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Zasadnutie 7. snemu KVV SR

Správu za posledné obdobie, ako 
i náčrt nových úloh predniesol pred-
seda KVV SR plk. v. v. Ing. A. Múdry. 
Vo svojej obsiahlej správe informoval 
o práci a činnosti klubov za uplynulé 
2 roky činnosti. Boli to dva roky 
bohaté na udalosti v jednotlivých 
kluboch, ktoré napomohli zvýšiť poz-
nanie o úlohách a činnosti sloven-
ských výsadkárov. Zdôraznil, že je 
rád, že sa podieľame na odkrývaní 
dejín našich výsadkárov v odboji, ale 
i pri obrane vlasti, reprezentačných, 
alebo športových úspechoch. Po 6. 
sneme, ktorý bol v Prešove boli pub-
likované výsledky vojensko-historick-likované výsledky vojensko-historick-likované výsledky vojensko-historick
ého seminára, Dejiny parašutizmu 

Žiliny od M. Pecka, ako i vydanie II. 
dielu Dejiny parašutizmu na Sloven-
sku od E. Tencera. Vysokú historickú 
úroveň dosahujú ičlánky vSpravodaji 
Červené barety. KVV Bratislava 
odhalil pomník Štefanovi Baničovi 
v Smoleniciach. Žilina dokončila 
pamätník na Hájiku, čím sa dôstojne 
pripomína Prvý hromadný zoskok 
výsadkárov i pamiatka padlých výsad-
károv. Bola urobená replika bojovej 
zástavy 2. čsl. para brigády, ktorú 
slávnostne odevzdal pri Stretnutí 
2007 zástupca východného odboja 
genmjr. Karol Schwarz. Vysokú his-
torickú úroveň mala i návšteva členov 
klubov pri pamätníku 2.čslpbv Novo-

sielcach v Poľsku. Spomenul i akcie, 
ako napr. Memoriály J. Gabčíka, 
výstupy k pamätníku na Slemä, pravi-
delnú účasť našich členov na piet-
nych aktoch gen. Dr. M. R. Štefánika, 
na štátnych oslavách Oslobodenia 
republiky, SNP, alebo iných význam-
ných udalostiach v mestách, kde pô-
sobia naše kluby. Naši členovia sa 
zúčastňujú i akcií, ktoré poriadajú 
Kluby výsadkových veteránov v ČR, 
ako napr. účasť na pietnom akte 
Antropoid v Prahe, memoriáloch 
výsadkárov v Prostejove, Chrudimi, 
alebo stretnutiach na počesť vzniku 
71.vp v Zákupoch, stretnutia česko-
slovenskom pomezí na Javorníku. 
KVV SR trvale prehlbuje spoluprácu 
s Ozbrojenými silami SR, s dôrazom 
na výsadkové vojsko. Za veľmi do-
brý krok považuje, že sa k 5. pluku 
zvláštneho určenia vrátil jeho bývalý 

Uplynulo už 70 rokov od doby, keď 
v Košiciach bola v dňoch od 15. 7. - 
4. 9. 1938 usporiadaná veľkolepá 
krajinská výstava „Východ ČSR“.  
Bol o ňu nevšedný záujem, veď 
ju navštívilo via, ako 340 000 
návštevníkov. Zvlášť v leteckej ex-
pozícii tu vynikala padáková veža. 
Stále bola obklopená radami di-
vákov, ktorí čakali na zoskok z nej. 
Počas výstavy z nej zoskočilo 
okolo 5.000 osôb. Bola vlastne 
jednou z prvých propagačných 
akcií parašutizmu v Košiciach 
a na východnom Slovensku. Tí, 
čo sa na zoskok z veže odvážili, 
sa presvedčili, že tento začínajúci 
šport je celkom bezpečný.

Jeden z tých tisícov, čo z veže 
na padáku skákali sa k zoskoku vy-
jadril nasledovne: „Pozrel som si 
celú výstavu, ale najviac ma zau-
jala padáková veža. Po zakúpení 
lístka, ktorý stál 5 korún som 
s chvejúcimi nohami stúpal po 
schodoch na jej vrchol. Dolu som 
sa nepozeral, aby sa mi nezakrú-
tila hlava a ja by som z nej zletel 
aj bez padáka. Na jej vrchole boli 
štyria vojaci. Dvaja ma obliekli do 
nosného postroja a druhí dvaja 
ma po vytiahnutí padáka zo zeme 
naň pripli. Zdalo sa mi, že veža 
je vysoká aj 100  metrov. Len vo-

Dňa 23. 5. 2008 sa v Žiline za účasti delegátov Klubov vojen-
ských výsadkárov uskutočnil 7.snem. Snemu sa ako hostia 
zúčastnili zástupcovia Klubov výsadkových veteránov ČR ve-
dených prezidentom plk. v. v Ing.J. Starým, ako i veliteľ 5. 
pluku zvláštneho určenia plk. Ing. Ľ. Šebo.

Ubytovan ie  a s t ravovan ie 
k spokojnosti všetkých účastníkov 
zabezpečoval syn manželov Plesa-
rových v Starých Splavoch v osade 
Borny. Už v apríli sme sa s kolegom 
Zrnekom dohodli, že sa tohto stret-
nutia zúčastníme. On išiel autom  
smanželkou amňa viezol syn. Tohto 
výletu do končín kde som prežil 
najkrajšie roky môjho života a kde 
sme sa spoznali s manželkou sa 
chcel zúčastniť aj môj vnuk a sľúbil, 
že mne z tohto stretnutia spraví bo-
hatú fotodokumentáciu, čo aj splnil. 
Najviac sa tešil na Máchove jazero, 
Bezděz, Hradčany, Stráž pod Ral-
skom, Hamr a hlavne na Liberec 
s jeho dominantnou stavbou na 
Ještěde, za ktorú jej autor architekt 
K. Hubáček dostal v druhej polovici 
šesťdesiatych rokov Perretovu 
cenu od medzinárodnej únie archi-
tektov. Vtedy si ju nemohol prevziať, 

11. stretnutie výsadkárov veteránov 71. práporu

Dve parašutistické 
jubileá v Košiciach

Začiatkom apríla sme s kolegom Zrnekom dostali túto poz-
vánku na 11. stretnutie, príslušníkov 71. Práporu, ktorý bol 
v rokoch 1947- 1953 dislokovaný v Zákupoch. Organizáciu 
tohto roku pod patronátom plk. v. v. Františka Mansfelda 
a manželov Plesarových prevzal kolega Jozef Stahl. 

... pokračovanie na str. 3 ... pokračovanie na str. 2
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Z. Sigmund, J. Urban a V. Rybínová
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veliteľ plk. Ing. Ľ. Šebo. Vysoko 
si vážime i ďalších veliteľov, ktorí 
vydržali u pluku i pri znížených hod-
nostiach, či funkciách. Dnes je v ich 
silách a možnostiach opäť sa dostať 
do spoločnosti špeciálnych síl, či 
do ich popredia, ako to robí 601. sk-
upina v ČR. Za spoluprácu s KVV SR 
poďakoval náčelníkovi GŠ-OS a jeho 
štábu, veliteľovi POS a jeho štábu, 
veliteľovi Prešovskej mechanizovanej 
brigády pri zabezpečení 6. snemu, 
veliteľovi Topoľčianskej mechani-
zovanej brigády a veliteľovi Martin-
ského práporu za ich vystúpenie na 
Stretnutí 2007, ako i príslušníkom 
hradnej stráže, letcom a ostatným 
príslušníkom OS SR, ktorí sa s nami 
podieľali pri akciách na verejnosti. Vo 
svojom prejave priblížil bohatú činnosť 
jednotlivých klubov na Slovensku.
KVV Žilina - udržiava členskú 
základňu na patričnej úrovni
-  má trvale najbohatšiu činnosť. 
Akcie, ako memoriály J. Gabčíka, 
výstupy na Slemä, Stretnutie 
2007, dni výsadkárov v Martine, 
zájazd na pamätné miesto 2. čspb 
v Novosielcach v PR, streľby, 
MDŽ, kapustnice, sú pripravované 
na vysokej spoločenskej úrovni.

KVV Bratislava - je jedným 
z najpočetnejších klubov na 
Slovensku (cez 100 členov) má 
tiež bohatú činnosť.
-  bol dokončený a inštalovaný pa- 
mätník vynálezcovi padáka Šte-
fanovi Baničovi v Smoleniciach, 
za širokej účasti členov KVV SR 
a ČR, usporiadali výstavu padákov 
a ďalšieho parašutistického ma-
teriálu v Moste pri Bratislave, 
uskutočnili zbierku pre jedu zo sirôt 
na Slovensku, ktorému vyzbierali 2 
700.- Sk a odovzdali k Vianociam 
spolu s klubovým tričkom.

-  časopis Červené barety, získava 
neustále na popularite. Články 
o výsadkároch majú historickú 
i spoločenskú úroveň. Klub má 
tiež bohatú klubovú činnosť. Us-
poriadal (počas troch mesiacov 
v posádkovom klube) výstavku 
k 60. výročiu založenia výsadk-
ového vojska, pravidelne mesačne 
na svojich schôdzach sú odovzdá-
vané pri životných jubileách členov 
Pamätné ďakovné listy, usporiadali 
besedy s príslušníkmi čsl. odboja 
v zahraničí. Prehlbujú spoluprácu 
s niekoľkými klubmi, ktoré pôsobia 
v Bratislave 

KVV Banská Bystrica - je pravi-
delne organizátorom skokan-
ských akcií veteránov na letisku 
v Boľkovciach
-  uskutočnili stretnutie pri príležitosti 

založenia športového klubu pa-
rašutizmu vo Veľkých Uherciach.

-  bol vydaný II. diel Dejín parašutizmu 
na Slovensku E. Tencerom, 
podieľajú sa tiež na príprave Maj-
strovstiev sveta v parašutizme 
v Lučenci. Bola založená prvá mi-
estna organizácia KVV J. Kriváňa 
v Šumiaci.

KVV Trenčín - účasť na slov-
enských i českých akciách pri 
príležitosti odkazu „padák-
ových strelcov“. 
- klub má veľký potenciál v tom, že 
sú v ňom sústredení najskúsenejší 
vojenskí výsadkoví odborníci. 
KVV Prešov - materiálne 
i organizačne pripravili pred-
chádzajúci 6. snem KVV SR.
-  podieľali sa na odhalení pamätnej 
tabule 22. vb. Podieľali sa tiež na 
zájazde do Novosielec PR.

-  Majú bohatú klubovú činnosť napr. 
pri organizovaní MDD a Katarín-
skych posedení.

Veľmi dôležitou činnosťou našich 
klubov, je úzka spolupráca s Klubmi 
výsadkových veteránov v Českej repub-
like. Už teraz sa tešíme na športové 
stretnutie výsadkových veteránov 
v Prostejove a na IV. ročník Memo-
riálu zakladateľov výsadkového vojska 
v brannom viacboji v Liberci. Vysoko si 
vážime najmä spoluprácu s KVV Pros-
tejov, Zlín, Praha, Liberec, Chrudim, 
ale i ďalšími, ktoré organizujú mnohé 
akcie, na ktoré vynakladajú značné 
organizačné i materiálne úsilie, aby 
pripravili dobrý spoločenský, kultúrny 
i športový zážitok.

KVV SR má v súčasnosti 350 
členov. Je to schopná organizá-
cia a má všetky predpoklady na 
skvalitňovanie, dnes už svojej 14-
ročnej činnosti. Je potrebné ešte 
dopracovať stanovy našej orga-
nizácie, skvalitniť činnosť jednotlivých 
klubov, najmä čo sa týka hospodáre-
nia, upevniť spoluprácu s vedením 5. 
pluku, ako i MO SR.

V diskusii vystúpil za KVV ČR jeho 
prezident plk. v. v. Ing. J. Starý, ktorý 
poďakoval za dlhoročnú spoluprácu 
a zároveň oznámil, že na Slovensku 
by sa mal v roku 2009 uskutočniť V. 
ročník Memoriálu zakladateľov výsad-
kového vojska v brannom viacboji 
(Smolenice) a odovzdal najvyššie 
vyznamenanie KVV ČR zlatý odznak 
plk. Ing. Ľ. Šebovi a J. Kopeckému. 

 V závere snemu bola voľba 10 
členného nového predsedníctva 
KVV SR a predsedu. Predsedom 
na ďalšie dva roky sa stal opäť plk. 
v. v. Ing. Anton Múdry, predsedom 
revíznej komisie Jozef Dupkala.

Pavel Franík
 KVV BA

... 2  parašutistické jubileá ...
jaci ma ubezpečili, že má len 48 
metrov. Nakoniec som zoskočil 
a bez problémov pod vežou pris-
tál“.

Možno, že by táto propagácia 
bola úspešná, keby pokračovala 
i ďalej. Veď s vežou sa plánovalo, 
že bude aj v ďalších obdobiach 
slúžiť na zoskoky, ale v iných mes-
tách východného Slovenska. Tieto 
plány nakoniec zmaril vývoj medz-
inárodnej situácie v predvečer 
druhej svetovej vojny a okupácia 
Košíc maďarskou Hortyovskou 
armádou, začiatkom novembra 
1938. Trvalo celkom ďalších 10 
rokov, pokiaľ sa Košičanom po-
darilo v započatej propagácii 
parašutizmu pokračovať. v tomto 
roku tak pripadá 60. výročie od 
prvých vycvičených športových 
parašutistov, ktorí sa odvážili v roku 
1948 z lietadla zoskočiť padákom. 
v priebehu druhej svetovej vojny 
aj niektorí Košičania skákali na 
padákoch. Medzi nimi bol aj pilot 
ČSR Štefan Horňák, ktorý zoskoky 
na padáku absolvoval v Maďarskej 
armáde a Tibor Glaubic v 2. pa-
radesantnej brigáde v ZSSR. 

Po založení odbočky Slov -
enského národného aerok-
lubu v Košiciach, v roku 1946 
sa postupne pokračovalo, 
okrem propagácie lietania aj 
v propagácii parašutizmu. Už 
v roku 1947 sa na prvom leteckom 
dni po vojne objavili dňa 27. 5. 
prvé mierové padáky. Skákali na 
nich bývalí príslušníci Padákovej 
školy v Slovenskej armáde, Mi-
chal Muzika, Viktor Ilavský a Laco 
Vašečka. Skákali z lietadla Junk-
ers W-34, nazvaného aj „Vrana“. 
Skákali na pilotných padákoch 
(bez záložného padáka)  z výšky 
800 m voľným pádom, s výdržou 
5 sekúnd. i na základe tejto 
propagácie, už v jesenných mesia-
coch na požiadanie odbočky SNA 
prišli do Košíc dvaja inštruktori 
z Bratislavy a to Karol Pastucha 
a Ladislav Vašečka, za účelom ob-
jasnenia podmienok na založenie 
parašutistického odboru a organi-
zovanie výcviku. 

V mesiaci január 1948 bol 
Štefan Horňák zvolený za pred-
sedu odboru para. Započal orga-
nizovaný nábor do výcviku. v ňom 
pomáhali hlavne Ivan Bystranin 
a Tibor Glaubic. v mesiaci apríl 
1948 sa konal v Baťovanoch 
(dnešné Partizánske) 17 denný 
inštruktorský kurz pre celé Sloven-
sko, ktorého sa zúčastnili Horňák 
a Glaubic, ale aj bývalý príslušník 

padákovej školy Leo Kolník – 
ako inštruktor. Kurz viedol  Laco 
Vašečka. 

Po skončení náboru do výc-
viku bolo prihlásených 24 záu-
jemcov o zoskoky. Boli to všetko 
mladí chlapci zo škôl a učilíšť. Po 
lekárskej prehliadke sa začala  
teoretická a pozemná príprava. Tá 
bola v tom čase jediným, okrem 
balenia padákov čo sa cvičilo. 
Nácvik jednotlivých dopadov na 
padáku na zem smerom dopredu, 
dozadu a nabok nebol volený 
náhodne. Trofejný padák z druhej 
svetovej vojny, nemeckej výroby 
RZ-20, si to skutočne vyžadoval. 
Mal značnú klesavosť a osciláciu, 
ktorá spôsobovala parašutistovi 
situáciu, že nikdy nevedel ktorým 
smerom sa dotkne zeme. Pri výc-
viku najviac trpeli predlaktia rúk 
a päty nôh. Parašutista pri klesaní 
na padáku mal volné ruky a nemal 
sa čoho držať, ako na dnešných 
padákoch. Na sebe mal široký 
pás pripnutý na tele a naň sa na 
chrbte pripínal padák. Pozemný 
výcvik sa robil 3 – 4 krát do týždňa. 
Keď prišla, tá dávno očakávaná 
chvíľa pre prvých vycvičených 
parašutistov v Košiciach, bolo na 
starom letisku v Barci 6 júna 1948 
10,00 hodín. Na letisku bola prip-
ravená Dakota DC-3 (OK-WDZ). 
Túto pre účely zoskokov SNA 
zapožičiavalo Povereníctvo do-
pravy. Zoskoky sa vykonávali na 
automatické otváranie padáka 
pomocou lana a to z výšky 300 
metrov. Tie vtedy absolvovali 
Ladislav Baran, Zdenek Bohmer,  
Ferdinand Brosman, Jozef Bugoš, 
Ján Bujdošík, Ján Ivan, Dezider 
Jablonský, Michal Kasarda, Mi-
chal Lukáč, Vladimír Lenárt, Jozef 
Marčin, Ján Pčelár, Jozef Racko, 
Emil Schwarz, Alexander Švarda, 
Štefan Tkáč a Jozef Varga. o týždeň 
13. 6. 1948 sa znovu predstavili 
zoskokmi verejnosti na leteckom 
dni v Košiciach. Osvedčenie 
parašutistu a odznaky obdržali po 
absolvovaní šiestich zoskokov.

Založenie para odboru 
v Košiciach a prvé zoskoky  boli 
dobrým signálom pre rozvoj 
parašutizmu na východnom Sloven-
sku. Tibor Glaubic sa po odstúpení 
Horňáka z funkcie, stal novým pred-
sedom odboru para. Spolu ďalšími 
inštruktormi robili všetko preto, 
aby sa tak stalo čo v najkratšom 
čase. Zakladali ďalšie odbory para, 
v Trebišove, Rožňave, Prakovciach, 
Krompachoch a vo Svite.

Emil  Tencer 
KVV BB   
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lebo mu nebolo povolené do USA 
vycestovať.

Do Splavov sme z Bratislavy 
odišli až po 16. hodine, keď syn-
ovi skončila pracovná doba a vnu-
kovi vyučovanie. Na mieste sme 
boli až o pol ôsmej a to už kolega 
Zrnek živo diskutoval s manželmi 
Mansfeldovými. Ja som sa hneď 
zapojil do diskusie a syn sa post-
aral o ubytovanie a stravovanie. 
Po večeri sme ešte dlho do noci 
pokračovali na terase v besede 
s F. Mansfeldom a M. Resom sme 
spomínali na preškolovací kurz 
v Stráži pod Ralskom, na telovýcho-
vný kurz v Prahe, na zoskoky 
o všesokolskom zlete na Strahov, 
na lyžiarske kurzy na Smrekovici 
v roku 1950 a na Javorníkoch 
v roku 1951, ako aj na dobu keď 
71. prápor chodil po rotách robiť 
zoskoky na letisko do Hradčan 
a neskôr na doskokovú plochu do 
Kuřivod. Došlo aj na nezmyselnú 
kádrovú politiku, ktorá spôsobila, 
že naši inštruktori, ktorí boli cez 
vojnu z Anglicka vysedaní v pro-
tektoráte, kde nasadzovali život 
v odboji, boli prepustení z armády 
a dlho väznení. v roku 1951 došlo 
aj na nás, ktorí sme boli absol-
ventmi prvého preškolovacieho 
kurzu a až na kolegov, ktorí boli 
v tej dobe v školách a kurzoch, 
sme boli bez udania dôvodov pre-
miestnení k útvarom, od ktorých 

sme do výsadkového učilišťa 1. 10. 
1947 nastúpili. s F. Mansfeldom 
sme boli stredobodom pozornosti 
ako vojaci z povolania, ktorí v roku 
1947 zakladali výsadkové vojsko 
pod velením vtedy plk. Palečka 
a mjr. Krzáka. Pri našom stole sa 
striedali stále novo prichádzajúci 
účastníci stretnutia. Späť sme išli 
až pred polnocou, keď náš z terasy 
vyhnala zima.

V sobotu ráno ma hneď pri 
raňajkách čakalo milé prekvape-
nie. Prišla za mnou Daga Minkewit-
zová, s ktorou ma v Žiline zoznámil. 
P. Franík, a oznámila mi, že na 
stretnutie s kolegami z pražského 
klubu pricestovala aj Vlasta Ry-
bínová, ktorú som v roku 1948 
cvičil v prvom inštruktorskom 
kurze žien. Bol som zvedavý či 
sa po tých šesťdesiatich rokoch 
vôbec spoznáme. Len čo sme 
doraňajkovali prišla Vlastička 
k nášmu stolu, kde sme sa boz-
kom zvítali a dohovorili si hneď po 
oficiálnej časti stretnutie.  

Oficiálna časť začala o pol 
jedenástej privítaním kolegom 
Stáhlom, manželmi Plesarovými 
a príhovorom plk. Mansfelda. Po-
tom nasledovali pozdravy pred-
sedov oblastných klubov výsadk-
ových veteránov z Čiech. Zlatým 
klincom bol pozdrav zástupcu 
predsedu slovenského klubu 
vojenských výsadkárov zo Žiliny. 
Ten po krátkom zhodnotení zás-

luh plk. Mansfelda o výsadkové 
vojsko mu odovzdal dekrét, ktorým 
mu slovenský výbor vojenských 
výsadkárov prepožičiava hodnosť 
brigádneho generála honoris 
causa a odovzdal mu v ozdobnej 
drevenej kazete náplecníky slov-
enského generála. Za túto poctu 
plk. Mansfeld poďakoval a prijímal 
gratulácie od predsedov českých 
klubov výsadkových veteránov a od 
blízko sediacich účastníkov stret-
nutia. Po tejto hlavnej časti stret-
nutia pokračovali pozdravy ďalších 
predsedov oblastných klubov. Po 
dohode s kolegom Zrnekom som 
za náš oblastný klub vojenských 
výsadkárov z Bratislavy tlmočil 
účastníkom stretnutia aj pozdravy 
všetkých našich členov, ako sme sa 
dohodli na našej májovej schôdzi. 
v príhovore som poznamenal, že 
som síce nebol príslušníkom 71. 
práporu, ale že som od roku 1948 
cvičil všetkých vojakov z povola-
nia, ktorý k práporu nastúpili a vy-
hadzoval ich z Dakoty rovnako, 
ako aj vojakov základnej služby, 
ktorý prichádzali po rotách na 
letisko do Hradčan robiť zoskoky. 
Spomenul som aj prvých civil-
ných chlapcov a ženy, ktorých som 
ako veliteľ inštruktorského kurzu 
v padákovej škole vycvičil. Medzi 
nimi bola s mojou manželkou aj 
prítomná Vlasta Rybínová, ktorú 
som predstavil, a ktorá v Prahe 
cvičila brancov budúcich výsad-

károv, medzi nimi i nášho pred-
sedu P. Franíka. Vlastička bola aj 
vynikajúca športová parašutistka 
a bola držiteľkou niekoľkých rekor-
dov ČSR. Všetci prítomní to odme-
nili potleskom. Po mojom prího-
vore, nasledovali pozdravy ďalších 
účastníkov stretnutia a ako každý 
rok, aj veselý príhovor kolegu 
Hledíka z brnenského klubu.

Po obede sme zvyšok dňa 
a večer strávili v besedách s Vlas-
tou Rybínovou, Dagou Minke-
witzovou, F. Mansfeldom, M. 
Resom a ďalšími účastníkmi stret-
nutia, ktorí si k nášmu stolu na 
terase prisadli. Spať sme išli až 
po polnoci a v nedeľu ráno sme 
pred i po raňajkách pokračovali 
v besedách. 

V nedeľu po krátkom rozlúčení 
sa nám podarilo odísť až po de-
siatej hodine. Naša cesta viedla 
zo Starých Splavov cez letisko 
Hradčany, kde sme prešli po celej 
runway, cez Stráž pod Ralskom 
s krátkou zastávkou v Hamroch, 
kde sme v roku 1951 necelý rok 
bývali. Odtiaľ sme išli po cestách, 
po ktorých som zo Stráže pod 
Ralskom na motorke chodil cez 
Ještěd do Liberca. Vnuk chcel si-
lou mocou navštíviť vrchol Ještědu 
s jeho dominantou, o ktorej pred 
nedávnom videl film. 

Celú cestu z Hamrov až na 
Ještěd pršalo. Mali sme šťastie. 
z hlavnej cesty bola odbočka, 
o ktorej sme mysleli, že ide 
k lanovke, ale nás priviedla až na 
samotný vrchol. Našťastie prestalo 
pršať, a mali sme možnosť si vo 
vyhliadkovej zasklenej terase 
prezrieť do vzdialenosti 50 km 
okolie Liberca. To odporúčam 
všetkým účastníkom memoriálu 
zakladateľov výsadkového vojska, 
ktorý bude tohto roku v Liberci. 

Po hodine, ktorú sme strávili na 
vrchole Ještědu, sme boli v meste 
navštíviť starých známych. v čase 
keď sme v Liberci tri roky bývali, bol 
nás na svojom aute navštíviť aj gen-
erál Paleček, a vtedy mu manželka 
spravila fotografiu vo vlastnom 
ateliéri. 

Na spiatočnej ceste sme sa 
zastavili v rodisku manželky v Hlin-
sku v Čechách, kam sme, pokiaľ 
žili manželkini rodičia, chodili na 
dovolenku. Do Bratislavy sme sa 
vrátili až večer.

Na stretnutie v Starých Splav-
och budeme s kolegom Zrnekom 
ešte dlho spomínať a tešiť sa, aby 
sme sa ho v zdraví mohli zúčastniť 
aj v roku 2009.

Pplk. v. v. Zdeňek Sigmund

... 11. stretnutie...

Zákupy 2008
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Tibor  Tišťan
Narodil sa 6. 2. 1940 v kúpeľnom 
mestečku Brusno, časť Ondrej, 
v okrese Banská Bystrica. Po základ-
nej škole sa vyučil za strojného 
zámočníka v Strojárňach Piesok, 
kde potom i pracoval. 

Táto oblasť bola známa ako 
liaheň parašutistov na Horehroní, 
odkiaľ vyšlo aj niekoľko vynikajúcich 
parašutistov. Keď sa robil nábor, 
prihlásil sa medzi nich. Inštruktormi 
mu boli Laco Kacara a Ivan Vinco.
Po absolvovaní výcviku sa 14. 4. 
1958 dostal aj na svoj prvý zoskok 
na letisku Sliač. Skákal ho z lietadla 
JAK 12 z výšky 800 m, na padáku 
PD-47. Možno sa niektorí pozasta-
via, že kraj Banská Bystrica mal na 
zoskoky toto sovietske lietadlo. Kraj 
ho dostal ako odmenu, za 1. miesto 
v celoštátnej súťaži Zväzarmu. Tišťan 
ešte v tom istom roku absolvoval 9 
zoskokov. Pri odvode sa dobrovoľne 
hlásil k výsadkovému vojsku a na výc-
vik brancov výsadkárov. Pri zápise na 
Okresnej vojenskej správe však uvie-
dol, že má v zahraničí rodinu. Bola to 
matkina sestra, ktorá žila vo Francúz-
sku. Pre toto mu výcvik branca 
výsadkára nebol doporučený. v roku 
1959 narukoval k pohraničnej stráži. 

Ešte keď bol v prijímači, došli jeho 
záznamy, v ktorých bolo uvedené, že 
má v zahraničí rodinu. v tých rokoch 
to bola veľká prekážka, aj keď ob-
vinený na pobyt jeho tety v zahraničí, 
nemal na tom žiadny vplyv. Pre tento 
prípad nemohol zostať ani ako vo-
jak pohraničnej stráže a bol prev-
elený k vojakom vnútornej stráže. 
Základnú vojenskú službu ukončil 
v roku 1962.
Po príchode do civilu sa venoval 
športovej a inštruktorskej činnosti. 
Zapamätal si nepríjemné udalosti, 
ktoré mu spôsobili priznanie 
o rodine v zahraničí. Preto túto 
skutočnosť už viac nikdy neuvádzal 
v žiadnych dokladoch. Chcel byť 
vojenským výsadkárom a tvrdohlavo 
išiel za týmto cieľom, aj keď bol už 
v civile. Vyplatilo sa mu to. Túžba 
sa mu splnila, keď ako záložník bol 
preradený k výsadkovému vojsku. 
v rokoch 1964 a 1969 bol ako vo-
jak v zálohe na vojenskom cvičení 
u výsadkového vojska v Prostejove. 
Na nich absolvoval 6 zoskokov z li-
etadla IL-14 na padákoch PD-47 
a OVP-65.
Okrem športového výcviku sa ven-
oval hlavne príprave brancov pre 
výsadkové vojsko. Postupne sa 
zapájal aj do ostatných riadiacich 
funkcií pri zoskokoch a súťažiach, 
kde pracoval ako rozhodca. Vi-
ackrát bol účastníkom krajských 
branných súťaží, ako napr. v Žiline 
a Očovej, ako aj na Memoriáli MŠ 
Štefana Pisku v Košiciach, kde 
jeho družstvo /P. Hriň, A. Rajčák 
, T. Tišťan/ v r. 1971 v skupinovom 
zoskoku získalo 1. miesto. Bol 
účastníkom Majstrovstiev Slov -
enska v klasických disciplínach 
v Ružomberku a v Lučenci. Zúčastnil 
sa súťaže „Moravská brána“ v Hra-
niciach na Morave. Často skákal 
propagačné zoskoky vo Zvolene, 
Detve, Banskej Bystrici, Sekuliach, 
Donovaloch, Sitne a Veľkom Krtíši. 
Viackrát bol účinkujúcim na leteck-
ých dňoch, kde skákal trojskok, 
zoskoky s dlhším voľným pádom 
a dymovnicami, ako aj hromadné 
zoskoky. Bolo to napr. v Očovej, Tu-
pej, Leviciach, Nitre a Prievidzi.
Na svojom konte má 520 zoskokov, 
ktoré skákal z lietadiel JAK-12,C-3 
Siebel, K-74, IL-14, AN-2, a L-60. 
Bolo to na padákoch PD-47, 
PTCH-1-9, OVP-65,OVP-68 a Para 
Comamander. Svoju športovú 
a inštruktorskú aktívnu činnosť 
ukončil v roku 1984. Za obdobie 

počas jeho aktívnej činnosti prešlo 
pod jeho vedením celé desiatky 
brancov a cvičencov základného 
výcviku, ako aj poslucháčov vojen-
ského gymnázia. Táto jeho aktívna 
činnosť bola neraz ocenená. Je napr. 
držiteľom diplomu „Vzorný cvičiteľ 
brancov“, „Čestného uznania k 25. 
výročiu založenia Zväzarmu“, titulu 
„Zaslúžilý cvičiteľ“. Tieto uznania mu 
udelil Slovenský výbor Zväzarmu. 
v roku 1972 mu bol udelený „Zlatý 
odznak FAI s jedným diamantom“. 
Pri príležitosti 30. výročia založenia 
parašutizmu na Slovensku mu 
bol udelený Čestný diplom, spolu 
s pamätným odznakom.
Po skončení parašutistickej činnosti 
sa venoval rekreačnej telovýchove 
a v roku 1985 bol aj účastníkom 
Celoštátnej spartakiády v Prahe, 
v skupine cvičencov – muži. 
v súčasnosti je aktívnym členom 
KVV Banská Bystrica.

Emil  Tencer
 KVV BB

Miroslav Štefančík

Narodil sa 1. 11. 1961 v Boj-
niciach. Pre parašutizmus mal už 
od začiatku lepšie podmienky ako 
mnohí z nás. Už od narodenia mo-
hol sledovať lietadlá a parašutistov 
na padákoch nad Prievidzským 
letiskom. To preto, že sa narodil 
v Bojniciach. Po základnej škole ab-
solvoval učňovskú školu v odbore 
mäsiar - údenár.

Kto by to dnes povedal, že 
Miro mal niekedy strach z výšok? 
Zaumienil si, že ho sám v sebe 
prekoná a prihlásil sa do krúžku 
mladých parašutistov. Tam sa ešte 
neskákalo, ale celé to ovzdušie 
okolo skákania sa dalo v telocvični 
i na letisku okukať. Krúžok viedli 
skúsení inštruktori J. Lošonci 
a Alena Beková. Pokračoval 

v základnom výcviku, kde sa cítil do-
bre, veď inštruktorkou bola Gabika 
Společníková. Bola síce prísna, 
ale na mužské pokolenie spravod-
livá. Po záverečných skúškach sa 
konečne dočkal aj prvého zoskoku 
11.,8.,1977. Strach z výšok si otes-
toval z lietadla AN-2 na letisku 
v Prievidzi na padáku OVP-68, 
vysadzovačom mu bol Vlado Far-
bák.  Parašutisti hovoria, že najhorší 
zoskok je druhý a nie prvý. Pri prvom 
ľahšie prekonávajú všetko zo zveda-
vosti, ale pri druhom už vedia,  ako 
bude zoskok pokračovať. Potvrdilo 
sa to aj u Mira, keď ešte v ten deň 
skákal i druhý zoskok. Na padáku 
mal závadu. Mal prehodené šnúry 
cez vrchlík, ale aj napriek tomu 
záložný padák neotvoril. Inšpektor 
Ján Major ho zato takto pochválil: 
„Mládenec, keď v takomto prípade, 
ako si bol ty, nevieš otvoriť záložný 
padák, choď radšej ryby chytať, tam 
sa ti nič nestane“!!! To bol signál 
v tomto dni na opustenie letiska. 
Aj napriek tomu necúvol a zaumi-
enil si základný výcvik dokončiť. 
Ukončil ho v mesiaci október na 
letisku v Očovej, v poradí tretím 
zoskokom. Celkom v tom roku uro-
bil 5 zoskokov.

Jeho záujem o skákanie sa 
rapídne zvyšoval. Využíval na 
to všetky voľné chvíle a okrem 
parašutizmu ho už nič viac nezau-
jímalo. To malo vplyv aj na jeho 
úspešné napredovanie v športovom 
výcviku. v rokoch 1978 až 1980 bol 
zaradený do juniorskej reprezen-
tácie Stredoslovenského kraja. 
Medzitým získal aj oprávnenie 
inštruktora 3. triedy a mal už naská-
kané 165 zoskokov. Okrem skáka-
nia klasických disciplín, venoval sa 
aj disciplínam v brannom viacboji. 
i keď to bola branná disciplína, 
predsa len dávala možnosť mladým 
parašutistom, už od roku 1972  
zúčastňovať sa sa súťaží a v nich 
aj vyhrávať. Boli tu hodnotné disci-
plíny: plávanie, streľba z malorážky, 
cezpoľný beh, zoskok jednotlivca na 
cieľ z 1000 m a zoskok družstva na 
cieľ z 1000 m. To bola dobrá motivá-
cia, hlavne pre mladých športovcov 
v nižších triedach.

V rokoch 1980 – 1982 nas-
túpil vojenskú základnú službu na 
letisko do Plzne, kde robil leteck-
ého mechanika – elektrikára. Po 
návrate z vojny sa zapojil aj do zim-
ných súťaží PARA-SKI, kde sa 
skákal zoskok na cieľ do snehu a po 

Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
 - od Paľa Franíka, 19. pokračovanie 

Tibor Tišťan
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ňom nasledoval slalom na lyžiach. 
Pravidelne sa zúčastňoval memo-
riálov v klasických disciplínach 
ZMŠ Juraja Kriváňa v Očovej, MŠ 
Štefana Piska v Košiciach i Štefana 
Baniča v Bratislavskom kraji. Bol 
častým účastníkom rôznych súťaží 
na Morave a v Čechách kde sa 
skákali disciplíny vo dne i v noci. 
Prievidzký aeroklub mal dobrú spo-
luprácu s Poľským aeroklubom 
Rybník, ktorý tam často organizoval 
preteky o ich pohár. Miroslav sa ich 
niekoľkokrát zúčastnil.

V roku 1984 bol v Preievidzi 
založený tím športovcov TEAM-84 
v zložení: Vlasto Zámečník, Miroslav 
Beka, Ján Oravec a Miro Štefančík. 
Toto družstvo začalo trénovať 
RW disciplíny. Ich usilovnosť 
bola skutočne vynimočná, veď už 
v roku 1985 v nominačnej súťaži 
ČSFR si v Hořiciach vybojovali 1. 
miesto v tejto disciplíne. Tak sa 
stali reprezentačným družstvom 
ČSFR na Majstrovstvá sveta 
v Juhoslávii, ktorých sa zúčastnili 
v tom istom roku. Toto družstvo 
15. 8. 1985vytvorilo v Hořiciach 
tiež československý rekord v triede 
G-2-c. Všestrannosť ukážkových 
zoskokov im zabezpečovala aj účasť 
na leteckých dňoch a propagačných 
zoskokoch. Štefančík skákal na 26 
letiskách, na 10 typoch padákov 
od OVP-68, aj na piatich sériách 
padákov PTCH, ako i na padákoch 
Stratocloud, RL-10, Parafoil, a PD-
300. Team -84 mal dobrú spolu-
prácu s rakúskymi športovcami 
skákajúcimi RW disciplíny. Keď 
začínali ochotne im radili, ako na 
to. v roku 1986 boli u nich na súťaži 
v Transdorfe.

Postupne ako rástla Mirova 
výkonnosť v klasických i RW disci-
plínach, pribúdalo aj plnenie úloh 
v športovej osnove parašutistu. 
Od roku 1978 do roku 1984 spl-
nil všetky výcvikové triedy až po 
Majstra športu a to v skupine a i B. 

Po splnení týchto úloh pribúdali aj 
zlaté odznaky FAI všetkých stupňov. 
v roku 1989 obdržal zlatý odznak 
s tromi diamantami. Do tohoto ob-
dobia mal už naskákaných 2.400 z
oskokov.                                          

Anton  Dzuriško
Je jedným z najznámejších 

parašutistov športovcov v súčas-
nosti na východnom Slovensku.

Narodil sa 18. 4. 1960 v Gelnici 
v okrese Spišská Nová Ves. Ab-
solvoval strednú priemyselnú 
školu chemickú vo Svite. Na cestu 
k parašutizmu vykročil v roku 1978, 
kedy sa stal členom aeroklubu Po-
prad. v ňom absolvoval parašutistický 
výcvik, ktorí vtedy viedli Táňa Kuzielová 
a Miro Zdeněk . v tomto roku skákal 
aj prvý zoskok na letisku v Spišskej 
Novej Vsi z lietadla AN-2 z výšky 800 
m, na padáku OVP- 65. Jeho cesta 
už o rok viedla z Popradu do aerok-
lubu v Košiciach, v ktorom je členom 
aj v súčasnosti. Základnú vojenskú 
službu si odslúžil  u výsadkového 
vojska od roku 1980 v útvare 8280 
v Prostějove. Bol príslušníkom roty 
radiačno-chemického prieskumu, 
kde absolvoval aj 11 zoskokov s výz-
brojou. Do civilu odišiel v roku 1982 
v hodnosti čatára. v tom istom roku bol 
tiež účastníkom vojenského cvičenia 
pri Litoměriciach, „Štít – 82“.

Po príchode do civilu sa 
okrem športovej činnosti venoval 

aj inštruktorskej, pre ktorú v roku 
1985 získal potrebnú kvalifikáciu. 
Pravidelne sa zúčastňoval kra-
jských majstrovstiev v zoskoku 
padákom v klasických disciplínach, 
hlavne v presnosti pristátia na cieľ. 
Viackrát bol účastníkom súťaže 
Casovia Košice, ako člen družstva, 
ktoré obsadzovalo 2. a 3. miesta. 
Na Majstrovstvách Slovenska vo Va-
jnoroch bol v družstve Košíc, ktoré 
vtedy obsadilo 3. miesto. v rámci 
kraja sa zúčastňoval aj branného 
viacboja. Okrem klasiky sa venoval 
aj RW disciplínam, na ktorých repr-
ezentoval AK Košice. Zúčastnil sa 
aj pokusu o Slovenský rekord v RW 
pri zväčšovaní viacčlennej formácie. 
Získal odznak 3. výkonnostnej triedy 
FAI, ako aj zlatý odznak D.

V roku 1966 absolvoval kurz 
tandemového pilota u francúz-
skeho inštruktora na padáku BT-80 
Tandem.

Získané vedomosti u výsadk-
ového vojska odovzdáva aj mladším 
športovcom, ktorí sa k nemu hlásili. 
Cvičil brancov pre armádu. Jeho 
všestranní činnosť a aktivita bola 
vždy veľmi kladne hodnotená. 
Veď je zakladateľom Medzinárod-
nej súťaže v presnosti pristátia 
padákom „Casovia“, ktorá bola 
v roku 1991 ako prvá v ČSFR us-
poriadaná mimo letiska. Bolo to 
v rekreačnej oblasti na Sídlisku 
nad Jazerom v Košiciach. Táto je 
vlastne pokračovateľkou a priamo 
nadväzuje na „Pohár SNP“, ktorého 
I. ročník sa konal ešte v roku 1974. 
Táto súťaž  trvá bez prerušenia 
dodnes.

V rokoch 1989 – 90 bol kra-
jským inšpektorom Zväzarmu pre 
východoslovenský kraj. v súčasnosti 
je od roku 2003 členom para-
komisie Slovenska. Od roku 1998 Je 
aj predsedom paraklubu Košice. Je 
držiteľom inštruktorského oprávne-
nia balič záložných padákov, ako 
aj rozhodca FAI pre klasické disci-

plíny. Venuje sa hlavne funkcii pilota 
tandemu. Doteraz naskákal 2.197 
zoskokov a to z lietadiel: AN-2, L- 
60, L-410. IL-14,  AN-28, MI-4, MI-8, 
Gavroň, Wilga, Blaník L-23. Skákal 
na padákoch OVP-65, OVP-68, 
PTCH-C PTCH- 8, PTCH-9, PTCH-
10A, PTCH-T/7, PTCH-T/9, Para-
foil, Mars-282, Talka-3, Skymaster-
225, PD- Navigátor 200, BT-80/
Tandem.

Tak ako každý z nás zažil aj on 
viac príhod v parašutizme a s jed-
nou sa podelí aj s nami: „ Bolo to 
za socializmu, keď sa pripravoval 
propagačný zoskok  v rámci týždňa 
brannosti Zväzarmu. Podľa in-
formácie od krajského predsedu 
Zväzarmu mali skákať na ihrisko 
v Bardejove. Zoskočili na ihrisko, 
kde trávnik práve zavlažovali 
postrekovacím zariadením  a okrem 
toho tam ešte aj nejakí žiaci súťažili 
v behu. Všetci im ďakovali za pekný 
zoskok. Dzuriška sa išiel opýtať, 
kto ich odvezie naspäť na letisko 
do Košíc? Na jeho prekvapenie, 
však nikto o niečom takom neve-
del. Zašiel preto na vojenský útvar 
a zatelefónoval do Košíc. Dozve-
del sa však, že mali skákať v jednej 
dedinke asi 20 km pred Bardejo-
vom. No výsadkár  sa za žiadnych 
okolností nevzdáva. Vsadil na to, 
čomu sa na vojne naučil. Vojen-
ským „štacákom“, zrýchleným po-
chodom sa dotrmácali do Heter-
níka. Tam ich čakalo lietadlo AN-2 
aj s posádkou. Znovu nastúpili do 
neho a nadleteli nad spomínanú 
dedinku. Keď zo vzduchu zis-
tili, že guľáš sa tam varí a akcia 
pokračuje, pristáli na padákoch 
pri ňom a počkali si aj na jeho do-
varenie a jedenie. No nakoniec 
tam bolo veselo, lebo všetko do-
bre skončilo. Aj plánovaná akcia 
zoskoku, aj keď trochu neskôr, 
bola zachránená.

Emil  Tencer
KVV BB

M. Štefančík ako tandempilot

Dzuriško, za ním J. Čarnogurský



Nuž, keďže všetky akcie, ktoré 
organizujú Prostějováci, sú 
s prívlastkom naj, hneď som 
začal rozmýšľať o zložení 
družstva. Záujem bol v klube 
veľký a keďže sme boli prví pri-
hlásení, mali sme družstvo č.1. 
Ľubo Dubeň, Ivan Bučko, Juro 
Poláček a Vajnoráčka Helenka 
Feketeová. s heslom: „Ked nejde 
i život, tak ide o hov..“ sme nas-
túpili Ivanovi do taxíka. Všetci 
traja chlapi sme slúžili svojho 
času v Prostějove, takže „páchat-
elia sa vracali na miesto činu“. 
Ani Helenka nie je v Prostějove 
nováčik, pretože vymetá s nami 
všetky ich akcie.

Škoda, že počasie ne-
prialo. Napriek tomu orga-
nizátori súťaž rozbehli a aj 
úspešne skončili, okrem zla-
tého klinca programu, tan-
demových zoskokov.  Za 
BA1 súťažil Ľubo v rozborke 
azborke SA 58 astreľbe zo vz-
duchovky.  Mal smolu, ušla sa 
mu iba „bramborová“. Ivanovi 
v UAZ-e skôr vyhovovala 
bezpečná jazda, ako rýchlosť 
a Helenka si skúsila dám-
sku disciplínu, streľbu z luku 
a hod granátom. Potešila 
nás konštatovaním, že síce 
granát nikdy v živote nedržala 

ruke, ale za mladi s chalanmi 
hádzavala kameňmi. Stal som 
pri granátisku a nechcel veriť 

vlastným očiam. Dva hody a obidva 
10 cm od zástavky. Takže to natrela 
všetkým, aj starým vojakom. 

V družstve BA2 si zajazdil 
Gusto Voda, Laco Hreha si 
vyskúšal zručnosť so samopalom 
a presné oko so vzduchovkou. 
Janka Vodová si skúsila ženskú 
disciplínu. Ja a Vlado Gajdoš sme 
vyvracali oči k oblohe neskutočne 
často. Oblačno, dážď a vietor. Op-
timista Jindro Starý prehlásil, že na 
piatok objednal po známosti dobré 
počasie a že si isto skočíme. Ale už 
mimo súťaž, pretože tá bola uzavretá 
aj bez tandemov. Neskutočné sa 
stalo skutočným, hučiace motory L 
410 dávali nádej na zoskok. Ale že si 

skočím, tak tým som si bol istý, až pri 
výskoku z lietadla. Mám už dobrých 
pár zoskokov, aby som vedel, že sa 
nemusí ešte skákať, aj keď je lietadlo 
v nálete. Ale po 26 dlhých rokoch 
som si predsa zapísal 1501 zoskok, 
aj keď pripútaný k tandempilotovi. 
No voľný pád aj tak stál za to. 

Radosť mi neskazil ani Ivan 
Hoššo, ktorý sa tam zastavil ces-
tou na MS v parašutizme, ktoré sa 
toho roku konali znova na Slovensku 
v Boľkovciach. Skákali sme spolu 
v Dukle a tandem vraj už nie je pre 
neho ani pre mňa to pravé. Ani žena 
ma doma nepochválila. Vraj aby som 
už na staré kolená prestal blbnúť. 
Ale ja som si myslel iba svoje.

Z Chrudimi sme si priniesli 
medajlu a z Prostějova tiež. Dobrý 
pocit, spraviť niečo pre svoje telo, 
nás potom ani na klubovej schôdzi 
dlho neopúšťal. Že sme skončili 

v prvej polovici štartovnej listiny 
sme radi zobrali ako fakt, ale aj ako 
úspech. Dlho nám budú pripomínať 
túto, ozaj vydarenú akciu, haldy fo-
tiek, ktoré sme zozbierali od všetkých 
zúčastnených Bratislavčanov.

Na záver ďakovačka. Ďakujeme or-Na záver ďakovačka. Ďakujeme or-Na záver ďakovačka. Ďakujeme or
ganizátorom z KVV Prostějov, hlavne 
Jindrovi Starému, ktorý si zobral na 
plecia nesmiernu zodpovednosť za 
túto akciu, všetkým, ktorí mu v tom 
pomáhali, celému štábu, napr. Ru-
dovi Zapletalovi, dievčatám, čo sa 
starali o naše žalúdky, proste, nejde 
všetkých vymenovať. Ja osobne, 
keďže mám túto možnosť, René 
Hejdukovi, za bezpečný tandem 
a Milošovi Sklenkovi za krásne fo-
tografie a video zo zoskoku.

Prostějováci, jednoducho ste 
dobrí!

Juro Poláček
 KVV BA
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Na moju mejlovú adresu mi poslal pre KVV Bratislava pred-
seda KVV Prostějov,  Ing Jindro Starý oznam, že sa im podarilo 
zabezpečiť finančné prostriedky na branno-športovú súťaž.

všetky ich akcie. 410 dávali nádej na zoskok. Ale že si 410 dávali nádej na zoskok. Ale že si dlho neopúšťal. Že sme skončili  KVV BA410 dávali nádej na zoskok. Ale že si dlho neopúšťal. Že sme skončili 

Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008Prostějov 2008

Krátka inštruktáž pred streľbou Bratislavská výprava

Tandem zo 4000 metrov

Repka a Soppeová



Ročník VIII. Číslo 3. 7

Boli sme na oslavách 128. výročia 
narodenia gen. Dr. Milana R. Štefánika

Ako každoročne, aj v tomto roku 
smerovali do rodiska generála 
Dr. Milana Rastislava Štefánika, 
Košarísk pod Bradlom účastníci 
osláv, aby si spoločne pripomenuli 
túto nesmrteľnú postavu našich no-
vodobých dejín, politika, vojaka, letca 
aastronóma, ktorý sa tu narodil práve 
pred 128. rokmi. Slávnostný príhovor 
pri buste Štefánika a jeho rodným 
domom mal minister obrany Sloven-
skej republiky pán Jaroslav Baška, 
za prítomnosti poslankyne Národnej 
rady SR pani I. Radičovej, miestnych 
obyvateľov, vojnových veteránov, 
ale aj členov Klubu vojenských vet-
eránov SR, oblastného výboru Brat-
islava. v slávnostnom prejave minis-
ter obrany SR okrem iného povedal 
: „Som veľmi rád, že sa môžem dnes 
zúčastniť tak významnej udalosti, 
akou sú oslavy narodenia prvého 
čs. ministra vojny, generála Dr. M. R. 
Štefánika. Štefánikova mimoriadnosť 
tkvela v jeho hlbokom, národnom 
cítení, schopnosti nebáť sa ísť za 
svojimi snami, a tiež v jeho diplo-
matickej rozhľadenosti. Ako vojak 
adiplomat sa zaslúžil oveľké poslanie 

vo vtedajšom cárskom Rusku, kde re-
alizoval vojenské a politické záujmy 
slovenských a českých legionárov. 
Zabezpečoval veľmi náročný odsun 
československého vojska z Ruska. 
Za tieto zásluhy mu francúzska 
vláda udelila Veľký kríž Čestnej lé-
gie. Zaslúžil sa o formovanie našich 
legionárskych šíkov v Taliansku, 
Francúzsku a USA.Tieto spomienk-USA.Tieto spomienk-USA.Tieto spomienk
ové slávnosti v Štefánikovom rodisku 
sú pre mňa chvíľami nielen na spomí-sú pre mňa chvíľami nielen na spomí-sú pre mňa chvíľami nielen na spomí

nanie, ale aj na zamyslenie sa!“
Po príhovore ministra obrany sa 

odobrali účastníci osláv do Múzea 
M. R. Štefánika, kde zotrvali v rozho-
voroch, a tiež aj pre rozhlas a televí-televí-televí
ziu TA-3. Po oslavách v dedinke 
Košariská veteráni vojny, členovia 
Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, Zväzu letcov a Klubu 
vojenských výsadkárov SR na čele 
s veteránom parašutizmu Ing. Ladis-
lavom Hrehom, sa ešte poklonili pa-
miatke Štefánika pri mohyle Bradlo, 
kde je pochovaný. Oslavy sa konali 
dňa 21. júla 2008.

Alexander Georgievský
KVV BA 

Slováci – parašutisti 
v II. svet. vojne

21. júla smerovali účastníci osláv do rodiska generála Dr. 
Milana Rastislava Štefánika, Košarísk pod Bradlom, aby si 
spoločne pripomenuli politika, vojaka, letca a astronóma, 
ktorý narodil pred 128. rokmi. 

Od článkov, ktoré vyšli v Č.B. v rokoch 
2005-07 došlo k rôznym upresneniam, 
zmenám, opravám a doplneniam.

Žiaľ, do parašutistického neba sa 
vrátili poslední žijúci slovenskí frontoví 
parašutisti (Š. Pakan 15. 2. 06, P. Bock 
24. 5. 06, J. Haríň 22. 6. 07), takže dnes 
ešte žije v bratislavskej Petržalke gen-
mjr. A. Petrák a v Třeboni 91 r. J. Bačík 
(výber do Wolfram). Po uverejnení 
článku o židovských parašutistoch 
v časopise SZPB Bojovník, som bol 
upozornený, že okrem H. Reikovej a Z. 
ben Yaakova bol v skupine SOE Am-
sterdam, vysadenej na územie Slov-
enska i ďalší Slovák R. Reisz (nar. 8. 8. 
1924 N. Zámky). Pravdepodobne Zwei 
ben Yaakov, CH. Hermes, R. Reiss boli 
vysadení 13. 9. 1944 južne od Bytče. 
Upresnenie doznal i P. Víboch (výber 
do Manganese), fotodokumentácia 
hrobov londýnskych parašutistov po-
chovaných na Slovensku.

Spolupráca s bádateľmi – PhDr. 
Oldřich Vaněk CSc. a Václav Kameník 
priniesla o. i. aj upresnenie miesta 
zoskoku ruského výsadku 17. 3. 1945 V. 
Tkáčik - M. Petruňová pri Žiline. (Vaněk 
v súčasnosti pracuje na článku o 3. 
práp. 2. čs. pdb, ktorý sa objaví v niek-niek-niek
torom z ďalších čísel Č. B. a Petruňová 
je známa z fotiek príslušníčok 2. čs. pdb 
z výcviku).  Stále zostáva lokalizovať, 
upresniť a navštíviť miesta výsadkov 
ruských alebo londýnskych skupín. 
Miestne kluby KVVV si môžu vytvoriť 
tradíciu, podobnú každoročnému 
výstupu na Slemä. Ako typy by som uvie-
dol – pohyb skupiny Zinc vysadenej 28. 
3. 1942 pri Gbeloch, smrť O. Dvořáka 
(Steel) 10. 7. 1942 v Radošovciach, 
pohyb B. Grabovského (Intransitive) 
6-9/42 na Slovensku. Samozrejme 
nesmieme zabudnúť na londýnske 
skupiny, vysadené z talianskeho Bari 
– Manganese (10. 6. 1944 – Veľké 
Uherce), Courrier 5 (6. 9. 1944 – Lip-
tovský Trnovec – Parížovce, dnes Lip-
tovská Mara), Wolfram 13. 9. 1944, 
Embassy 21. 12. 1944 Prostějovičky). 
Dala by sa upresniť i doskoková plocha 
vytýčená na Oremovom Laze 18. - 19. 9. 
1944 skupinou Manganese a ďalšie.

Bádatelia žijú i v ČR. Spoločnú 
históriu 2. čs. pdb sa snaží zmapovať 
napr. O. Visinger (KVV Praha), ktorý 
pátra po príslušníkovi 2. čs. pdb – Vla-
dimíra Štajnera nar. 26.4.1924 vJanovke.

V článku o ženách parašutistkách 
sa už nedostala oprava, že prvou 
skákajúcou Slovenkou bola Helena 
Čechová, 23. 8. 1947 v Baťovanoch. 
Články o Slovákoch v cudzineckej légii 
sa rozšírili o ďalšie obete.

Vladimír Gajdoš, KVV BA 

(doplnok)

Bradlo - Štefánikova mohyla

Košariská - rodný dom M. R. Štefánika
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Pietna spomienka na hrdinov

Posedenie pod padákom v Moste pri Bratislave

Dňa 18.6.2008 sa uskutočnil pietny akt v Reslovej ulici Praha 
2 a Technickej ulici Praha 6, ako spomienka pri príležitosti 
66. výročia spáchania atentátu na Heydricha, po ktorom hr-
dinsky položili životy čsl. parašutisti v pravoslávnom chráme  
sv. Cyrila a Metoděje,  Gabčík, Kubiš...

Pekné počasie a príjemné posedenie v záhrade hostiteľky, 
členky Klubu vojenských výsadkárov pani Dagmar Meierovej 
z Mostu pri Bratislave potešili tých, ktorí prijali pozvanie na 
„Jarné posedenie pod padákom“, konané v sobotu 17. 5. 08.

Mal som obavu či stihnem začiatok 
aktu, ktorý začal o 10.00 hod. nakoľko 
som cestoval známou Slovenskou 
strelou a českým Pendolínom a vlak 
meškal 20 minút. Vďaka metru som 
to stihol práve včas.

Bol som prekvapený počtom 
našich kolegov z iných klubov a stre-

tol som sa po krátkej dobe aj s kole-
gami, ktorí sa zúčastnili XI. stret-
nutia príslušníkov – veteránov 71. 
výsadkového práporu čsl. parašutistov 
v Starých splavov v dňoch 6-8. 6. 2008. 
Presne o 10.00 hod. bolo kladenie 
vencov, odzneli štátne hymny (najskôr 
slovenská), bola nastúpená čestná 

vojenská jednotka ČA. v chráme sv. 
Cyrila a Metodeja sa uskutočnila pa-
nychída za týchto hrdinov. Pre mňa 
osobne bolo významným to, že som 
si prezrel kryptu, kde sa odohrala 
najväčšia dráma ako pomsta za Hey-
dricha, keď radšej zvolili smrť, ako sa 
vzdať útočníkom. Pri vchode do krypty 
zazrel som niekoľko významných 
predstaviteľov českej vlády a senátu, 
ako ministerka obrany pani Vlasta Par-
kanová a predseda českého snemu, 
generáli ČA, ako aj poslanci českej 
snemovne.

O 11.00 hod. sme sa potom pre-
pravili pristavenými autobusmi do 
Technickej ulice v Dejviciach k pamät-
níku čs. parašutistov a Domáceho 
odboja. Opäť tu bola nastúpená 
vojenská jednotka ČA, trúbenie „Po-
zor“, po čom nasledovali prejavy. 
Predtým o 11.45 zoskočila skupina 
parašutistov z vrtuľníkov. Tento pietny 
akt bol ukončený štátnymi hymnami.

Čo na záver? Hrdinovia, ktorý sa 
pomstili katanovi českého národa ne-
zostali nezabudnutí a zaslúžia si úctu.

Jozef Zrnek

Stalo sa už zvykom, že okrem 
pravidelných stretnutí bratislav-
ských parašutistov na mesačných 
schôdzach v klubovej miestnosti 

Hurbanových kasární, schádzajú 
sa niektorí tiež v súkromných zaria-
deniach svojich hostiteľov. Okrem 
príjemnej spoločnosti rovnakej 

krvnej skupiny – teda takej, ktorá 
trávila v minulosti svoj čas na 
letiskách, láka ich sem aj vôňa grilo-
vaných lahôdok, pohárik chutného 
vína a čo je hlavné, spomienky 
prežité pod kupolami padákov. 
Takéto stretnutie nebolo prvé. Brat-
islavskí členovia Slovenského aer-
oklubu schádzali sa obyčajne na 

letisku Vajnory, 
kde bolo vybudo-
vané aj pohostin-
ské zariadenie. 

Dnes však 
letisko Vajnory, 
ako všetci vieme 
– neexistuje. Po-
starali sa o to 
vlčie zákony kapi-
talizmu. Neskôr 
štafetu takýchto 
posedení pre-
vza l  ve terán 
p a r a š u t i z m u 
Ing. Ladislav Va-
jda z obce Veľký 
Biel neďaleko 
Bratislavy, alebo 
známy výsadkár 

Štefan Janáček zo Stupavy. Ani do-
bre známy člen KVV Bratislava, Ju-
raj Poláček sa nedal zahanbiť. v jeho 
ubytovacom zariadení obci Čalovo, 
premenovanej na Veľký Meder, na 
Žitnom ostrove,  sa konala séria 
stretnutí veteránov parašutizmu, 
spojená s kúpaním na termálnom 
kúpalisku. 

Dnes je všetkým jasné, 
že podobné stretnutie našich 
parašutistov okrem plánovaných 
stretnutí, budú aj v budúcnosti 
pokračovať. Postará sa o to pravde-
podobne veterán vojenského 
parašutizmu Ing. Ladislav Hreha 
z obce Bernolákovo. Práve tam sa 
kujú najsmelšie plány činnosti brat-
islavských veteránov do najbližšej 
budúcnosti. Do Mostu pri Bratis-
lave prijali tohto roku pozvanie na 
príjemné posedenie, hudbu na 
počúvanie a pohostenie spojené 
s ochutnávkou vína páni J. Poláček, 
MUDr. E. Voda a J. Matuška 
s manželkami. Hosťom kávu podával 
a vínko nalieval autor článku.

Alexander Georgievský
KVV BA  Spoločná fotka u D. Meierovej
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Veteráni parašutizmu prekvapili 
na Medzinárodnom leteckom dni v Piešťanoch

Ich odvaha, umenie a statočnosť boli 
odmenené zaslúženým potleskom 
divákov. Svoj zoskok uskutočnili 
vo vysokom veku. Vekový priemer 
účastníkov bol vypočítaný na 62,5 
roka, pričom najstarší z nich dosia-
hol vek 70 rokov. Zoskok parašutistov 
bol oficiálne uznaný ako Slovenský 
národný rekord a bol zapísaný aj do 
Knihy slovenských rekordov v roku 
2007. Prichádza však rok 2008.

Na letisku Piešťany urobili sa 
posledné prípravy na veľký letecký 
deň, ktorý sa mal konať v dňoch 14. 
a 15. júna 2008. Táto udalosť sa stala 
o to významnejšou, že záštitu nad 
leteckým dňom prevzal prezident SR 
pán Ivan Gašparovič spolu s pred-
sedom vlády SR pánom Róbertom 
Ficom. Okolo letiskovej plochy vyrástli 
desiatky stánkov s občerstvením 
pre návštevníkov, vojenské stany pre 
účastníkov leteckého dňa, stánky 
s propagačnými materiálmi a up-
omienkovými predmetmi. Okraj letiska 
lemovala bojová technika Slovenských 
ozbrojených síl a exponáty vojenských 
leteckých zariadení. Všetko prístupné 
divákom s odborným predvedením, 
aj výkladom. Usporiadatelia mysleli 
na všetko, aby uspokojili tisíce pred-
pokladaných účastníkov všetkých vek-pokladaných účastníkov všetkých vek-pokladaných účastníkov všetkých vek
ových kategórií. Vyplatilo sa. Prišla 
sobota, ale najmä dlho očakávaná 
nedeľa 15. júna 2008. Trávnaté 
plochy okolo piešťanského letiska 
zaplavili desaťtisíce divákov, blízke 
okolie sa zaplnilo stovkami zaparko-
vaných áut. Na letecký deň prichádza 
aj hlava nášho štátu, pán prezident 
Ivan Gašparovič. Druhé národné 
letecké dni v Piešťanoch, ktoré uspo-

riadatelia nazvali aj Dňami národnej 
hrdosti, slávnostne otvoril minister 
obrany SR pán Jaroslav Baška. Prí-
tomný je aj predseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja pán Tibor Mikuš. 
Bolo presne 11,00 hodín , keď sa na 
obzore objavili lietadlá.

Začína sa defilé Vzdušných 
ozbrojených síl SR. Nad hlavami 
účastníkov ako prvé prilietajú lietadlá 
so zástavami, vrtuľníky a bojové li-
etadlá slovenského letectva. Vzduch 
sa otriasa od hluku leteckých motorov. 
v rýchlom slede za sebou mihotajú sa 
na polozamračenej oblohe lietadlá 
rôznych štátov, tvarov aznačiek. Letecký 
deň je v plnom prúde. Priam fantasticky 
pôsobí na divákov parašutistický výsa-
dok vojakov z 5. pluku špeciálneho 
určenia so sídlom v Žiline. z lietadla 
AN-26 vrhajú sa títo odvážlivci vo výške 
300 metrov do vzdušného priestoru 
na zádržkových padákoch, ktoré sa 
otvárajú 200 metrov nad zemou. Di-

váci sú nadšení, aj ohromení. Takýto 
zoskok padákom nemožno vidieť u náš 
každý deň. Do programu leteckého dňa 
pekne zapadajú letové ukážky lietadiel  
Vyšehradskej štvorky a to Slovenska, 
Maďarska, Poľska a Českej repub-
liky. Predvádzajú sa lietadlá typu LI-2, 
JAS-39C, čiže Gripen, L-410, MIG-29, 
L-39 alebo Airbus A-319C z Českej 
republiky. Je pravé poludnie, keď na 
letisko prichádzajú výsadkári-veteráni. 
Zoraďujú sa pred hlavnou tribúnou 
a pripravujú sa na zoskok. v tejto ch-
víli stalo sa niečo neočakávané. Prezi-
dent SR pán Ivan Gašparovič schádza 
z tribúny a prichádza k veteránom. 
Každému z nich podáva ruku a praje 
úspech knastávajúcemu zoskoku. Preu-
kazuje im najvyššiu poctu auznanie, aké 
môže podať iba hlava štátu. Po hlásení 
o pripravenosti výsadkárov veliteľom 
výsadku Ing. Jozefom Tučekom, Csc, 
prezident SR ako najvyšší veliteľ oz-
brojených síl vydal povolenie na zoskok. 
Je presne 12,30 hodín.

Vysoko na oblohe vo výške 800 
m letí lietadlo AN-2. Je tiež veteránom. 
Lieta u nás neuveriteľných 50 rokov, 
ale onedlho vojde do histórie a stane 
sa minulosťou. Medzitým deväť 
parašutistov, príslušníkov Klubu vojen-
ských výsadkárov SR, vrátane jed-
ného hosťa z Českej republiky, práve 
opustilo palubu lietadla. Nad ich hla-
vami sa otvárajú tmavé, zelené padáky. 
Sú tiež historické. Ich životnosť práve 
končí a veteráni sa s nimi lúčia. Padáky 
s parašutistami ticho klesajú k zemi. 
Na ich tvárach je aj napätie. Pristátie 
na letisku v Piešťanoch nie je jednodu-
ché. Pod nohami nachádza sa vede-
nie vysokého napätia, železničná trať, 
štartovacia dráha z betónu, exponáty 
armády, množstvo prekážok, zaparko-
vané autá avnemalej miere aj diváci. To 

všetko znamená pre 
parašutistu veľké 
nebezpečenstvo. 
v hre je o.i. aj vyt-
vorenie národného 
rekordu – zoskok 
najstaršieho ak-
tívneho veterána 
SR. Podarí sa to 
všetko ? Zdá sa, že 
áno ! Pri zoskoku 
veteráni zúročujú 
skúsenosti, ktoré na-skúsenosti, ktoré na-skúsenosti, ktoré na
dobudli za posled-
ných 45-50 rokov. 
Padáky vmanévrov-
ali do vyhradeného 
priestoru. Svoje 

vystúpenie zavŕšili tvrdým pristátím 
na zemi bez vážnejšieho porane-
nia. Úspešný zoskok veteránov na 
leteckom dni v Piešťanoch zožal 
zaslúžený potlesk a uznanie prítom-
ných divákov. Stal sa  predmetom záu-
jmu aj masovokomunikačných pros-
triedkov, novinárov a televízie, ktorá po 
celý deň sledovala udalosti na letisku 
v Piešťanoch. Potvrdilo sa, že sloven-
skí parašutisti tretieho veku z letísk 
ešte neodchádzajú a stali sa súčasťou 
tak veľkých podujatí, akými sú medz-
inárodné letecké dni.

Menný zoznam účastníkov leteck-Menný zoznam účastníkov leteck-Menný zoznam účastníkov leteck
ého dňa :
1) A. Georgievský, 76 r., KVV BA, SR
2) Ján Gordík, 59 r., KVV Žilina, SR
3) Ladislav Haverla, 62 r.,KVV BB, SR
4) Peter Horniak, 65 r., KVV BA, SR
5) Ladislav Hreha, 66 r., KVV BA, SR
6) Ján Matuška, 66 r., KVV BA, SR
7) Jaroslav Meheš, 75 r., KVV BA, SR
8) Jozef Tuček, 65 r., KVV BA, SR
9) Antonín Šulák, 73 r., KVV Zlín, ČR

Ako je vyššie uvedené, leteckého 
dňa zúčastnilo sa deväť výsadkárov. 
Ich priemerný vek bol vypočítaný na 
67,4 roka. Najstarší výsadkár mal 76 
rokov, najmladší 59 rokov. Letecký 
deň nebol by mysliteľný bez pomoci 
zúčastnených organizácií, inštitúcií 
a hlavne pomocného personálu 
a obetavých funkcionárov. Jedným 
znich bol riaditeľ leteckých dní, pán Ján 
Jendroľ. Poďakovanie patrí aj členom 
Slovenského národného aeroklubu 
z letiska Slávnica, na čele s hlavným 
inšpektorom parašutizmu na Sloven-
sku, pánom Miroslavom Gáborom. 
Boli to Silvo Veselský aMário Michajlov 
(padáková príprava ), páni Mikula 
a Hrehuš (kontrola padákov ) , ako aj 
Peter Alexander (príprava parašutistov 
na zoskok). o úspešný priebeh para 
časti leteckého dňa zaslúžili sa aj ria-
diaci prevádzky p. Martin Kárny a p. 
Milan Gašpar spolu s pilotmi lietadla 
AN-2. Zvláštne uznanie musíme však 
vysloviť aj veteránovi Ing. Ladislavovi 
Hrehovi, ktorý niesol na svojich ple-
ciach celú organizáciu zoskokov na 
leteckom dni v Piešťanoch.

Veríme, že vystúpenie našich 
výsadkárov na slovenskom nebi 
nebolo posledné. Ako sa vyjadril sám 
náš pán prezident Ivan Gašparovič, 
„Letecké dni vždy patrili  medzi lákadlá 
pre zvedavé oči divákov tak laickej, ako 
aj odbornej verejnosti “! a my mu dá-
vame plne za pravdu.

Alexander Georgievský
KVV Bratislava 

Časť účastníkov MLD v Piešťanoch. Zľava: Ján Matuška, Ivan 
Gordík, Alexander Georgievský, Ladislav Haverla, Antonín Šulák. 
Kľačiaci príslušníci 5.pluku Žilina, uprostred Peter Horniak.

Veľa vody pretieklo Dunajom od roku 2002, kedy na MedzVeľa vody pretieklo Dunajom od roku 2002, kedy na Medz-
inárodnom leteckom dni SIAD 2002 zoskočilo pred zrakmi 
obyvateľov Slovenska 32 parašutistov – veteránov z troch 
lietadiel AN-2, aby následne úspešne pristáli na ploche 
letiska gen. Dr. M. R. Štefánika v Ivánke pri Bratislave. 

ali do vyhradeného 
Výsadkári Ladislav Haverla (vľavo) a Ale- 
xander Georgievský po prípravnom 
cvičnom zoskoku na letisku v Slávnici.
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Český parašutista Libor Jiroušek 
se stal absolutním mistrem světa
Titul absolutního mistra světa v parašutismu vybojoval český reprezentant Libor 
Jiroušek z týmu Dukla Prostějov na 30. mistrovství světa ve slovenském Lučenci. 
V silné konkurenci (198 jednotlivců, 35 týmů) se prosadil i Jiří Gečnuk, který vybo-
joval bronz. Bronzovou medaili získali čeští muži také v soutěži družstev.

Na ženský tým zbyla „bramborová“ medaile za 4. místo, stejně jako na jeho 
nejúspěšnější členku Danielu Macichovou v individuální soutěži.

Výkon Macichové i týmu je o to cennější, že české parašutistky jako ryzí amatérky 
obsadily čtvrté místo za třemi profesionálními týmy. Jak první Rusky, tak druhé Číňanky 
a třetí Američanky jsou parašutistkami „na plný úvazek“, poněvadž jsou členkami 
armádních týmů jednotlivých zemí.

Čeští parašutisté na MS v Lučenci. Zleva Jiří Gečnuk, 
Hovorka, Vedmoch, Libor Jiroušek a Tábor

Ján  Jasenák
Narodil sa 8. mája 1936 v Kostol-
nom Seku pri Šuranoch. Vyučil za 
frézara a absolvoval strojnícku pri-
emyslovku s maturitou. Záujem 
o lietanie a parašutizmus prejavil 
na učňovskej škole v Trnave. Keď 
v roku 1951 v odbornom učilišti zak-
ladali krúžok parašutistov, prihlá-
sil sa spolu s Milanom Sucháňom. 
v Trnave absolvoval základný výc-
vik, ktorý viedli inštruktori Milan 
Cuninka a František Chalapík. Ako 
16 ročný absolvoval 27.9.1952 na 
letisku vo Vajnoroch prvý zoskok  

na padáku VJ-1, z lietadla  DC-3 
a výšky 600 m. Potom ho preradili 
na výrobnú prax do Martina. Tam na 
letisku v Tomčanoch absolvoval 6 
zoskokov z lietadla Fairchild. Vysad-
zovala ho Alena Valachová, krajská 
parainštruktorka zo Žiliny. Výcvik 
v Martine viedol inštruktor Adam. 
v septembri 1953 začal pracovať v Ni-
tre.  Od krajského inštruktora Emila 
Tencera dostali obaja nerozluční 
priatelia úlohu, založiť parakrúžok 
v Šuranoch. Činnosť parašutistov 
bola zaevidovaná na Okresnom vý-
bore Zväzarmu v Šuranoch, a po 
odbornej stránke podliehali KA Ni-

tra. Pre okres cvičili hlavne brancov, 
ktorí boli na odvodoch vybraní pre 
výsadkové vojsko. Výcvik prebiehal 
od jesene až do leta nasledujúceho 
roka. v zimných mesiacoch sa robil 
výcvik v telocvični, alebo v teréne 
na prekážkovej dráhe. Po skončení 
výcviku a záverečných skúškach 
absolvovali branci zoskoky a ostré 
streľby. Takto si výsadkové vojsko 
zabezpečovalo potrebné množstvo 
príslušníkov, ktorí po nástupe do 
armády, smerovali tam už aj s určitou 
prípravou. Neskôr tieto funkcie 
vykonávali aj Mikuláš Kodada, Dez-
ider Litvák, Ján Pohorec a ďalší. 

„V roku 1954 som spoločne so 
Sucháňom skákal na starom letisku 
v Nitre. Bol to mimoriadny zoskok, 
na ktorý si občas zaspomínam“, ho-
vorí Ján Jesenák. „Bolo to v zimnom 
období, vo februári. Skákali sme 
z Fairchilda zo 600 metrov, ktorý pi-
lotoval Karol Kristina. Na zemi bolo 
bezvetrie. Keď vysadzovač Emil 
Tencer chcel v 600 m nad stredom 
letiska vyhodiť zastreľovací padáčik 
na overenie zanášania, pilot ho 
zahriakol, že načo má kvôli tomu 
opakovať okruh, keď na zemi bolo 
bezvetrie. Nad stredom letiska ma 

(20 pokračovanie)

...pokračovanie na str. 14



V této funkci jsem nebyl dlouho neboť 
na podzim  v r. 1949 jsem nastoupil  do 
VA v Martině. Po ukončení VA jsem se 
vrátil zpět do výsadkového učilišťa ve 
funkci Náčelníka děl vyzbrojování. Na 
vyšší příkaz musel jsem absolvovat 
výcvik v seskoku padákem. Toho se 
ochotně a škodolibě ujali moji dobří ka-
marádi Jarda Pospíšil (alias Rozbuška) 
a rtn. Savko. Cvičilo sa vo dne noci, 
venku i na ubytovně, včetně zde zís-
kaných modřín, ale dokázali, že během 
14 dnů jsem schopen prvního ses-
koku, na který se nezapomíná. v této 
chvíli jsem si uvedomil, že již patřím 
k paragánům se vším všudy a červený 
baret  mohu hrdě nosit. Výsadkové 
učiliště se rýchlo rozrastalo co do 
početního stavu, ale i materiálního vy-
bavení. i v útvaru zbrojní služby došlo 
k navýšení stavu. v r. 1951 nastoupil 
jako technik pro pěchotní zbraně 
por. Oldřich Kupec a skladník npor. 
František Šrámek. Utvořili jsme kolek-
tív, který pečoval o zbraně tvořících 
se jednotek a zásobování municí  ve 
Stráži pod Ralskem, v Hradčanech 
a Borečku. Navíc Výsadkové učiliště 
bylo určeno jako jedno z center pro 
výzkum o vojskové zkoušky nových 
pěchotních zbraní s ohledem na 
potřebu Výsadkovéko vojska. Úkoly 
mi dávalo naše výcvikové a školní 
oddělení (mjr. Komínek). Možno říci, že 
veškeré nové pěchotní zbraně, včetne 
munice v našich zbrojovkách vyvýjené, 
od samopalů, kulometů, pancéřovky 
až po tarasnice prošly našema ru-
kama. To znamenalo nastřelování, 
terénní zkoušky spůsobilosti, na poru-
chovost a využití pro výsadkáře, včetne 
přepravy v nožních zásobnících. Byly 
to úkoly velmi odpovědné, náročné 
a navíc přísně utajené. Podíleli jsme se 
na vývoji nových zbraní pro výsadkáře, 
např. útočních nožů. z deseti vzorků, 
které jsme u nás vyrobili, byl zave-
den  útočný nůž VO7. Prováděly jsme 
i zkoušky prostředků na zásobování, 
jako nožní zaásobníky, zásobníky pro 
zbraně  a munici s padákem i bez 
padáků. Nutno připomenout , že vše 
bylo ve stavu vývoje, nebyly tehdá 
žádné předpisy nebo poučky. Vše 
se muselo řádně písemně podchytit 
a sloužilo to pak jako základ předpisů  
pro výsadkové vojsko. Další zajímavosti 
a vyjímečnosti naší zbrojní služby ve 
VÚ bylo zhromáždění a uskladnění de-
sítek různých  druhů a ráží pěcchotních 

zbraní používaných v tehdejších armá-
dach. Účelem bylo seznámit a instruo-
vat výsadkáře o jejích základním použití 
– t.j.  nabít, vystřelit, případně ošetřit při 
jejich ukořistění. Další zajímavosti byly 
zbraně pro letnou střelbu (od boku). 
Jednalo se o normální lovecké pušky 
– brokovnice a nacvičovalo se střelbou 
na hliněné holuby.

Mimo tuto hlavní činnost zbrojní 
služby možno říci služební, byly zde 
další aktivity, na kterých jsme se podíleli,  
nebo byli přitom. Byly to příhody veselé 
ale i tragické, jako ta,  kdy při pomocné 
stavbě  kinosálu naše nákladní auto se 
stavebním materiálem, dováženým ze 
zborenišť ve vojenském prostoru, se 
na křižovatce u Svatoboře, zrazilo s os-
obním vozem gen Sochora, který tuto 
autohavárii nepřežil. z těch veselejších 
vzpomínek mám, kdy pro oživení 
společenského života ve Stráži pod 
Ralskem jsme organizovali různé akce 
, hojně využívané i veřejností. Např. 
taneční večery na plovoucích parke-
tách po strážskem jezeře. Zajímavé 
byli i besedy s herci D. Medřickou, 
st. Vydrou, kteří tam dojížděli na letní 
byt. Dobrodružní a atraktívní akce 
byli, fingované přepady pěších i tank-
ových útvarů, cvičících ve výcvikových 
prostorech v Ralsku. Přepadová 
komanda byla složena většinou ze 
zkušených vojáků výsadkářů z povo-
lání a po předběžné dohodě s veliteli 
přepaděných jednotek.

Pro nás ženáče nebyly bytové 
podmínky nijak růžové, většina z nás 
prožívala dlouhodobé odloučení 
odrodin.Částešná náprava se stala 
v r. 1951, kdy díky útvarů PTP bylo ve 
Stráži pod Ralskem hned vedle tábora, 
postaveno několik tzv. fínských domků. 
Do jednoho z nich jsem se spolu 
s rodinou por. Zelenky nastěhoval. 
Sousedy v dalších byli rodiny Savka, 
Kolji Rusňáka a dalších. Nedaleko nás 
měl vilku kpt. Černota, kde se občas 
konaly veselé mejdany. Ovšem moje 
radost , že konečne bydlím s rodinou, 
netrvala dlouho. v nasledujícím roce 
(1952) došlo k reorganizaci výsadk-
ového vojska a učiliště se stěhovalo do 
Košíc. Táto udalost, dovoluji si tvrdit, 
negatívně  poznamenala, nejen mého 
působení, ale rozpad celého našeho 
kolektívu u výsadkového vojska. Řada 
kolegů, např. provianťák Miloš Červa, 
nebo můj spolupracovníl Fr. Šrámek, 
se do Košíc ani nepřemístila. Někteří 

z nás ženáčů  po zjištění do jakých 
nepříznivých podmínek by jsme se 
dostali, ač smutní a s bolestí v srdci 
jsme se rozhodli s výsadkovým vojskem 
rozloučit. v r. 1953 jsem byl přemístěn 
k 39. střeleckému pluku v Jeseníku 
Lázních.

Tím bych měl tento svůj příspěvek 
do Červených baretů ukončit, ale jsou 
zde určité zajimavé skutečnosti, které 
by mohli i Vás starší pamětníky výsad-
kového voska zajímat. Již po příchodu 
na nové působiště mě čekalo první 
překvapení. Kdy mimo velitele pluku 
mjr. Rychnovského mě vítal jeho 
zástupce mjr. Baloun, mě známý bývalý 
z nejvyšších politruků  ZVP gen. Palečka 
a pozdějí i plk. Kováče, který k nám Do 
Stráže p. R. jezdil dost často na ins-
pekcií svých politruků. Jeho uvítací 
slova byla „Nemysli si, že jsi paragánům 
utekl. Zdes se bude pro něj makat 
znovu!“ Dále sloužil por. výsadkář Vilím, 
který sloužil ve Výsadkářském učilišti, 
a asi po po roce sem byl přemístěn 
i mjr. Chrudima, kterému jsem předával 
k podpisu můj předávací protokol 
funkce v Košicích. Pluk byl tehdá ve 
velké přestavbě co do personálního, 
ale hlavně materiálního vybavení pro 
potřeby výsadkového vojska. Budovalo 
se cvičiště s překážkovými dráhami 
a maketami trupu letadel. Dokonce 
jsem se zúčastnil i vyhlídkového letu 
z letiště u Libavy, kde jsem se napos-
ledy setkal s plk. Kričfalušušim. Zde 
jsem pochopil proč jsme měli a cvičili 
v Hradčanech kluzákovou letku. 
Tato anabáze s desantním vojskem 
neměla dlouhého trvání , zřejmě došli 
v ČSLA k názoru, že kluzáky nemají 
význam a budoucnost a pluk se vrací 
do normálního pěšího pluku. v r.1958 
dochází ke snížení počtů v armádě. 
Pluk byl v Jeseníku zrušen a pro mně 
i ukončení vojenské kariery a přechod 
do civilu.

Vážim si a jsem vďečný, že na 
závř svého života mohu se podílet na 
činnosti Klubu výsadkových veteránů. 
Našel jsem zde bohatou aktívní a atrak-
tívní náplň své činnosti. v takovém 
kolektívu se nám všem lépe vzpomíná, 
vzájemně se doplňujeme,objasňujeme 
své para zážitky a příhody, vzpomíname 
často na své ještě žijící kamarády, ale 
i na Ty, kteří již učinili ten „ svůj poslední 
seskok „.Jsem moc  rád, že jsem se 
dožil splnění svého snu a mohu se podí-
let, přispět a být při akci našého KVV, 
při odhalení pamětní desky na počest 
60. výročí vzniku výsadkového vojska, 
přímo na místě vzniku v Zákupech.

Mirek  Vojtěch
KVV Liberec
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Vzpomínky starého zbrojnoše2. časť
I výsadkové učiliště bylo tehdá ve stavu zrodu a budování táb-
ora a hlavně zřizování rozsáhlych a důmyslných překážkových 
dráh a střelnice. Mým úkolem bylo zřízení  a uvedení do chodu 
zbrojní dílny a skladů na zbraně a munici.

Krátke správy
  Dňa 5. 5. 2008 naši členovia  P. 
Herna, B. Pätoprstá a F. Frajk-
ová spolu so zástupcami Klubov 
SZL Dr. M. R. Štefánika a Klubom 
seniorov pri gen. Riaditeľstve 
Doprastav položili kytice kvetov 
k soche Dr. M. R. Štefánika na 
letisku v Ivánke. 
  Opäť sme sa rozrástli! 3. 6. 2008 
v martinských kasárňach sa 
uskutočnila za účasti 23 členov 
ustanovujúca schôdza KVV Mar-
tin – Vrútky. Želáme veľa zdaru.
 V dňoch 7. - 8. 6. 2008  sa uskutoč-
nilo XI. stretnutie zakladateľov 71. 
práporu čsl. Výsadkárov (1947 
v Zákupoch). Za KVV SR stretnutie 
kolega MuDr. Ján Janák . Stručne 
oboznámil účastníkov tohto stret-
nutia o organizácii KVV na Sloven-
sku a odovzdal plk. v. v. Františkovi  
Mansfeldovi diplom Čestného 
člena KVV SR a udelenie Čestnej 
(!) symbolickej hodnosti Brigádny 
generál h.c. (honoris causa), ako 
prejav uznania a úcty za zásluhy 
o vznik a rozvoj výsadkového vojska 
s dlhoročnou pôsobnosťou na 
Slovensku. F. Mansfeld v ďakovnej 
reči vyjadril vrúcny vzťah k Slov-
ensku. Českí kolegovia vyslovili 
vďaku Slovákom za vykonaný akt 
a pripojili sa k nemu. Tohto stret-
nutia sa za KVV SR zúčastnili tiež 
kolegovia Kopecký, Glater, Sig-
mund, Zrnek. 
  Do galérie Spravodajov vydá-
vaných KVV ČR a SR pribudol 
nový občasník, ktorý vydáva KVV 
Praha, pod názvom “Padáček„. 
Malo by vyjsť niekoľko čísiel 
ročne. Blahoželáme!!!
  Dňa 18. 6. 2008 sa zúčastnili 
spomienkovej pietnej tryzny AN-
TROPOID v Prahe kolegovia výsad-
kári zo Žiliny, Trenčína a Bratislavy. 
Program bol v Cirilo- Metodějskom 
kostole, v Roslovej ul., na Ďáblickom 
cintoríne a pri pamätníku čsl. 
Parašutistov v Dejviciach. Tryzny 
sa zúčastnila ako hosť praneter J. 
Gabčíka pani Tomečková. Účast-
níci aj touto cestou ďakujú za mimo-
riadnu starostlivosť kolegovi plk.. 
v. v. J. Hanákovi, predsedovi KVVV 
Praha.
  Dňa 20. 6. 2008 usporiadal KVV 
Žilina v Kamennej Porube streľby 
zo samopalu vz. 58 a z pištole vz. 
82. Zúčastnilo sa celkom 25 pre-
tekárov. Víťazmi sa stali : samopal 
1. J. Kuřimský, 2. I. Meško, 3. P. 
Švrlo, st.pištoľ: 1. P. Švrlo, ml., 2. 
J. Kuřimský, 3. Z. Lamoš. Celkové 
poradie: 1. J. Kuřimský, 2. P. Švrlo, 
ml., 3. I. Meško. Blahoželáme !!!
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Krátke správy
Dňa  7. 7. 2008  sa uskutočnilo 
zasadnutie Predsedníctva KVV 
SR. Predseda KVV SR A. Múdry  
poďakoval KVV Bratislava za 
úspešnú organizáciu a vykonanie 
zoskokov  - veteránov na leteckom 
dni v Piešťanoch dňa 14. - 15. 6. 
2008 za účasti prezidenta SR 
Ivana Gašparoviča, čím výrazne 
prispeli k zviditeľneniu Klubov 
vojenských výsadkárov v Sloven-
skej republike.
Na tomto predsedníctve KVV 
SR prijali príslušníkov 5. pluku 
špeciálneho určenia v Žiline ako 
samostatnú organizačnú jed-
notku.
V dňoch 23. - 25. 7. 2008 sme 
sa zúčastnili Športového stret-
nutia výsadkových  veteránov – 
parašutistov, ktoré usporiadal KVV 
Prostějov a Aeroklub Falcon Air. 
Podrobnejšie o priebehu tohto 
stretnutia prinesieme na inom mi-
este. 
V dňoch 26. - 27. 7. 2008 sa 
početná skupina našich členov 
zúčastnila stretnutia na Javorníku 
- kasárne organizovaného KVV 
Zlín. Výborný guľáš, opekané 
kurence a kvalitné občerstvenie 
bolo opäť veľkou príležitosťou 
k evokovaniu bohatých spomie-
nok na výsadkové vojsko. Pohodu 
dotvorila i možnosť zberu hríbov 
ačučoriedok. Opäť vydarená akcia 
a nadviazanie ďalších priateľských 
stykov.  Vďaka Vám Zlíňáci.
Dňa 27.7.2008 naši členovia V. 
Gajdoš, L. Hreha, M. Michajlov, 
M. Nešpor, Ľ. Strakuš, Karnax, Ve-
selský uskutočnili na padákoch 
OVP-68 a lietadla AN-2 zoskok 
do vody na Zlatých pieskoch 
v Bratislave. Pripravili tak malé 
občerstvenie pre bohatú kulisu kú-
pajúcich.
Dňa 28. - 29. 7. 2008 sa zúčastnil 
ako hosť P. Franík  Majstrovstiev 
sveta v parašutizme v Lučenci.
Dňa 1.8. 2008 naši členovia P. 
Alexander a ďalší uskutočnili 
let balónom nad Červeným 
Kameňom.

1819 (12. december) – Eugénio 
Robertson, Angličan urobil 
prvý parazoskok v Portu-
galsku. Robertson zoskočil 
z balóna z výšky 700 metrov 
padákom a pristál blízko Es-
trada da Luz, v Lisabone.

1922 (6. október) - Kapitán Ma-
rio Costa Franca a poručík 
José Machado de Barros 
z armádnej jednotky –Com-
panhia de Aerosteiros- zostavenej v Alverca, urobili 
prvý zoskok Portugalčanov.

1930 (14. október) – Na Tancos leteckej základni, desiatnik 
José Maria da Veiga e Moura urobil prvý parazoskok 
z lietadla, počas experimentálneho para školenia pre 
pilotov.

1942 – v Richmonde (Aus-
trália) 12 parašutistov 
z Východného Timoru 
cvičili zoskoky na Timor-cvičili zoskoky na Timor-cvičili zoskoky na Timor
ské ostrovy s japonskými 
oddielmi. Boli to títo 12 
parašutisti.José Rebelo, 
Armindo Fernandes, 
José de Carvalho, Celestino dos Santos, Joao de 
Almeida, Bernardino Reis Noronha, Cancio Reis 
Noronha, José Álvaro Pinto, Abelde Sousa, Félix Bar-Noronha, José Álvaro Pinto, Abelde Sousa, Félix Bar-Noronha, José Álvaro Pinto, Abelde Sousa, Félix Bar
reto, Joao Bublic, José Joaquim dos Santos.

1951 – Kapitán Armindo Martins Videira a kapitán Mário 
de Brito MonteiroRobalo, z Portugalskej Armády, 
navštevovali parašutistický kurz v École de Troupes 
Aeroportées, v Pau vo Francúzku.

1952 (27. máj) – Zákonom 2055 z 27.mája vytvorili 
Portugalské letecké sily, ako samostatnú vetvu 
Armádnych síl. Tento zákon v časti 9 sa týka ustano-
venia parašutistickej jednotky.

1953 (august až december) – Nadporučík Fausto Pereira 
Marques a seržanti Américo de Matos a Manuel 
Coelho Goncalves navštevovali v Pau parakurz. Po 
skončení kurzu, spoločne s kapitánom Monteirom 
Robalom, navštevovali parašutistický inštruktorský 
kurz.

1953-4 (september až marec) – Nadporučík Fernando 
Soares Cunha, nadporučík António Rosado Ser-Soares Cunha, nadporučík António Rosado Ser-Soares Cunha, nadporučík António Rosado Ser
rano a seržant José Freire de Sousa, navštevovali 
v Escuela Militarde Paracaidismo Mendez Parada, 
španielských leteckých síl vAlcantarille (Španielsko), 
parakurz a inštruktorské školenie.

TVORBA PRVÝCH JEDNOTIEK a ICH 
ROZŠIROVANIE

(1955-1974)
1955 (apríl) – 232 dobrovoľníkov, dôstojníkov, seržantov 

a vojakov, začalo navštevovať školenie (22.základný 
kurz parašutizmu) v Alkantarille (Španielsko). 192 
z nich tento kurz ukončilo.

1955 (27.máj) – 192 týchto parašutistov urobilo prvý zoskok 
v Španielsku. Táto prvá skupina sa vrátila do Portu-
galska abola umiestnená do konca roka vkasárňach 
v Campo de Tiro da Serra da Carregueira.

1955 (14. august) – Prvé parašutistické jednotky dostali 
Heraldickú Lisabonskú zástavu.

1955 (23. November) – Po prvý krát v histórii Portugal-
ských Vojenských síl dostali uniformy a barety, ako 
pokrývku hlavy. (Článok 20, zákona 40395). Portu-
galskí výsadkári nosili ZELENÉ BARETY.

1656 (1. Január) – Paratroops Hunter Battalion 
(BCP) boli zaradení v Tancos ( zákonom č. 
15671, 26. Decembra 1955) ako časť Portugal-
ských vzdušných síl (FAP).

1956 (január až október) – Poručík Argentino Urbano 
Seixas a nadporučík Sigfredo Ventura Costa Cam-
pos navštevovali v Brazílii kurz zoskokov a iné letecké 
kurzy, vrátane učiteľského a priekopníckeho kurzu.

1956 (10. Február) -  Na Quinta dos Álamos (Golega) 
vykonali portugalské jednotky prvý zoskok. Jeden za 
druhým, 50 parašutistov skákalo z JU-52. Ako prvý 
skákal veliteľ práporu kapitán Armindo Videira. 

1656 (23. Máj) – Kasárne v Tancos oficiálne otvoril tajom-
ník State for Aeronautic, plukovník Kaulza de Arriaga. 
Preto je tento dátum prvým dňom jednotky.

1956 (1. júl) – Počas leteckého dňa v Portela Base (Lisa-
bon), dostal prápor národnú zástavu.

1957 (7. Január) – Začal prvý parašutistický kurz. Kurz 
zahrňoval 10 zoskokov a 37 kvalifikovaných mužov 
ho ukončilo 28. Februára.

1957 (7. Marec) – Začal prvý inštruktorský kurz. Kurz 
ukončilo 14 kvalifikovaných inštruktorov parašutizmu 
25. mája.

1959 (apríl) – Pred ich nasadením v Afrike, Vzdušné sily 
zahrňovali Parašutistické sily, organizovali HINBA 
cvičenia v Angole, robili ukážkové cvičenia v Luande, 
Sá da Bandiera  a Nova Lisaboa.

1959 (10. August) – Nasledovali udalosti v Bissau a čatu 
priviedol do Bissau nadporučík Jerónimo Gon-
calves. Čata zostala v meste do 20. Augusta 1959.

1960 (november) – Do Angoly na operačnú misiu išla prvá 
parabrigáda.

1961 (16. Marec) – Po sérii udalostí v Severnej Angole 
prišla prvá parabrigáda do Luandy, v apríli prišla 
druhá brigáda a o mesiac neskôr tretia.

1961 (24. Apríl) – v Severnej Angole utrpeli parašutisti 
prvú smrť v boji: Vojak-parašutista Joaquim Afonso 
Domingues.

1961 (5. Máj) - Paratroops Hunter Regiment (RCP)
sa vytvoril v Tancos a súčasne bol zrušený prápor. 
(Zákon 18465, z 5. Mája). Nový pluk vrátane 
Inštruktorského práporu (BI) a Paratroops Hunter 
Battalion č.11 (BCP 11).

1961 (8. Máj) – Paratroops Hunter Battalion č.21 (BCP 
21) bol vytvorený v Angole (zákon 18464, 8. Mája).

1961 (8. Máj) – v Mozambiku bol vytvorený Paratroops 
Hunter Battalion č. 31 (BCP 31) (zákon 18464, z 8. 
Mája).

1961 (6. Jún) – Začal prvý kurz Parašutistických zdravot-
ných sestier. z 11 kandidátok, ktoré začali kurz dos-
talo 6 žien právo nosiť Zelené Barety. To bolo po 
prvý krát, čo boli povolané ženy do Portugalských 
ozbrojených síl.
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Výsadkoví veteráni sportují

24. července na letišti Prostějov
soutěž družstev paragánů od rána se koná.

Hod granátem, jízda UAZem,
kousek vedle zase šípy letí,

střelci touto zbraní plně zaujati.

Děvčata v oblecích na tandem čekají,
mraky na obloze možnost jim nedají.
Honzík, Boženka, Zdeněk a Janička

vše do toho dali, soupeřům svým, 
že umí, dokázali.

Od Boženky granát vzduchem letí,
zatímco Honzík motor v UAZu krotí,

pak zase Boženka amorův šíp zvedá,
běda všem, běda.

Ve stanu Zdeněk rozborku zvládá,
dělá to dobře, je to paráda.

Janinka k oblakům oči své zvedá,
ach, ta tmavá obloha rozehnat se nedá.

Když ne dnes, tak zítra ano,
na tandem to vyjde, Jano.

Družstvo na výbornou odstálo,
druhého místa z třiceti družstev získalo.

Pohár a medaile, velkou radost měli-
vždyť si to opravdu zasloužili.

 
Já s Jiřinkou jsme při tom byly,
abychom družstvo podpořily.
Radost velkou všichni máme,

díky vám za úspěch, „sláva“ vám zavoláme.

Milada Pavlitová (Olomouc)

Z databázy, ktorú máme k dispozícii sa doz-
vedáme, že na tento štvrťrok nám pripadá 
množstvo jubilantov. Preto chce redakcia 
Červených baretov popriať všetkým spome-
nutým výsadkárom veľa zdravia a šťastia 
v ďalšom živote.

85 Miroslav Melichárek AA

80- Jan Ondášek AA

75 Jaroslav Meheš BA
  Josef Frydrich AA

70 Viktor Timura BA
  Oldřich Visinger AA

65 Peter Horniak BA
  Jarmil Janů AA
   Lubor Kňazovický BA

60 Jaroslav Veselý AA

55 Vladimír Gajdoš BA

50 Karol Takáč BA
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1955 - 2008
...do-1955    1. a 2. časť

1961  (11. August) – Angola, Operácia QUIPEDRO: po 
prvý krát skákali portugalskí parašutisti v boji.

1961  (december) – odišli tri parašutistické sestry na op-
erácie do evakuovaneho  Goa, 

1963  (3.júl) – Čatu parašutistov poslali do Bissau. Čata 
chcela okamžite zjednotiť velenie obrany leteckej 
základne č.2.  3. Decembra je velenie posilnené tý-
mom Psov a 20. Januára druhou čatou.

1964  (7. Február) – Počas operácie v Cachide woods 
parašutisti utrpeli prvú smrť v Guinei: vojak-parašutista 
Rosa Neto.

1964  (14. Október) – Prišla tretia čata do Bissau a vytvorila 
rotu v AB2.

1964  20. Október) – Paratroops Hunter Battalion 12 (BCP 12) je sformovaný v Guinei-Bissau (zákon 
22260 z 20. Októbra). Tento prápor je aktivovaný 14. Októbra 1966, vrátane roty v AB2.

1966  (9. November) – Paratroops Hunter Battalion 32 (BCP 32) je vytvorený v Nacala – Mozambik 
(zákon 22302 z 9. Novembra).

1968  (4. Apríl) – BCP 12 je vyznamenaná Vojnovou medailou 1. triedy.
1968  (3. Júl) – Inaugurácia v Tancos, otvorenie pomníka parašutistov padlých v boji, pri vchode do 

kasární pluku.
1969  (9. Júl) – BCP 31 je vyznamenaná Vojnovou medailou 1. triedy.
1969  (november) – Počas operácie JOVE, parašutisti z BCP 12 (Guinea), zajali v boji kapitána Pedro 

Rodrigeza z Kubánskych Revolučných Ozbrojených Síl, potvrdené správou na PAIGC v Guinei.
1973  (2. Február) – BCP 21 je vyznamenaná Zlatou vojenskou medailou.
1975  (25. Apríl) – Revolúcia v Portugalsku. Ozbrojené sily zložili starý režim. Parašutisti podporili 

revolúciu účasťou na okupácii Prisao de Caxias. (Caxiaské väzenie) a už 27.apríla sprevádzal do 
Funchal z vyhnanstva prezidenta a premiéra.

Preklad: Štefáková - J. Poláček, so súhlasom autorov dokumentu: - 
Airborne Lieutenant-Colonel (ret.) MIGUEL SILVA MACHADO; 

Airborne Sergeant-Chief ANTÓNIO E. S. CARMO;  
Autorom fotografií je:

Airborne Sergeant-Major (ret) ALFREDO SERRANO ROSA
Dokončenie nabudúce.

Od r. 1961 do 1975 v Africkej vojne
(Angola - Mozamik - Guinea Bissau)

zahynulo 160 parašutistov.



Najbližšie číslo nášho spravodaja vyjde: 27. 4. 2008 l Kontaktná adresa: Juraj Poláček, Úradnícka 12, 831 03 Bratislava, tel. +421 2 4464 2911, +421 903 25 36 36, e-mail: jpm@jpm.sk l 
Pavel Franík, Kudlákova 1, 841 01 Bratislava, tel./fax: +421 2 6436 2349, e-mail: franik@chello.sk l spravodaj Červené barety: www.jpm.sk l Len pre vnútornú potrebu KVV 

14 Číslo 3. Ročník VIII.

Tencer vysadil. Po otvorení padáka 
PD-47 som ostal veľmi prekvapený, 
pretože začalo silné zanášanie mimo 
letiska. Akékoľvek manévrovanie ne-
pomáhalo. Preletel som rieku Nitru 
a ocitol som sa nad mestom. Pris-
tál som na výškovej budove Nitrian-
skych mlynov. Mal som šťastie, že na 
stene jednej rovnej menšej plochy 
boli otvorené poklopy na vetranie. 
o tieto sa mi vrchlík  zachytil a zos-
tal som visieť. Po hromozvode som 

potom zišiel dolu a padák museli 
zvesiť. Celkom nepríjemný zoskok 
sa našťastie skončil celkom dobre“, 
končí rozprávanie Janko Jesenák.

V roku 1955 prišiel rad aj na 
neho. Nastúpil na základnú vojen-
skú službu u výsadkového vojska 
v Prešove. Bol pridelený k pries-
kumu, kde absolvoval aj poddôs-
tojnícku školu. Po návrate z vojny 
pokračoval vo výcviku ďalej ako 
inštruktor a športovec. v roku 1966 
sa zúčastnil veľkého vojenského 

cvičenia „Vltava 66“. Pri jednom 
cvičnom zoskoku však utrpel komp-
likovanú zlomeninu nohy a tak sa 
jeho parašutistická činnosť na dlhú 
dobu zastavila. Celkom absolvoval 
109 zoskokov, na padákoch VJ-1, 

PD-47, PTCH-1 a OVP-68 a z li-
etadiel DC-3, Fairchild, AN-2, K-73, 
Nordsmann, Li-2 a IL-14. U výsad-
kového vojska urobil 28 zoskokov 
z balóna .

V seniorských rokoch, sa po 
vzniku Klubu vojenských výsad-
károv, ako 66 ročný k zoskokom 
znovu vrátil. v dňoch 8. a 9. júna 
skákal na medzinárodnom leteckom 
dni „SIAD 2002“, na letisku gen. Dr. 
M. R. Štefánika v Bratislave. Bola to 
hromadný výsadok  veteránov, ktorá 
okrem propagačného účelu mala 
za úlohu prekonať svetový rekord 
s možnosťou zápisu do Guinness-
ovej  knihy rekordov. Podmienkou 
bolo, aby vekový priemer skáka-
júcich nebol nižší ako 62,5 roka. 
Skákalo 32 výsadkárov na cvičných 
padákoch OVP-68. 

V súčasnosti býva v Nových 
Zámkoch. Za významný úspech, 
ktorý v parašutizme dosiahol pokladá 
účasť na rekorde seniorov a diplom 
i uznanie Slovenského národného 
aeroklubu, za rekord dosiahnutý na 
SIAD 2002, ktorý bol uznala komisia 
parašutizmu SNA. v tejto dobe je ak-
tívnym členom KVV Banská Bystrica.

 Emil Tencer 
KVV BB  
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