1 – Výsadková
príprava, a viacerých odborných
príručiek. V roku 2001 ukončil dok
doktorandské štúdium a graduoval obhájením dizertačnej práce so zamer
aním na problematiku nekonvenčnej
bojovej činnosti v podmienkach súdobého vojenstva.
V periodickej tlači Letectví + Kosmonautika, Lidová armáda, Apoló
gia, Obrana, Vojenská myseľ a ďalších publikoval viac ako 200 vojenských historických a odborných statí
s problematikou vzdušných výsadkových a špeciálnych jednotiek,
nekonvenčnej vojny a špeciálnych
činností. K problematike vzdušných
výsadkových jednotiek publikoval
tituly: Bojové tradice čs.vojenských
výsadkářů (NV. 1988), Ve znamení
Trojského koně (Knihovna L+K
1988), Vojenskí výsadkári na Slovensku 1942 – 2003 (MO SR 2003),
Terorizmus – Aktuálna výzva pre 21.
storočie (MO SR 2004) a Sloven
skí vojenskí výsadkári 1939 – 2004
(Magnet Press 2005).
Počas pôsobenia vo výsadkových jednotkách a v odbornej
oblasti získal odbornosť Vojenský
výsadkár – Majster, čestný titul Honorary Member of the Special
Forces a Parachutist Wings – Master US ARMY, Brevet Militaire de
Parachutiste de la Républigue Fran
çaise, Brevet Militaire de la Belgigue
a diplom vojenského výsadkára ozbrojených síl Ruskej federácie.
Za zásluhy o rozvoj parašutizmu
v armádnych podmienkach, mu boli

Ročník VIII.

udelené tri klubové vyznamenania
a medaila nadácie Štefana Baniča
– Stefan Banič Parachutte Foundation. Je nositeľom pätnástich
domácich a zahraničných medailí
a vyznamenaní.
Vo svojej pôsobnosti sa Peter
Švrlo aktívne podieľa na väčšine
dostupných klubových aktivitách,
vrátane zoskokov padákom. Na
svojom konte ich má 870. Bol zakladajúcim členom Klubu vojenských výsadkárov v Trenčíne, kde
pôsobil i vo funkcii predsedu klubu.
Toho času je členom KVV Žilina
Je dlhoročným prispievateľom do
klubového časopisu Červené barety, jeho články sú na kvalitatívnej
a odbornej výške.
Pavel Franík
KVV BA
Plk. v.v. Ing. Jozef Tuček, CSc
Narodil sa 10.1.1944 v Kalinke, okr.
Zvolen. Po skončení základnej školy
a maturite, nastúpil do vojenského
učilišťa v Novom Meste nad Váhom.
Po jeho absolvovaní bol vyradený ako
poručík spojovacieho vojska. Krátko
na to požiadal o službu u výsadkového vojska. Po výbere a novom
zaradení vykonával funkcie vo výsadkových jednotkách od veliteľa čaty až
po stupeň veliteľa pluku.
V priebehu činnej služby absolvoval Vojenskú akadémiu v Brne,
spojovací odbor a neskôr externú vedeckú prípravu. Získal titul inžiniera
a kandidáta technických vied.
Po absolvovaní vojenskej akadémie vykonával funkciu veliteľa
práporu, pre špeciálne spojenie vo
výsadkovom útvare. Neskôr nastúpil
na funkciu zástupcu veliteľa pluku
pre výsadkovú prípravu.
Bolo to v zložitom období,
pretože k svojím funkčným povinnostiam dostal úlohu vykonať vojskové skúšky nového padáku OVP-80
a ZVP-80 a zabezpečiť jeho zavede-
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nie do armády. Za pomoci výborných
podriadených sa mu túto úlohu
podarilo splniť na výbornú. Rád
spomína a možno aj všetci z výsadkovej skupiny na toto obdobie. Splnili sa cvičné zoskoky, taktické
cvičenia, kurzy na ručné otváranie,
kurzy absolventov VKVŠ a ostatných
príslušníkov bezpečnostných zložiek
štátu, ktorí mali predpísaný výsadkový výcvik. Plánované zoskoky, ktoré
predstavovali ročne desaťtisícové
počty prebehli bez vážnych zranení
a mimoriadnych udalosti. Na toto
obdobie a spolupracovníkov, ktorí
vo výsadkovom vojsku patrili a patria k legendám, určite nikdy nezabudne. Bolo to obdobie, v ktorom
aj vojenský výsadkári začali skákať
na padáku typu krídlo. Rád spomína
najmä na športovcov z Dukly, ktorí
pomáhali pri zavádzaní tohto nového
prostriedku do výsadkových jednotiek.
V roku 1984 nastúpil na Vysokú
vojenskú školu pozemného vojska
do Vyškova na Morave, kde vykonával
pedagogické funkcie, od odborného
asistenta, až po zástupcu vedúceho
katedry. V roku 1990 bol zvolený za
predsedu akademického senátu
vysokej školy a túto funkciu vykonával
až do rozdelenia Československa.

Po rozdelení republiky, ako
veliteľ zakladal výsadkový útvar Slovenskej republiky v Žiline. V roku
1993 sa stal veliteľom Žilinského
pluku špeciálneho určenia Jozefa
Gabčíka. Podobne, ako pred tým vo
výsadkovej skupine našiel výborných
spolupracovníkov, väčšinou svojich
bývalých žiakov, ktorí v tomto pionierskom období výsadkových jednotiek na Slovensku plnili všetky
úlohy vzorne. Bol rád, že duch, ktorý
bol v začiatkoch výsadkového pluku
v Žiline, cez všetky problémy
vývoja zostáva hnacím motorom
i v dnešných dňoch. Úspešne
funguje a cieľ, ktorý bol daný pri
vzniku výsadkového útvaru bol splnený a dnes môže byť zrovnateľný
s podobnými útvarmi vo svete. Nové

úlohy už plní ďalšia generácia vojakov profesionálov.
Ešte jednu skutočnosť z tohto
času považuje za dôležitú. Vznik
Klubu vojenských výsadkárov
Slovenskej republiky. Mal tu česť
pomáhať pri jeho vzniku v auguste
1994. V rámci osláv 50. výročia
SNP, ako pripomenutie si pamiatky
padlých výsadkárov v boji za oslobodenie Slovenska od okupantov
vznikol KVV SR, ktorý úspešne funguje viac ako desaťročie.
V roku 1995 nastúpil do funkcie
poradcu ministra obrany pre vojenské otázky. Situácia na vtedajšom
ministerstve obrany bola zložitá. Po
troch týždňoch pobytu na ministerstve sa chcel vrátiť k útvaru. V predstavách generálov, ale aj politikov
stále pretrvávala zotrvačnosť z bývalej
armády. Prejavilo sa to v koncepciách štruktúr armády. Ako príklad
uvádza, vznik troch armádnych
zborov v mieri a jedného za vojny.
Na malom Slo-vensku vznikla malá
armáda, ale veľa štábov. Oponoval,
že sa treba vrátiť k myšlienke Suvorova a posúdiť či nie je v takej armáde
veľa lyžíc a málo bodákov. Podobne
„veľké oči“ mali niektorí zodpovední
funkcionári na štruktúru letectva.
Málo sa venovalo príprave a formovaniu profesionálnej armády. Videl,
že lepšie bude sa venovať praxi než
„akademickým úvahám“ a požiadal
ministra, aby mohol pomôcť pri organizovaní prvého profesionálneho útvaru v Martine a vo Výcvikovom priestore Lešť. založiť Ústav špeciálneho
zdravotníctva a výcviku, k čomu dal
Minister obrany Sitek súhlas a tak
našiel ďalší zmysel svojho pôsobenia na ministerstve. Dnes po rokoch
je veľmi rád, že pluk v Žiline, prápor
v Martine a Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku na Lešti funguje.
Od začiatku roka 1998 až
do svojho odchodu mimo profesionálnu službu vykonával funkciu
poradcu štátneho tajomníka na
ministerstve obrany. Službu profesionálneho vojaka ukončil
31.10.1999 a nastúpil ako riaditeľ do
súkromnej bezpečnostnej služby.
Zamestnanie v súkromnej
bezpečnostnej službe ukončil koncom roku 2002 a začiatkom roka sa
vrátil na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na funkciu poradcu
ministra. V tom období sa podarilo
pripraviť do vlády materiál, ktorý
stanovil, že Ústav špeciálneho zdravotníctva na Lešti bude nadrezortným a bude slúžiť všetkým zložkám
bezpečnostného systému štátu.
Vláda predložený materiál bez pripomienok schválila. Za to patrí vďaka
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ministrovi obrany Šimkovi, že pomohol urobiť ďalší krok na skvalitnenie
prípravy bezpečnostných zložiek.
Škoda, že sa nedostalo viac času na
vzájomnú spoluprácu.
Po odvolaní ministra obrany
Ivana Šimka z funkcie, vykonával
od roku 2004 funkciu poradcu
štátneho tajomníka. Pracovný pomer
na vlastnú žiadosť ukončil 30. júna
2005.
Od 1. februára 2006 až do
31. 10. 2007 pracoval ako vedúci
ochrany v obchodnom dome
CAREFOUR. Pracoval medzi mladými manažérmi a pracovníkmi.
Konštatuje, že to nemajú jednoduché a často riešia problémy ako na
vojne. Mnohým veciam sa naučil
od mladých pracovníkov a možno,
i on im pomohol riešiť ich problémy.
Jozef Tuček je od založenia KVV SR
jeho aktívnym členom. Po príchode
do Bratislavy sa stal členom výboru
KVV v Bratislave, kde patrí dodnes
medzi jeho aktívnych členov. V roku
2002 úspešne viedol KVV Bratislava vo funkcii predsedu a neskôr
až dodnes vo funkcii podpredsedu.
Mal značný podiel na odhalení
pomníka v roku 2006 slovenskému
tvorcovi padáka Štefanovi Baničovi
v Smoleniciach. Za svoju prácu
u výsadkového vojska, ako i prácu
v KVV bol mnohokrát vyznamenaný
rôznymi vyznamenaniami. Ako aktívny parašutista sa tomuto svojmu
koníčku venuje ešte i dnes. Nájde si
čas, aby si spolu s partiou veteránov
obliekol padák a uskutočnil zoskok
na padáku OVP – 68, ale vyskúšal
i nové padáky –krídlo. K dnešnému
dňu už uskutočnil 1117 zoskokov.
Aktívne sa zapája i do niektorých
športových súťaží v rámci Klubov
vojenských výsadkárov v ČR a SR.
Jeho manželka Milka je fanúšikom
našej klubovej činnosti a často
poskytuje svoju pomoc pri plnení
úloh klubu.
Pavel Franík
KVV BA
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60. výročie organizovaného športového
parašutizmu na Slovensku
6. časť
Parašutisti vo Zväzarme v rokoch 1986 – 1989.
Po roku 1985 prechádza športový parašutizmus vo svete
rôznymi zmenami. Najväčšia z nich je, že na pretekoch sa
začínajú používať padáky krídla a bez nich nie je žiadna
nádej na lepšie umiestnenie.
Začínajú sa skákať RW disciplíny
a pokusy o zvládnutie čo najväčšieho
spojenia parašutistov počas volného pádu. Pre tento účel slúžili aj
skúsenosti našich športovcov, získané v štafetových zoskokoch. Veľmi
dôležité miesto tu zohrali bratislavskí parašutisti, ktorí dostali za úlohu,
preveriť možnosti najvhodnejšieho
spôsobu tréningu v RW disciplínach a pri tvorení hviezd. Ich
zásluhou boli vydané aj metodické
pokyny pre uskutočňovanie týchto
zoskokov pre celú republiku. Prvou
lastovičkou novej metodiky bolo vytvorenie hviezdy ôsmimi športovcami
(Šuplata, Takáč, Bišťan, Dergnovich,
Bučko, Jerguš, Fitoš a Poláček) nad
Vysokými Tatrami. Bol to zároveň aj
prvý základný rekord v tejto disciplíne v ČSFR.
Súčasne sa mladým parašutistom otvorila nová perspektíva
v účasti na pretekoch , keď boli zavedené majstrovstvá Slovenska pre
juniorov v klasických disciplínach.
K tomu prispievali aj sústrede-

nia mladých pre celé Slovensko,
ktoré organizoval a viedol krajský
inšpektor para Štefan Rychtarčík
zo Spišskej Novej Vsi. Disciplína
komplex sa postupne časovo skracovala z 10-12 na 7-6 sekúnd. Pri
tejto rýchlosti bolo aj jej hodnotenie
telemetrom už nereálne a komplexy sa začali hodnotiť pomocou
videozáznamu.
Rok 1978 bol aj rokom 30. výročia vzniku športového parašutizmu
na Slovensku. Toto výročie si pripomenulo na osemdesiat pozvaných
slovenských parašutistov v Tatranskej Lomnici aj za prítomnosti
Ladislava Vašečku jedného z jeho
zakladateľov. V tom roku sa konali
už III. MS Slovenska v brannom
viacboji. Víťazmi jednotlivých disciplín boli: Mikulovský a Matvoňová
ZSK I., Galgoci a Studeníková ZSK
I., Babinec SSK II. a Kováčová ZSK
I., Hamza SSK I., a Findurová VSK II.,
Varga ZSK II. a Urbíniová z VSK II.
V roku 1978 sa konala konferencia Slovenského aeroklubu

Zväzarmu v Trnave. V správe predsedu UR SAZ Ing. Gajdoša bolo
konštatované, že parašutisti na
Slovensku ročne naskáču 15 000
zoskokov. Triednu výkonnosť
získalo za uvedené obdobie 220
športovcov. Na XV. MS ČSFR
v klas. disciplínach v K.Varoch Slovensko reprezentovalo 15 mužov
a 5 žien (Hoššo skákal za Duklu
Prostejov). Po prvý raz sa konal v
ČSFR pretek v RW disciplínach
na letisku v Hořiciach. Víťazom sa
stalo družstvo Dukly v ktorom bol
aj Hoššo. Druhé a štvrté miesto obsadili družstvá z Bratislavy. V nich
boli (Bratislava I - Fitoš, Poláček,
Dergnovich, Bučko, a Bratislava II Šuplata, Bartfay, Bišťan, Jerguš.
Rok 1979 je rokom, kedy sa
do aeroklubov dostali aj moderné
padáky – krídla. V tom roku odišiel
do dôchodku legendárny pilot Karol
Sochúrek, ktorý mal nalietaných
7 180 hodín. Vo funkcii pilota
vysadzovača vyviezol do vzduchu
na zoskoky 100 000 parašutistov.
Prvý čs. padák – krídlo sa dostalo
do aeroklubov koncom roka pod
značkou PTCH – 10. V roku 1980
vychádza pre športovcov nová publikácia „ Sportovní parašutizmus“,
ktorú spracoval popredný kolektív parašutistov ČSFR. Bola prvou

našou odbornou publikáciou, ktorá
zasahovala do všetkých druhov
športovej činnosti. Bola potrebná
hlavne preto, že parašutizmus patrí k najkomplikovanejším športom.
V tom roku boli vydané aj nové
medzinárodné preukazy FAI pre rozhodcov. Iniciátorom bol Ján Major.
Školenie rozhodcov pre celé Slovensko viedol medzinárodný rozhodca
FAI Ing. Vladimír Zámečník.
V roku 1981sa na medzinárodnom preteku v BĽR dobre umiestnili
N. Novakovská , B. Spišiak, Šofránek, v družstve čs.reprezentácie. Aj
na V. MS ČSFR sa v brannom
viacboji objavili nové mená
športovcov ako boli Ivan Pecher
a Katka Kosová zo SSK. XVII. MS
ČSFR v klasike, ktoré sa konali
v Prievidzi boli zároveň aj overovacou skúškou na novú techniku, ktorá
sa plánovala pre rok 1982 na MS
v zoskoku padákom v Lučenci. Tieto
majstrovstvá boli prvým pretekom
u nás, kde všetky disciplíny boli hodnotené najmodernejšou technikou.
Iniciátorom jej zavedenia u nás
bol Ing. Zámečník. Na majstrovstvách už boli použité padáky krídla
a to PTCH-10, RL-10, Stratostary
a Parafoily. V stredisku vrcholového
športu v Lučenci došlo k zmenám.
Doterajší tréner Domský odišiel a na

C. Grebečí, M. Jerguš,D. Šuplata, J. Poláček, D. Domský, B. Havel, posádka AN-2: mechanik
P. Šošovica, pilot J. Beňo, M. Fitoš, K. Takáč, V. Dergnovich, I. Bišťan, P. Bartfay, I. Bučko.
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jeho miesto nastúpil Marián Sluk. Za
asistenta k nemu prišiel Vlado Farbák.
Prípravu MSZP v Lučenci
zabezpečovalo nielen Ústredie
z Prahy, ale hlavne z Bratislavy, pod
vedením genmjr. Egyda Pepicha,
ktorý bol predsedom organizačného
výboru. Do prípravy boli zapojené
spoločenské organizácie a podniky mesta a okresu. Pred MSZP
sa v Lučenci konalo viacej tréningových pretekov. Zúčastňovali sa
ich aj rozhodcovia zo Slovenska
ako Hríň, Dergnovich, Domský, Kosorín, Major, Mikulovský, K. Nagy,
Rychtarčík, Sluk, Súkeník, Šuplata,
Valachovič, Vargic, Augustiňák,
Čurma, P.Gdovín Zo športovcov to
boli Šofránek, Koribský, Spišák, Melich, Šoltýs, Pecher, Drobot, Macko,
Bašista, Koňa, Adamčík, Pápež,
J. Olgyday, Zámečník ml., T. Glesk,
Kiša, Šulda, Dundová, Gajdošová,
Jankurová, Vrbická, Kováčová,
Čekanová, Novakovská. XVI. MSZP
v roku l982 v Lučenci boli už druhým
svetovým pretekom na Slovensku.
Konali sa na letisku v Boľkovciach
za účasti 26 štátov sveta. Prítomných pretekárov bolo198 z nich
bolo 71 žien. Zo Slovákov reprezentovali ČSSR Spišák, Šofránek,
Krajnňáková, Gajdošová a Novakovská. Pretekalo sa na 5 cm nulu.
Úroveň MS bola vysoká. Pri 10
zoskokoch ak niekto nazbieral 20
cm od stredu cieľa, musel rátať cca
so 45. miestom. Družstvo ČSSR
mužov skončilo celkovo na 4. mieste a družstvo žien sa stalo Majstrom
sveta. Ing. Zámečník a Major boli
zástupcami hlavného rozhodcu
Benneta z Kanady. Boli to MSZP
kde bola po prvý raz uplatnená
výpočtová technika, odskúšaná rok
predtým v Prievidzi.
V roku 1983 sa o parašutizme na
Slovensku vyjadruje vo svojej správe
náčelník SAZ Ing. František Štefánik. Uvádza v nej niekoľko zaujímavých údajov za roky 19781982. V základnom výcviku bolo
vycvičených 2083 cvičencov,
vyškolených desiatky inštruktorov
a 268 juniorov. Vo výcviku za toto obdobie skákalo 6 380 parašutistov,
ktorí vykonali 86 700 zoskokov. Boli
udelené 4 tituly majstra športu a 8
zlatých odznakov FAI s tromi diamantami. Prvý ročník zimného para
preteku PARA-SKI sa uskutočnil
v Poprade. Jeho účelom bolo využiť
zimnú prestávku hlavne na trénovanie lyžiarskych disciplín a medzitým si aj skočiť z lietadla a udržiavať
tak telesnú kondíciu športovca.
Technickým riaditeľom bol Štefan
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Rychtarčík. Skákalo sa do snehu
na cieľ, nasledovali slalom a beh na
lyžiach. Víťazom sa stal Olšanský zo
Spišskej N. Vsi a aj jeho družstvo
v ktorom boli ešte Šoltýs a Jasovský.
V roku l984 mali juniori ČSFR
možnosť zúčastniť sa na spoločnom
stretnutí v ZSSR. Zostava bola
z dvoch stredísk vrcholového
športu a to z Lučenca a Příbrami.
Zo Slovenska boli vo výprave, tréner Farbák športovci Kiša, Kosorín,
Smugalová, Turňová, Došová, Dundová a Fajkošová. Všetci si tam
naskákali po 50 zoskokov. Medzi
najneúspešnejšie MSZP pre našu
reprezentáciu boli vo Francúzsku.
Na nich sa po prvý krát skákalo na
športový štadión a naša výprava nepriniesla z nich žiadnu medailu. Čo
bolo po prvý krát v histórii nášho
parašutizmu.
V roku 1985 predseda para
komisie Ing.Zámečník na základe
podkladov z celého Slovenska vypracoval obsiahlu 12 stránkovú
správu. Bola za účelom riešenia
problémov, ktoré sa nahromadili vo
všetkých oblastiach para výcviku na
Slovensku. V správe okrem iného
uviedol nedostatočne využívanú
propagáciu po MSZP v Lučenci.
Problémy v nedostatku vysadzovacích lietadiel AN-2 a aj kritické
slová na Ústredie v Prahe, ktoré
tento problém Slovenska neriešilo
vôbec. Zdĺhavé vybavovanie previerok , ktoré trvajú niekedy aj vyše
roka. Na záver správy doporučil
celkom 13 opatrení s ktorými by sa

malo zaoberať Ústredie v Bratislave,
za účelom ich odstránenia. V roku
1984 v vzniklo v Prievidzi pre disciplíny RW družstvo, ktoré si dalo
meno TEAM-84. V roku l985 toto
družstvo v zložení Vlasto Zámečník,
Ján Oravec, Miro Štefančík, a Ing.
Beka si vybojovalo nomináciu na
MSZP do Portoroži v Juhoslávii. Umiestnilo sa na predposlednom 19.
mieste.
V roku 1986 sa konali v Poprade I. MS Slovenska v PARA-SKI
aj ako medzinárodný pretek za
účasti 49 našich pretekárov a 6
pretekárov z Poľska a Maďarska.
Na prvom mieste obstálo družstvo
SVŠ-M v zložení Adamčík, Krajč,
Bašista, druhé bolo SSK I. Garaj,
Jackulík, Gábor, tretie SVŠ v zložení
Kalus, Kosová, Pytlíková. V jednotlivcoch to boli Smolen – Poprad,
Adamčík SVŠ, Olšanský S.N. Ves.
Dňa 16.2.1985 ZMŠ Ján Šofránek,
reprezentant ČSFR ako prvý Slovák
v histórii dosiahol 5 000 zoskokov.
V roku 1987 počas preteku PARASKI v Poprade bol uskutočnený
zoskok na Skalnaté Pleso z výšky
2800 m. V lietadle ako piloti sedeli
Kodada a Domský. Skákali tréneri
SVŠ Rychtarčík a Sluk a tréner
z SVŠ Příbram Eisenhammer na
padákoch PTCH-11. Všetci si tento
zoskok veľmi pochvaľovali. Pre skupinovú akrobaciu bol vypracovaný
plán pre 3 družstvá, ktoré trénovali
túto disciplínu v Košiciach, Bratislave a v Prievidzi. Vypracovali ho
Preisinger, Major a Oravec. Bola to

príprava družstiev na budúce obdobie. V roku 1988 sa aj na Slovensko
dostáva metodika skráteného nácviku volného pádu. Športovec po
základnom výcviku urobí za pomoci
2 inštruktorov 2 -3 voľné zoskoky,
s výdržou 50-60 sekúnd. Touto metódou sa dá ušetriť veľké množstvo
zoskokov. Veľmi úspešnou reprezentantkou v tomto roku bola Dana
Oravcová z Prievidze, ktorá si priniesla z pretekov 9 medailí, z nich boli 4
zlaté v jednotlivcoch, 3 v družstvách
a po jednej striebornej a bronzovej.
Dostala titul Majstra športu a bola
navrhnutá na udelenie titulu Zaslúžilý
majster športu.
Od začiatku roka 1989 sa
vedúcim strediska vrcholového
športu mládeže v Lučenci stal
Štefan Rychtarčík a trénerom
Smolen. Stredisko malo za účel
pripravovať juniorov pre vyššie
športové výkony. V Španielsku sa
konali VIII. MSZP v skupinovej akrobacii. Čs.reprezentačnú výpravu
viedol Ján Major, ktorý mal v nej
reprezentantov TEAMU-84 z Prievidze v zložení Oravec, Slobodník,
Pápež, Štefančík a Vlado Ochránek.
Družstvo sa umiestnilo na 20. mieste a v preteku uskutočnilo dva čs. rekordy v tejto disciplíne.
Záverom tohto výročia môžeme
konštatovať, že na Slovensku v rokoch 1947 – 1989 bolo vycvičených
na 27 000 parašutistov, ktorí
naskákali cca 504 000zoskokov.
Emil Tencer
KVV BB
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Rôzne
Klub vojenských výsadkárov Bratislava na svojej členskej schôdzi
v novembri vyzval svojich členov
na zbierku finančných prostriedkov pre 7 ročného chlapca s nevyliečiteľnou cukrovkou z dediny
Lentvora, okr. Lučenec, Erika
Tomáša. Vyzbieralo sa takmer
3 000.- Sk. Členovia mu venovali
taktiež svoje Klubové tričko.
	O celú zbierku, ako i odoslanie
pred štedrým dňom sa postarala
naša členka Boženka Pätoprstá.
Erik želáme Ti do roku 2008 veľa
šťastných chvíľ.
Dňa 19. 12. 2007 sa uskutočnila
vianočná schôdza, pri ktorej sa
podávala Vianočná kapustnica
a dobré vínko z úrody nášho člena
Lacka Hrehu. A tak vyše 50 našich
členov strávilo v dobrej nálade
a pohode záver svojej činnosti
v roku 2007. O dobrý priebeh tejto
akcie sa zaslúžili najmä Lacko
Hreha a Helenka Feketeová. Pri
tejto akcii vyslovil všetkým členom
klubu poďakovanie za celoročnú
prácu predseda KVV Bratislava
a zaželal všetkým členom do roku
2008, veľa dobrého zdravia a pohody, aby sme sa i v novom roku
mohli v zdraví pochváliť celoročnou
úspešnou klubovou činnosťou a tí
otužilejší i niekoľkými úspešnými
zoskokmi padákom.
Klub vojenských výsadkárov Bratislava po svojej členskej schôdzi
presťahoval výstavku k 60.výročiu
výsadkového vojska, ktorú nám
zapožičali kolegovia z Prahy do
priestorov Posádkového klubu Bratislava, v ktorom vyvíja svoju činnosť,
ďalších 15 klubov. Výstavka sa tu
teší veľkej pozornosti.
V mesiaci marec zomrel náš člen
Jaro Pipa. Spomíname na nášho
kamaráta v dobrom.
Na februárovej členskej schôdzi
sa s členmi KVV Bratislava
rozlúčil náš dlhoročný člen Plk.
v. v. Ing .V. Gajdoš, ktorý sa rozhodol žiť za riekou Moravou.
Vladko aj touto cestou Ti chceme
poďakovať za Tvoju dlhoročnú
prácu v klube, vo funkciách člena
výboru, predsedu klubu a predsedu revíznej komisie. Veríme, že
sa vždy rád vrátiš medzi nás. Radi
Ťa privítame, najmä medzi našimi
aktívnymi „skokanmi“.
Radi uverejníme (bezplatne) vaše
inzeráty na tému PARA. Dúfame,
že touto cestou vám pomôžeme
v rozširovaní vašich zbierok
rôznych pararelikvií, alebo hľadaní
starých výsadkových kamarátov.
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Vzpomínky starého zbrojnoše
Žijeme v roce 2008, pro nás výsadkáře, už v roce, 61.výročí
vzniku nového druhu zbraně v ČSLA, výsadkového vojska.
Je to až neuvěřitelné, že je to již šest desítek let, které pro
mnohé z nás v určitém úseku našeho života znamenalo
prožívat nezapomenutelné, významné a atraktívní vojenské zážitky, které v nás vyvolávají nostalgické vzpomínky.
Vzpomínky, které v již v zralém
věku našeho života jsou stále
živé a předmětem debat při
každém společném setkání. Je to
dobře, neboť si tím obohacujeme a okořeňujeme závěr života
s přípravou na „poslední seskok“.
Vracíme-li se do začátku
a zážitků, jak vznikalo výsadkové
vojsko, jak jsme tam začínali, má
jistě každý vzpomínky svoje. Většina
mužstva nastupovala na základě
dobrovolnosti a na přihlášku, po
odsloužení 1.roku u zakladního
útvaru a podrobení se přijímacím
skouškám. U mně byl nástup ryze
služební. Jako voják z povolání
(rtndsl) jsem v rámci přípravky na
rotmistra byl přemístěn od Spojovacího pluku v Turnově k 71. pěšímu
práporu Čs. parašutistů. Bylo to koncemčervenceroku1947.Rozhodně
před nástupem frekventantů do
prvního přeškolovacího a instruktorského para kurzu, neboť jako
perličku uvádím první rozkaz velitele
práporu pro nás. Zněl: Šarže,
nešarže všichni nástup, jdou se
cpát slamníky! Právě pro ten kurz.
Jižprinástupukútvaru,kdemimo
zjištění , že se útvar teprve zařizuje
a při seznámení se s kolektívem
zvláště s příslušníky zahraničních
vojsk, mající množství metalů, spolu
s okřídleným padákem, jsem usoudil, že se nejedná o běžný pěší
prápor, ale o parašutisty. Neměl
jsem ani tušení, že by takovýto útvar
v ČSLA existoval, nebo se tvoril. To
se mi potvrdilo již při představování
veliteli práporu mjr. Taláškovi
a veliteli roty npor.Švachulovi (obaja
Comandos), kam jsme s mým
přímym nadřízeným zbrojířem
štrtm. Červeným patřili.
Tak vlastně začíná mé působení
u výsadkářů na úseku legislatívy,
konkrétně zbrojní služby. Jsem si
vědom, že můj příspěvek zaměřený
z hlediska zbrojařiny u výsadkového
vojska nebude tak atraktívní a zajímavý, jako třeba na úseku výcviku
nebo bojové přípravy. Myslím si,
že i tato legislatíva u VV má své
skutečnosti a zajímavosti a zaslouží
si pozornosti, již podle rčení: „Bez
týlu, nemá vojsko sílu!“

Jak jsem již podotknul prápor
se zřizoval a byl ve stadiu doplňování,
jak personálně, ale také materiálně,
v mým oboru vyzbrojováním. Výzbroj, ale i výstroj tehdá nebyla jednotná. Zbraně a munice, která k nám
docházela byla vesměs kořistního
púvodu, vyžadovala důslednou
prohlídku (a stalo se, že v nábojové komoře byl náboj), doplnění,
případnou opravu. Vhodých zbraní
pro výsadkáře bylo málo. Několik
angl. Steaganů, ital. Berret a další
zbraně, jako popisuje kolega Šolc
ve svých Červených baretech. Bylo
nutno vybudovat skladištní prostory pro zbraně a munici, neboť
dodávky byly denně a odběr jednotkám zatím žádný, neboť se
teprve tvořili. Nutno také říci, že
doplňování práporu materiálem
všeho druhu bylo prioritní a mělo
zelenou na všech stupních ČSLA.
Díky svému představenému štrtm
Červenému jsem postupně vnikal
do tajů zbrojní služby, ale nacházel i čas na seznámení se s kolektívem i jednotlivcemi, s kterými jsem
díky této profesi přicházel do styku.
Z řad délesloužících mi byli blízky
např. kolega Ivan Lukášek, Rosťa
Běhalík, rtm. Dubný, Kováč, Krist,
Majerský, Pospíšil alias Rozbuška,
čet.Hricko. Pozdějí i s veliteli rot,
z nich nejaktívnější co do odběru
munice pro svou 2. rotu byl por.
Fr. Mansfeld, který mě vždy ukecal
a vzal o bedýnku víc, nacož dodnes
vzpomínáme. Nutno vzpomenout
na další velitelé, mjr. Vrzalu, npor.
Vavrdu, Pešana, por. Štětku. Jindru,
Zelenku, Sigmunda, Hlaváčka, který
se stal i mým představeným. Nemohu zapomenout na mého idola
kpt. Černotu, s kterým jsem zažil
mnoho krásnych, často až
dobrodružných příhod, které jsem
již z větší častí publikoval ve
Zpravodaji nebo v Almanachu
vzpomínek výsadkářů v r. 1955.
Život v kasárnach (dříve zde byla
Lesnícka škola) v roce 1947-1948
probíhal v znamení budování jak organizace práporu, tak i zásobování
materiálem, dále pak v budování
překážkové dráhy i dalších zařízení,
přímo v kasárnách. Moc se v tomto

1. časť

období
zvláštního
neudálo. Možno jen vzpomenout
událost, kdy por. Hlaváček, coby
posádkový dozorčí důstojník, si umyslel, že udělá budíček výbuchem
náložky. To se mu podařilo tak, že
u celého křídla budovy byla okna bez
skel a měl moc starostí to uvést do
původního stavu.
Vzpomínam si též na Únor
1948. Osvetový důstojník čet. abs.
Pačes nám všem vojákům z povolání rozdal přihlášky do KSČ, s tím,
že je chce mít do 12. hod vyplněné
v kanceláři. Že nepochodil je
nasnadě, protože vetšina z nás
byla apolitická a politická práce
v armádě byla zavedena až pozdějí.
Jako ženáč jsem bydlel v podnájmě,
v domě cukráře na náměstí a moc
rád jsem chodil do blízké hospůdky,
kde hostinský nám vojákům fandil
a vycházel velmi vstříc, čím si
vysloužil název hospůdky „U táty“.
Zúčastnil jsem se přípravy a účasti
na XI. všesokolském sletu v Praze,
kde jsem účinkoval jako velitel
plamenometů v programu armádního dne. Táto akce zanechala
ve mně nezapomenutelné vzpomínky na zážitky. Vždyť se jednalo
o prvé vystoupení výsadkářů před
verejností, které bylo přijato velmi
srdečně, doplněno heroickým
aplausem. Pro nás to byl velký
důvod k hrdosti. V roce 1948 jsem
byl též odvelen do kurzu zbrojířů
v Plzni. Po jeho ukončení jsem se již
do Zákup nevrátil, ale byl přemístěn
do Stráže pod Ralskem jako zbrojíř
právě zřízeného výsadkového
učiliště. Zde vládnul „na kapitole“
kpt. Černota a mým nadřízeným byl
štrtm. Řezníček. Byl jsem povýšen
na rtm. zbrojířa – jako poslední
hodnost ze skupiny rotmistru. Na
to byla v ČSLA táto hodnost zrušena a byla nám přiznána hodnost
podporučíka a všichni do 35
let jsme museli povinně nastoupili
do vojenské akadémie, pro mne
technického zbrojního směru
v Martině.
Mirek Vojtěch
KVV Liberec
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Výkonnostní odznaky Čs. výsadkářů
V letech 1965 — 1972 vyrobeny
z tombaku, v letech 1972 — 1992
z hliníkové sutiny. Tombakové
odznaky mají vyměnitelné štítky
(třídnost). Hliníkové mají štítky
zalisované. Odznak s letadélkem, tzv. Čestný, byl udělován
i nevýsadkářům, napr. posádkám letounů IL-14, které létaly
s výsadkáři. (V katalogu Z. Krubl
uvádi chybně).
Odznaky se upevňovali pomocí
šroubu a matice. Miniatury jsou
na jehlu. Tombakové odznaky byly
číslovány
a) na rubu v horní části vrchlíku
b) na rubu symbol. křídel
c) výjimečně nečíslované (zajímavé pro sběratele)
Sběratele bude zajímat, že tombakové odznaky jsou ve třech sériích:
a) propadlý smalt ve hvězdičce
b) rovný smalt ve hvězdičce
c) vypouklý smalt ve hvězdičce
Miniatury jsou vyrobeny ve dvojím
provedení:
a) slitina hliníku – vybarvený,
nečíslovaný. Dostávaly je vojáci
odcházející do zálohy
b) mořený tombak – číslovaný, nevy
barvený. Měl se nosit na cvičném
oděvu. Prakticky se nepoužíval

Miroslav Řepka
KVV PV

Ohlédnutí za loňským rokem
Para veterán klub Olomouc existuje v podstatě od roku 2001, kdy
došlo k přerušení spolupráce
paraodboru s Aeroklubem ČR
v Olomouci. Aktivní výsadkáři založili
občanské sdružení Hanácký paraklub a výsadkáři-veteráni se seskupili do Para veterán klubu. Společnými silami začali budovat společné
sídlo v nové parabudově na letišti
v Neředíně. Začátky nebyly snadné.
Budova, kterou získal Hanácký
paraklub do pronájmu od města
Olomouce, byla ve značně zchátralém stavu a nezbývalo nic jiného
než vyhrnout si rukávy a postupně
budovu zvelebovat. Jako první jsme
vybudovali v podstatě klubovnu,
která slouží potřebám Hanáckého
paraklubu, Para veterán klubu a KIT
klubu (modelářská činnost, bývalí

letci). Následovala oprava a natření
střechy, vybudování tělocvičny,
kanceláře a skladu padáků pro
Hanácký paraklub, postupně v závislosti na získaných prostředcích na
budově vyměňujeme okna za plas
tová, plánujeme vybudování nového
WC a sprchy a první fázi celkové rekonstrukce chceme zakončit omítnutím budovy zvenku.
Činnost Para veterán klubu Olomouc po zvolení nového výboru
(18. 3. 2007) poměrně úspěšně
pokračuje, stali jsme se plnohodnotnými partnery obdobných organizací a sdružení v České republice
a na Slovensku, delegace našeho
klubu se zúčastnila 18. 6. 2007
v podstatě největší akce československých výsadkářů, která
se každoročně koná v Praze vždy

18. 6. v kostele sv. Cyrila aMetoděje
při příležitosti výročí atentátu
na Heydricha, zúčastnili jsme
se zřejmě již posledního leteckého dne v Olomouci - Neředíně
dne 8.9.2007, zúčastnili jsme se
v počtu 5 veteránů oslav 60. výročí
vzniku výsadkového vojska v Chrudimi ve dnech 14.-16. 9. 2007,
zúčastnili jsme se celorepublikové federální schůze Klubů výsad
kových veteránů v Prostějově dne
24.11.2007, průběžně jsme si
připomínali životní jubilea členů
našeho klubu a s pocitem dobře
vykonané práce jsme se rozloučili
s rokem 2007 a přivítali jsme nový
rok 2008.
Kromě těchto – v podstatě
radostných událostí - jsme řešili
nepříjemné záležitosti. Čas ukra

juje z života každého z nás patřičný
díl a v loňském roce jsme se loučili
navždy s legendami výsadkového
sportu, jakými byli Otakar Plášil –
držitel československého rekordu
v seskoku volným pádem, Jozef Za
tloukal – výborný sportovec a dlouholetý a houževnatý předseda paraodboruaposlézeParaveteránklubu,
Boris Bařinka – vynikající sportovec.
I v tomto roce plánujeme řadu
zajímavých akcí, dál budeme zvelebovat naší parabudovu, zapojíme
se do akcí ostatních klubů výsadkových veteránů a dál budeme stmelovat okruh lidí, kteří ve svém
životě dokázali víc než ti druzí.
Přejeme všem hřejivé slunce
a modré nebe nad hlavou.
Jan Havlíček
KVV OL
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Vajnorské letisko
Takto vyzerá výsledok lobizmu developerských firiem u poslancov obecného zastupiteľstva. Takto vyzerá letisko, ktoré fungovalo dlhé desaťročia a do poslednej chvíle tu pulzoval život.
Motorári, plachtári, parašutisti a modelári. Vyrastali tu ich celé generá
generácie. Počas víkendov tu trávili voľný
čas stovky ľudí. Pamätám sa na jednu peknú júlovú sobotu, kedy prišlo
na letisko 72 registrovaných para
parašutistov a všetci by si radi skočili.
Bol to samozrejme extrém, ale títo
ľudia aspoň niečo spravili pre svoje
zdravie, nefetovali, nepili, nepácha
nepáchali trestnú činnosť. Bratislava, ako
hlavné mesto Slovenska by ozaj
malo mať takéto letisko.
Ak sa pozrieme na vec aj z druhej strany, je pravda, že dnes by
sme už taký stav, aký bol pred 30
rokmi nedosiahli. Každý šport vybe
rá mládeži a rodičom z vrecka neúmerne veľa peňazí. Ale ak sa magis
magis-

trát mesta rozhodol postaviť pre pár
vyvolených a solventných, Národné
tenisové centrum, chystá sa po-staviť na úplne nevhodnom mieste
novú hokejovú halu, potom nevieme
pochopiť zrušenie letiska, kde bolo
všetko už vybudované a stačil by
iba zlomok z tých peňazí na údržbu.
Mali sme k tomu letisku ozaj vrúcny
vzťah, prežili sme tam vlastne celú
mladosť, naše deti robili prvé kroky
práve na tomto letisku. Všetko sa
to zosypalo. Najviacej parašutistov
sme mali práve z Bratislavskej časti
Vajnory, v ktorej katastri letisko leží.
Títo ľudia sa dennodenne musia pozerať na takéto zábery. Je mi to, aj
ich, ozaj ľúto.
Juro Poláče
KVV BA

Ako písať do baretov...
Ako ste si všimli, Čerevné barety už vychádzajú nejaký – ten
mesiac v novom šate. Verím, že v príťažlivejšom, než pôvodný Word-ovský dokument. Skúsim vám v krátkosti opísať,
ako taký spravodaj vzniká.
Všetky vaše príspevky najprv triedia
a spracúvajú Juro Poláček a Pavel
Franík. Tie, ktoré sa ocitnú v aktuálnom čísle sa ku mne dostanú na
jednom CD spolu s obrázkami, ktoré sa k článkom majú uverejniť. Prichádza rad na mňa, vybrať články,
ktoré sa ocitnú na titluke a ostatné
usporiadať tak, aby sa tam spolu
s fotografiam vošli. Čítať jeden člá
článok na troch stranách v dvoch stĺpcoch by sa asi nikomu nepáčilo ;-)
Čím viac sa blížim ku koncu
časopisu, tým je usporiadanie
článkov ťahšie. Je nutné trafiť sa
do párneho počtu strán a tak, aby
články končili na konci sadzobného stĺpca. Fotka nesmie byť ani príliš veľká, ani malá (poštová známka). Keď sa mi teda podarí všetko

vtesnať do 14 či 16 strán, Barety
putujú napäť k Jurovi, aby skontorloval, či sú k obrázkom správne popisky a doplnil chýbajúce.
Niekedy prídu opravy článkov od
samotných autorov, tak sa potom
opravujú aj tie.
Keď sa časopis opäť vráti ku
mne, kontrolujem delenie slov a upravujem text tak, aby jednoznakové predložky neostávali na konci
riadku. Je to hrubá typografická
chyba. Upravím ešte fotky - často je
na nich vidieť zub času alebo sú na
nich predmety, ktoré kazia celkový
dojem zo záberu. Keď je všetko
prichystané, časopis putuje na tlač.
Juraj sedí pri laserovke, ktorá „chrlí“
časopis rýchlosťou jedno číslo za
12 minút. Keď sa po trampotách so

zaseknutým papierom a minutým
tonerom ocitajú výtlačky na stole,
treba ich rýchlo zviazať a už putujú
na klub. Do vašich rúk.
Za tých 7 čísel, ktoré som robil,
som si všimol opakujúce sa chyby,
ktoré sa snažím ja odstrániť, no nie
vždy zachytím všetky. Sú to:
Dvojmedzery. Nikde netreba
stlačiť medzerovník 2x. Ani na konci
článku, keď chcete dať autora na
pravú stranu to nerobte. Sadzobné
programy fungujú inak, ja to jedným
kliknutím dám tam, kam to patrí. Ale
každú dvomedzeru musím zmazať
ručne. Len v poslednom čísle ich
bolo vyše 260.
Medzery. Používajú sa na oddelenie slov. Patria aj za koniec
vety (bodku), za vedľajšiu vetu (čiar
(čiarku), výkričník i otáznik. Najčastejšie
chýbajú v dátumoch - 28. 4. 2008
nie 24.8.2008 a za hodnosti des. v.
z. Peter Poláček, nie des.v.z. Peter
Poláček. Medzery nepatria pred

čiarky. Táto veta , sa správne píše
táto veta,
Je dôležité, kvôli prehľadnosti
a čitateľnosti článku používať odstavce. Nový odstavec vytvoríme
Enterom, nezačíname však riadok
piatimi medzerami. Odstavec auto
maticky odsadí sadzobný program
a tých 5 medzier je potom nutné
ručne zmazať.
Čo je potešiteľné, pravopisné
chyby sa vyskytujú úplne sporadic
sporadicky. K štylistike a slovoslede písať
nebudem, nie je to tak dôležité ako
obsah a forma, akou vaše zážitky,
postrehy a skúsenosti podávate.
Obrázky je najlepšie posielať
ako JPG, prípadne TIF, v žiadnom
prípade ich nevkladajte do Wor
du. Ideálne je, keď majú veľkosť
1600x1200 bodov, čo v pohode
pokryje už 2.1 Mpx fotoaparát.
Do čítania, priatelia!
Peťo Poláček
KVV BA
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4. časť Foto a video
Spomienka na Honzu Tisovského
Na letisku v Kamenici nad Cirochou sme mali vzdušný
výcvik a tu sme vykonávali i zoskoky z DAKOTY . Samozrejme ja, ako guľometník s LK-26, som to mal s mojim
nabíjačom Julkom trocha komplikované preto, že sme
skákali tak, že zbrane sme i s plnou poľnou balili do
zásobníkov, ktoré sme mali pripevnené na pravej nohe
a po výskoku a otvorení padáka sme zásobník museli
vykopnúť a spustiť na 5 metrovej šnúre pod seba.
Komplikovalo to dopad, lebo najprv
pristál zásobník, až potom výsadkár
a pri väčšom vetre nastávali komplikácie. To by ale nebolo to najhoršie,
ale to, že než sme rozbalili zásobník a pripravili zbrane k funkčnosti,
nepriateľ ktorý by nás mohol očakávať ,
by nás mal na muške ako zajace. Prišlo
na to i naše velenie a po vzoru Sovietov
prišlo k zmene výsadku tak, že sme nemali zásobníky, ale každý výsadkár mal
svoju poľnú výbavu i zbraň pripevnenú
na tele a i počas zoskoku pripravenú ku
streľbe.
I tu, v Kamenici sa stal prípad, že
sa jeden výsadkár (meno už neviem)
po výskoku zachytil vrchlíkom za
chvost Dakoty. My sme už boli na
zemi a pozerali sme, ako sa to skončí.
Po niekoľkých okruhoch dostal
pokyn od výsadkového, aby sa odrezal, preto sme mali všetci povinne
za záložnom padáku pripevnenú
výsadkovú dýku. Kamoš sa odrezal,
úspešne použil záložný padák a po
pristáti bol povýšený na slobodníka.
Dokázal, že je oprávnený nosiť titul
„tvrdý desant“.
Zriedka sa stávalo, že sme i na
VVT dostali povolenú vychádzku a to
sme chodili na súkromné prieskumy
až do mestečka Snina, kde sme
aspoň na chvíľočku hodili vojenské
povinnosti za hlavu.
Cvičenia na VVT vo Vihorlate
sme vykonávali až do príchodu
„bažantov“. V októbri r. 1952 sme
opúšťali naše prechodné bydlisko
a presťahovali sme sa už do Prešova.
Do Zákup u Českej Lipy sme sa už
nevrátili. Naše kasárne susedili so
závodom ODEVA („zverinec“), kde
sme boli ubytovaní na poschodí
a odmenou nám bol pekný pohľad
priamo na dievčatá pracujúce pri
strojoch, ktoré nám občas i zakývali.
Npor. Honza Tisovský bol za
výborné všestranné výsledky svojej
prieskumnej čaty povýšený do
funkcie veliteľa veliteľskej roty. Ja
som dostal slobodníka aj s mojim
nab jačom Julkom, ktorý bol poverený funkciou baliča padákov
v baliarni. Ja som bol poverený
funkciou veliteľa družstva a boli

mi zverení nováčikovia. Tým sme
sa s Julkom rozišli. On mal trocha „leháro“ v baliarni, čo mu bolo
odmenou za celoročné ťahanie
nabíjačských zásobníkov pre môj
LK-26, a mňa čakala zodpovedná
a tvrdá úloha, svoje nadobudnuté
skúsenosti prenášať na nováčikov,
aby sme i z nich vychovali užitočných
obrancov mieru pre našu rodiacu sa
ľudovodemokratickú spoločnosť.
Okrem bojových akcií sme mali
aj politicko – výchovnú činnosť.
Pretože do armády ešte neprichádzali hotoví absolventi Hakenovej školy, politickú výchovu si
vykonával sám veliteľ roty. Keď ale
bol niekedy zaneprázdnený inými
službami ako napríklad Posádkovou
službou, poveroval ma prípravou
a vykonávaním politickej výchovy.
V zimnom období sme ju mávali
v politicko-výchovnej izbe a v lete
sme chodievali za kasárne do
prírody. Honzovi som nejako padol
do oka za mnohé vynikajúce vojenské výkony a tak ma mnohokrát poveroval rôznymi dôležitými úlohami.
„Tisovák“, ako mu mnohí hovorili, popri svojich schopnostiach
vychovávať tvrdých desantov, mal
i jednu vášeň – občas si rád vypil
troška alkoholu. V jednom prípade,
to ale prehnal a vo večernom rozkaze
mužstva bola veliteľovi veliteľskej
roty udelená dovolenka na návštevu
rodiny do Bruntálu. Vzhľadom
k tomu, že jeden náš vrstovník bol
povýšený na práporného pisára,
dozvedeli sme sa, že vo veliteľskom
rozkaze mu bola udelená „basa“ na
10 dní v susedných leteckých kasárniach. Prečo? I to sme sa dozvedeli. Vo veselej nálade odstreľoval
v hoteli DUKLA svojou parabolou
žiarovky na centrálnom lustre. Po
dobu týchto dní som si zabezpečil,
aby som mal po dva razy službu dozorného kuchyne. My výsadkári sme
mali stravu „L“, teda leteckú a okrem
iného sme fasovali do čaju i rum.
Nabalil som dve štangle salámy,
niekoľko syrov, štriclu chleba, fľašu
rumu a vydal som sa na návštevu za
Honzom na prechodné bydlisko do

susedných kasární s patričným povolením, ktoré mi zabezpečil práporový pisálek. Honza nebol vôbec
prekvapený, lebo ako sa mi zdôveril
predpokladal, že tak urobím. Po
návrate z dovolenky všetko bežalo
normálnym tempom, pretože bažanti nič netušili.
V týchto dobách neexistovala
u vojska normálna dovolenka, ale
všetky opušťáky z kasární boli iba za
vzorný výkon služby a tak sme si vo
voľných chvíľach zaskočili do kina
na nejaký vhodný film, alebo sme si
v skupinkách zašli do neďalekého
kultúrneho stánku na tancovačku.
Tu sme sa stretávali i s letcami, avšak
nikdy sme sa o dievčence nepobili.
V mesiaci novembri 1952 som
požiadal o povolenie, že sa môžem
oženiť. No však už mi bolo skoro 19
rokov - tak čo? Bolo mi vyhovené a ja
som dostal na sobáš povolenie na
opustenie kasární na 4 dni do Novej
Bani. Vrátil som sa až o týždeň. Myslel
som, že bude „garňák“. Nebol. Keď
som sa vrátil ráno pred 6. hodinou do
kasární, kolegovia u brány mi hlásili,
že veliteľ roty celý čas na mňa čaká
v kancelárii. Tam aj spával. Prišiel
som až pred dvere jeho kancelárie,
upravil som si uniformu, predpisovo
som zobral pokrývku z hlavy (lodičku)
a zaklopal som bez mihnutí oka.
Vstúpte – bola odpoveď. Vstúpil som
do kancelárie a predpisovo som sa
ohlásil: Súdruh nadporučík, slobodník Fagan hlási návrat z dovolenky.
Honza sa postavil uprostred izby, nasadil si brigadírku, rozkročil sa, ako
bolo jeho zvykom, keď potreboval
mať oporu a hovorí: Jaro Fagane,
chceš dostať garňák, alebo chceš po
„čuni“. Odpovedám s plného hrdla:
Súdruh nadporučík, po čuni. Ani
som sa nenazdal a takú mi ju struhol,
že som poprevracal stoličky. Zorientoval som sa, postavil do pozoru a hovorím. Súdruh nadporučík, ďakujem.
Honza sa pozrel na hodinky a hovorí: O 10 minút je budíček, nech sú
všetci bažanti včas na rozcvičke.
Na sklonku zimy a počiatkom
jari v roku 1953 pripravil Tisovák
dokumentáciu na cvičenie taktickej
prípravy, ktorá mala byť v priestoroch
na sever od Prešova. Odovzdal ju
na veliteľstve práporu. Prišla hodina
„H“ a veliteľská rota nadporučíka Tisovského vyrazila smerom opačným,
na juh od Prešova. Po niekoľko kilometrovom pochode a prebojovanie
sa pres nepriateľských značkárov,
sme sa zastavili v jednej malej krčme,
spojenej s malým obchodom na

Časy, keď sa vyvolávali fotografie pri
červenom svetle v tmavej komore a filmovalo sa na 8 mm film, sú dávno,
dávno za nami.
Súčasné technológie nám ponúkajú
možnosť premietania fotiek a diákov
televízormi alebo videoprojektormi
napojených na DVD prehrávače či
notebooky. Staré filmy si vaši priatelia môžu pozrieť bez ťažkostí zháňaním
premietačky v teple obývačky.
Fotografie
Fotografie sa najprv scanujú - digitalizujú, následne sa v počítači vyčistia od
škrabancov, prachových zŕn a inej špiny.
Sú v dostatočnej kvalite na ich ďalšiu reprodukciu. Takže na domácej tlačiarni si
farebných či ČB fotografií urobíte koľko
len chcete. Na CD/DVD sa ukladajú jednotlivo ale aj ako videosekvencia, ktorú
môže dopĺňať sprievodná hudba či hovorené slovo. K napálenému CD sa dá
urobiť knižka smalými náhľadmi všetkých
uložených fotografií.
Z naskenovaných fotografií je možné
urobiť aj štýlový tlačený fotoalbum.
Video
Prepis z celuloidového filmu na DVD
je pomerne háklivá vec. Film sa v premietačke môže zaseknúť a filmové
políčko sa prepáli. Alebo sa vypáli výbojka, čím sa výroba videoDVD riadne
predraží. Preto je najlepšie postaviť si
videokameru na statív, svoje obľúbené
filmy pustiť na premietačke a nafilmovať
na pásku. Z nej sa video zkopíruje do
počítača, kde sa dá upraviť - vyhodiť
nežiadané zábery, urobiť zaujimavé prestrihy, ozvučiť ho vybranou hudbou či
sprievodným slovom. Pred napálením
na DVD je možné vytvoriť kapitoly a tak
uľahčiť manipuláciu s DVD pri prehrávaní. Veľmi rýchlo nájdete požadovanú
časť a pustíte projekciu na klasickom
televízore, novom LCD či plazme,
počítači alebo videoprojektore.
Výhody a nevýhody
CD/DVD s vašimi zábermi, či už statickými alebo tými rozpohybovanými, sa
dá kopírovať rýchlo, lacno a bez straty
kvality. Kópie môžete mať uložené na
viacerých miestach či rozdať rodine
a priateľom a tak minimalizovať možnosť
úplnej straty vašich vizuálnych spomienok. Ľahko sa prehliadajú - nie je nutné
tlačiť sa okolo albumu ani zadovážiť si
diaprojektor či premietačku.
Nevýhodou je možnosť poškodenia
média - poškrabaním či vysokou teplotou. Preto treba dodržiavať zásady
práce s CD a DVD a ich skladovania.
Všetky informácie o podporovaných
typoch videokaziet, formátoch osobne
alebo na www.leonartsk.sk
Peťo Poláček
KVV BA

cukrovinky. Mazáci si dali pivo
a bažanti sa sústreïovali pri cukrovinkách a tak krèmár išiel ved¾a na
výpomoc. Krèma zostala opustená
a tak mrknutím oka Tisováka som pochopil, èo mám robiś. Pozrel som sa
za pult, kde na podlahe bol vchod do
pivnièných priestorov. Vykonal som
prieskum pivnice a zistil som, že je
tam sklad alkoholu a tak sa nieko¾ko
fliaš ocitlo v mojom chlebníku. Po
krátkom odpoèinku sme sa vydali na
urèenú kótu, kde sme zabezpeèili
u bažantov kruhovú obranu, ktorí sa
zakopávali až na stojacieho strelca.
Velite¾ sa ubytoval na samom vrcholku kóty a nechal si predvolaś všetkých mazákov. Keï sme sa sústredili
okolo triangulaèného bodu a nášho
Honzu, povedal: Všetky f¾aše postaviś na betónový stolèek uprostred
trianguláku. Vyprázdnil som chlebník. Všetci sme sa poriadne zohriali,
pretože zima bola poriadna. Bažanti
sa zahrievali prácou pri používaní
vojenských lopatiek. Nad ránom
sme vyhodnotili vykonanú kruhovú

obranu kóty. Bola vyhodnotená na
výbornú. Úloha bola splnená.
Po návrate do kasární sme mali
12-hodinové vo¾no na spánok a odpoèinok. Poèas tejto doby prišla správa
na posádku, že nejaká jednotka výsadkárov odcudzila alkohol v krème. Pri
vyšetrovaní sa na niè neprišlo, pretože
naša jednotka nebola tam, ale tam kde
sme mali byś pod¾a prípravovej dokumentácie, na opaènom konci priestorov od Prešova.
Tomuto rozprávaniu nie je koniec. Pokraèuje takto: Letci dostali
nejako v júni 1953 nové padáky pre
tryskové lietadlá a preto, že každý
nový padák, ktorý prišiel od šijacieho
stroja sa musel 3 x homologovaś –
t. j. vyhodila sa figurína, obleèená
do nového padáka z lietadla a keï
sa otvoril bez chyby, bol homologovaný a mohli ho používaś piloti. Na
letisku v Prešove mali len dve figuríny a jedna sa pri dopade vážne
poškodila, bolo riziko, že sa nedodrží
termín homologácie. Tisovák sa
to dozvedel a dohodol po zná-

mosti, že naši mazácki prieskumníci budú homologovaś za figuríny.
No preèo nie, keï sme za každý
zoskok dostávali jednu stokorunu už
v novej mene a to bol pekný peniaz.
Naskákali sme za jeden deò ve¾a
zoskokov, ktoré sa nám samozrejme nepoèítali do výcviku. Balièi balili
a my sme homologovali, len to tak
„huèalo“. Honza zbalil všetky „dengy“
a uschoval ich. V jeden krásny letný
deò sme opäś zavítali v rámci výcviku do priestorov spomenutej krèmièky. Priznali sme sa, že sme to boli
my a považovali sme to za žart. Ospravedlnili sme sa majite¾ovi a Honza
zaplatil trojnásobok hodnoty vypožièaného alkoholu. Hrialo nás to na duši,že sme vykonali dobrý priate¾ský
skutok. Majite¾ sa zasmial nad takýmto koncom tohto príbehu, poïakoval sa nám a na oplátku nám dal po
pive grátis. A bolo po žarte.
My sme boli o nejaký ten zoskok
bohatší v skúsenostiach a super
Jaro Fagan
zážitkoch.
KVV ZL

Hľadám
H¾adám nášivky 4. brigády rýchleho nasadenia z rokov 1994
– 2003:
41. mechanizovaný práp. Benešov,
42. prápor Tábor,
4. prieskumný prápor Bechynì,
46. del. oddiel Žamberk Pardubice,
4. ženijný práp. Bechynì Týn n/Vlt.,
4. spoj. prápor,
4. prápor logistiky,
4. zdrav. oddiel Havlíèkov Brod,
4. rota chemickej ochrany Týn
nad Vltavou
Vymením, alebo kúpim. Pavel
Franík. Kontakt v tiráži.
H¾adám kamaráta Jirku Kosa
vtedy z Liberca, ktorý so mnou
slúžil u 6. prieskumnej roty mjr.
Langa v Prostìjove v r. 1971.
Prosím všetkých, ktorí ho poznajú,
aby mu dali toto avízo, alebo mne
jeho kontakt. Juro Poláèek. Kontakt v tiráži.
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