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SPRAVODAJ  KLUBU  VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV V  BRATISLAVE

osemdesiatka... !

Pokračovanie na str.6
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Čože je to 

Jaroslav Méhes

 Mnohí ľudia, 
ktorí tento nádherný 
šport nerobili a ne-
zažili, nevedia a ani 
nemôžu pochopiť ne-
opísateľný pocit, kto-
rý je v lietadle pred 
výskokom do prázd-
na, pri voľnom páde 
vzduchom rýchlos-
ťou cca 220 km za 
hodinu a nacviče-
ným pohybom ruky 
si otvárať hlavný pa-
dák... a potom už len 
v tichosti sa vznášať 
nad zemou. A pritiah-
nutím šnúr lietať ako 
vták vľavo, vpravo, 
do kruhu, a klesať, až 
sa priblíži miesto na 
zemi na bezpečné pri-
stanie. A po pristáti? 

Kto na to má, skočí si aj v 80-tke
 A  Jaro Méhes na to má! Po stránke 
psychickej i kondičnej. Dokázal nám to aj 
pri dožitých 80-tich rokoch života. Aj keď po 
finančnej stránke ako dôchodca žije skrom-
nejšie, túžba vznášať sa na padáku vo voľ-
nom priestore a pozorovať ako sa pomaly 
približuje zem je taká silná, že sa vie zriek-
nuť mnoho iných hodnôt a našetriť v prie-
behu roka na 10 zoskokov cca 400 eur. 

Vracia sa ešte neodo-
lateľnejšia túžba ob-
liecť si padák a vzliet-
nuť opäť tam hore, 
vysoko do vzduchu.
 Keď Jarko
začal pokukávať
po lietadlách a pa-
dákoch, bolo mu 
sotva 16 rokov.
Ani najjasnejší jasno-
videc by nevedel pred-
povedať jeho športo-

vú dráhu a úspechy, 
ktoré potom dosia-
hol (majster špor-
tu, víťaz mnohých 
súťaží na rôznych 
aj medzinárodných 
úrovniach...........). Za-
čiatok sa zrodil  ešte 
v bývalých organi-
záciách SOKOL, ne-
skôr DOSLET, ktoré 
prevádzkovali lieta-
nie a parašutizmus.

 Naplno sa začal
venovať športovému
parašutizmu až po 
vzniku organizácie 
Zväzarm v roku 1953. 
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         Človek odchádza, 
nevracia sa, už sa neo-
pakuje, a predsa tu za-
necháva vždy niečo po 
sebe, niečo, čo zostane 
trvalé. Je to práca, je to 
činnosť, ktorú vykonal 
pre spoločné dobro. Sú 
to materiálne hodnoty, 
ale predovšetkým tie, 
ktoré sú ťažko merateľné, 
ťažko hmatateľné hodno-
ty ducha, premenené do 
reálneho života. Jeho 
choré srdce sa zastavi-
lo. Doznel tlkot, prestala 
bolesť, ústa onemeli, oči 
stratili lesk a telo stvrdlo.
        Keď sa pozrieme viac 
ako 60 rokov späť, otvára 
sa pohľad na jeho para-
šutistickú kariéru, ktorá 
začala v roku 1950, keď 
ako študent v ČKD Praha 
absolvoval základný para-
šutistický  výcvik na Troj-
skom ostrove v Prahe. 
Po náročnom výcviku vy-
konal prvé zoskoky v ro-
ku 1951 z lietadla DC 3 
a  Ju 52.
        Po skončení zá-
kladnej vojenskej služby 
pokračoval v športovej 
parašutistickej  činnosti 
na letisku  Sliač, Očo-
vá Prievidza, Bratislava 
a ďalších letísk v rámci 
ČSR. Zúčastnil sa po-
četných parašutistic-
kých  súťaži na úrovni 
kraja, oblasti a Sloven-
ska. Určité obdobie  pra-
coval na KV Zväzarmu 
v Banskej Bystrici vo 

Smrť preťala vlákno života 
nášho kolegu

Smrť preťala vlákno 
života nášho kole-
gu Pavla Franíka vo 
veku nedožitých 79 
rokov. Vryla do na-
šich sŕdc ranu, aby 
na ňom zostala trvalá 
jazva ako dôsledok 
straty dobrého priate-
ľa, kolegu  a človeka.

funkcií referenta pre vý-
cvik brancov pre ČSĽA.
       Celkom vykonal 396 
zoskokov, vrátane vo-
jenských, na rôznych ty-
poch kruhových padákov
a  padákoch typu  KRÍDLO. 
Posledný zoskok vykonal 
v roku 2006 ne letisku 
Slávnica AK Dubnici n/
Váhom vo veku 72 rokov.
       Venoval sa klubovej 
činnosti v KVV Bratislava 
z plných síl. Aktívne sa 
podieľal  na jeho formo-
vaní, kde  zastával rôzne 
funkcie (hospodár, pred-
seda klubu, šéfredaktor 
klubového časopisu Čer-
vené barety). Viedol a tvo-
ríl Kroniku klubu v ktorej  
chronologicky zachytá-
val  (písomne + foto) celú 
činnosť od založenia.
      Zbieral a šíril symbo-
ly parašutizmu (odznaky,     
nášivky, plakety a pod.) 
cez ktoré propagoval 
tento šport a výsadkové 
vojsko na verejnosti i za 
hranicami Slovenska.
      Žiaľ, odišiel do ne-
známa, odkiaľ niet ná-
vratu a skôr či neskôr,  
raz tam všetci odídeme!

Ladislav Hreha
KVV  Bratislava

Česť jeho
pamiatke !

Pavel FRANÍK
* 30. 9. 1934    + 21. 3. 2013

 Pietneho aktu sa za 
Klub vojenských výsad-
károv Bratislava zúčast-
nili Ľ.Dubeň a J.Polá-
ček. Pamiatku hrdinov 
sme si uctili aj polože-
ním venca v rámci ofici-
álnych osláv (F.Glatter 
KVV Žilina, J.Tuček a Ľ.
Dubeň KVV Bratislava).
Po ukončení slávnost-
ného aktu sa veterá-
ni presunuli do Dejvíc 

Pietny akt Anthropoid 2013
Už tradične sa aj tohto roku 18.júna stretli zástup-
covia mnohých Klubov výsadkových veteránov ČR 
a Klubov vojenských výsadkárov SR pred pravo-
slávnym kostolom sv. Cyrila a Metoda v Resslovej 
ulici v Prahe, aby si uctili pamiatku hrdinov J.Gab-
číka , J.Kubiša a ďalších výsadkárov, ktorí polo-
žili svoje životy v nerovnom boji s nepriateľom.

k pamätníku výsadkárov 
účastníkov II.svetovej voj-
ny. Tu vystúpili s prejav-
mi zástupca Ministerstva 
obrany ČR, predstaviteľ 
mestskej časti Praha 6 
a priamy účastník odboja. 
V rámci osláv uskutočnili 
výsadkári Armády ČR zo-
skoky do priestoru osláv.

Ľubomír Dubeň

Predseda KVV  Bratislava

Výročná členská schôdza
Klubu vojenských výsadkárov 

v Bratislave
          Dňa 9. marca 2013 sa uskutočnila
VČS KVV Bratislava po prvýkrát v priestoroch
Spoločnej strednej školy v Bernolákove.

    Naše pozvanie prijali 
partnerské Kluby vojen-
ských výsadkárov SR 
z Trenčína (kolega M.Mi-
kulovský), predsedníctva 
KVV SR Žilina (A. Múdry, 
J. Hanák), MO KVV Trna-
va (pod vedením predse-
du O. Ondreičku) a Kluby 
výsadkových veteránov 
ČR z Prostějova (pod 
vedením prezidenta  J. 
Čtveráka), Praha-západ 
(pod vedením predsedu J. 
Vondru), Liberec (pod ve-

dením predsedu J. Chro-
meka), Praha (pod vede-
ním A.Štrajta), Holešova  
a J.Hradca (pod vedením 
predsedu P.Čejku). Ďalej 
sa rokovania zúčastnil 
aj zástupca Zväzu let-
cov gen. M.R.Štefánika. 
Veľmi radi sme uvítali aj 
účasť vzácneho hosťa 
veliteľa 5.pluku ŠU Žilina 
plk.gšt.Ľubomíra Šeba.
Na úvod schôdze si prí-
tomní zaspievali Hymnu 

Pokračovanie na str.3
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Na začiatku mája uplynulo už 94 rokov od tragickej 
smrti vedca, generála a politika Milana Rastislava 
Štefánika, ktorý sa zaslúžil o vznik prvej Česko-
slovenskej republiky. Túto významnú osobnosť 
našich novodobých dejín si deň pred výročím, 
v piatok 3. mája, uctili kladením vencov k mohy-
le generála M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

BSK: V Ivanke pri Dunaji
si pripomenuli M. R. Štefánika

Na akcii sa zúčastnili niek-
torí poslanci NR SR, zá-
stupcovia veľvyslanectiev 
Francúzska, Talianska 
a Českej republiky, pred-
seda Bratislavského kraja, 
starostovia obcí ako aj vo-
jenskí a leteckí veteráni. 

Milan Rastislav Štefánik 
bol jednou z najväčších 
politických osobností slo-
venského národa, uzná-
vaný doma aj v zahra-
ničí. Zaslúžil sa o vznik 
prvej Česko-slovenskej 
republiky, ktorou podľa 
bratislavského župana 
Pavla Freša predurčil aj 
demokratický charakter 
tohto nového štátne-
ho útvaru. Ako tiež žu-

 pan povedal, Štefánikov 
odkaz má dva dôležité 
významy. „Naozaj má 
zmysel nasledovať vôľu 
a potom sa veci podaria. 
A vôľa je rozhodujúca, 
aby sa veci podarili. Ten 
druhý je v jeho osobnom 
príbehu, že dokázal byť 
činný aj v zahraničí, aj 
na Slovensku a hlavne 
vracal zo zahraničia tie 
svoje znalosti, tie svo-
je schopnosti a to svoje 
pôsobenie naspäť Slo-
vensku. A to je absolútne 
aktuálne pre súčasných 
mladých ľudí,“ uviedol 
Pavol Frešo. 

 Delegácia oboznámila 
p.predsedu VÚC s činnos-
ťou klubu a prerokovala aj 
možnosti spolupráce pri 
akciách na území Bratislav-
ského VÚC. Pán predseda 
Frešo prisľúbil pomoc pri 
rokovaniach s p.ministrom 
obrany SR vo veciach mož-
ných zoskokov z leteckej 
techniky Ozbrojených síl 
SR. Pán predseda VÚC 
obdržal pamätnú publiká-
ciu o histórii výsadkových 
vojsk ako i ukážku klubo-
vého časopisu Červené ba-
rety. Prvým výsledkom zo 
stretnutia je aj zverejnenie 
článku o účasti p.predsedu

Prijatie u predsedu Vyššieho
územného celku Bratislava

Dňa 25.júna 2013 prijal predseda Vyššieho územ-
ného celku Bratislava p. P. Frešo delegáciu Klubu
vojenských výsadkárov Bartislava vedenú
predsedom klubu Ľ.Dubeňom a V.Timurom. 

Ľubomír Dubeň
Predseda KVV  Bratislava

Výročná členská schôdza KVV - BA
Pokračovanie zo str.2

výsadkárov, nasledova-
la oslavná báseň zlože-
ná pre túto príležitosť 
kolegom J.Rezníkom. 
Predseda KVV Bratisla-
va Ľ.Dubeň predniesol 
Správu o činnosti klubu 
za rok 2012, kde zdô-
raznil predovšetkým 
športové úspechy klubu. 
Hospodár klubu M.Feješ 
v Správe o hospodárení 
klubu za rok 2012 rozo-
bral hospodárenie klubu, 
ktoré skončilo s kladným 
výsledkom. Nasledovala 
Správa revíznej a kon-
trolnej komisie v poda-
ní A.Georgievskeho.
V rámci ocenení obdrža-
li medailu od KVV Hole-
šov kolega J.Tuček, od 
KVV Prostějov V.Timura Pokračovanie na str.16

a od KVV Praha-západ 
Ľ.Dubeň, L.Hreha, M.Mi-
chailov, M.Vajgl, M.Fe-
ješ, V.Timura, J.Méhes, 
J.Dittrich a in memoriam 
Z.Sigmund. Zástava 
klubu bola dekorovaná 
stuhou a medailou KVV 
Liberec a pamätným 
odznakom k 65.výročiu 
výsadkových jednotiek 
od KVV Prostějov. Pri 
príležitosti životného ju-
bilea obdržal pamätnú 
medailu Za zásluhy o pa-
rašutizmus kolega Járek.
Prítomné ženy v rám-
ci osláv MDŽ obdržali 
kvety (zabezpečil kole-
ga P.Alexander) a člen-
ky KVV Bratislava aj 
vecný dar venovaný 
predsedom KVV Pra-

Freša na tohtoročných osla-
vách výročia úmrtia gen. 
M.R.Štefánika v Ivánke pri 
Dunaji, ktorých sa zúčastni-
la aj početná skupina členov 
nášho klubu, odtiaľ pochá-
dza aj náš spoločný snímok 
pred malou mohylou. Ako 
armádni a zväzarmovskí 
parašutisti vysoko oce-
ňujeme pravidelnú účasť 
p.predsedu VÚC Bratislava 
na pamätných akciách ve-
novaných gen. M.R.Štefáni-
kovi, ako aj finančnú pomoc 
obciam Bratislavského VÚC 
spojenú s týmito oslavami.

Tlačová tajomníčka
VÚC Bratislava

Čestná stráž „Malá mohyla“

Spoločné foto
s predsedom

VÚC Bratislava
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 Pavel Franík

Pavel FRANÍK

     V čase voľna sa aktívne 
venoval ľahkej atletike pod 
vedením takých známych 
osobností ako boli repre-
zentanti Československa 
manželia Fikejzovci, Hor-
čic a mnohí ďalší. Bývalý 
československý hokejový 
reprezentant a neskorší 
víťaz Wimbledonu Jaro-
slav Drobný ho prehováral 
na tenis, ale Pavel Franík 
zostal verný ľahkej atleti-
ke. Na Veltržnom výsta-
visku v Prahe bola v tom 
období padáková veža, 
z ktorej si urobil zoskok 
a zároveň sa tam prihlásil 
do parašutistického výcvi-
ku. Ten sa vykonával na 
Trójskom ostrove a viedli 
ho známe osobnosti pa-
rašutizmu ako Ctibor Čej-
pa, Jiřina Hříbková, Vlasta 
Rybínová a Vasil Kučera-
vý. Výcvik bol náročný na 
fyzickú kondíciu a hlavne  
prekážková dráha vyža-
dovala telesnú  zdatnosť. 
Vtedy ešte netušil, ako 
mu táto príprava a aktív-
ne športovanie pomôžu 
v budúcnosti zachrániť 
život pri jeho ťažkých úra-
zoch. Pri svojom prvom 
zoskoku, ktorý vykonal 
27. septembra 1951 z lie-
tadla typu JU-52 z výšky 
600 m na padáku VJ-1 
sa zoznámil aj s Vladom 
Hlôžkom, priekopníkom 
zoskokov voľným pá-
dom v Československu.
Po vyučení sa vrátil na 
Slovensko a nastúpil do 
školy dôstojníckeho do-
rastu v Kremnici. Tu sa ak-
tívne venoval závodnému 
lyžovaniu. Po maturite ho 
preradili do Nového Mes-
ta nad Váhom k spojárom. 
Tým sa jeho sen dostať sa 
k letectvu skončil. Rozča-
rovaný odišiel si dokončiť 

      Človek všestranných záujmov Pavel Fra-
ník sa narodil 30. septembra 1934 v Hornom 
Tisovníku v okrese Zvolen. Po skončení zá-
kladnej školy a absolvovaní brigád na Trati 
mládeže a Trati družby nastúpil 1. septembra 
1949 spolu so 49 Slovákmi v rámci industria-
lizácie krajiny  ako učeň do ČKD Sokolovo 
Praha, kde sa vyučil za strojného zámočníka.

základnú vojenskú služ-
bu a po jej skončení na-
stúpil na brigádu do bane 
v Ostrave. Ďalej pokračo-
val v parašutistickom vý-
cviku a absolvoval aj prvé 
zoskoky voľným pádom. 
Po skončení brigády odi-
šiel do Banskej Bystrice, 
kde sa zamestnal na Kraj-
skom výbore Zväzarmu. 
V parašutizme pokračoval 
na letisku v Očovej pod 
vedením krajského in-
štruktora Juraja Kriváňa. 
Na základe dobrých vý-
sledkov bol zaradený do 
reprezentačného družstva 
Stredoslovenského kraja. 
Zúčastňoval sa rôznych 
súťaží a na propagačných 
vystúpeniach vykonával 
odpútavanie viacerých 
padákov. Okrem toho ako 
inštruktor cvičil brancov 
pre potreby výsadkového 
vojska. Za túto činnosť mu 
bolo udelené vyznamena-
nie „Za obetavú prácu“. 
Ako záložník bol na cviče-
ní u výsadkového vojska.
Pre nezhody so zástup-
com krajskej správy ŠTB 
v Banskej Bystrici mu-
sel zamestnanie na KV 
Zväzarmu opustiť a kon-
com roka 1959 odišiel 
pracovať do Bane Nováky. 
Parašutizmu sa venoval 
aj naďalej. V roku 1961 
sa zúčastnil I. ročníka 
Memoriálu ZMŚ Juraja 
Kriváňa v Očovej a pri ná-
vrate ťažko havaroval na 
motocykli. Jeho zranenia 
boli veľmi vážne. Ťažké 
poranenie hlavy, zlomenie 
krčných stavcov, poruše-
nie miechy a čiastočné 
ochrnutie. Jeho športová 
parašutistická činnosť sa 
skončila. Láska k parašu-
tizmu a jeho húževnatosť 
mu umožnili po mnohých 

rokoch znovu zažívať pre-
krásne pocity pod otvo-
renou kupolou padáka.
Len málokto vie, že zbie-
ral zápalkové nálepky 
a patril medzi zakladajú-
cich členov Slovenského 
filumenistického zväzu. 
Bol dlhoročným sekretá-
rom Slovenského zväzu 
cyklistiky a neskoršie jeho 
predsedom. V cyklistic-
kom hnutí pracoval od 
roku 1976 až do odchodu 
na dôchodok. Mnohokrát 
robil riaditeľa medziná-
rodných cyklistických pre-
tekov Okolo Slovenska. 
V tomto období utrpel ďal-
ší ťažký úraz pri autoha-
várii. Predsedom cyklistiky 
v Slovane Bratislava bol 
10 rokov. Venoval sa aj 
zbieraniu odznakov hlav-
ne s parašutistickou a le-
teckou tematikou, čo už 
je parašutistickej pospo-
litosti dostatočne známe.
Bol jedným zo zaklada-
teľov Klubu vojenských 
výsadkárov v Bratislave 
a tiež jedným z jeho pred-
sedov. V roku 2001 prišiel 
s myšlienkou pre potreby 
klubu vydávať Spravodaj. 
Očakávaný deň nastal 
15. septembra 2001 kedy 
vyšlo aj za pomoci členov 
KVV Bratislava prvé číslo 
Spravodaja pomenova-
né „Červené barety“. Pod 
jeho vedením ako redakto-
ra sa Červené barety stali 
časopisom, ktorý presiahol 
aj naše hranice. Napomo-
hol tomu aj internet. Jeho 
úroveň je skoro profesio-
nálna na čom má nemalú 
zásluhu aj Juro Poláček. 
Už v prvom čísle bol trhák, 
ktorý napísal redaktor Ve-
černíka Dodo Jánoško 
s názvom Starci pod ko-
pulou padákov. Opisuje 
v ňom zoskok parašutis-
tov, ktorých vekový prie-
mer bol 70 rokov. V tejto 
zostave okrem Ladislava 
Denkóczyhp, plk. Mikulá-
ša Efenbergera, Ing. Ale-
xandra Georgievského, 
Mikuláša Georgievského,
plk. Jána Hromníka, Šte-
fana Janáčka, MUDr. Jána
Kupeckého, plk. Miroslava 

Řepku, Jozefa Vrábla, 
plk. Jozefa Tučka, CSc., 
JUDr. Jána Čarnogurské-
ho skákal aj Pavel Franík. 
V tomto čísle sa objavila 
aj výzva na prispievanie 
článkami do tohto časopi-
su, ktorá sa stretla s veľ-
kým záujmom. Začali do 
neho prispievať mnohí 
odborne fundovaní dopi-
sovatelia a historici, ktorí 
zvyšujú jeho úroveň. Po-
zornosti sa teší aj galéria 
osobností, ktorá má aj vý-
znamnú historickú cenu 
a články o histórii výsad-
kových operácií rôznych 
armád. Nebyť Franíkovej 
myšlienky, tak Červe-
né barety by asi neboli.
Pavel Franík zomrel 21. 
marca 2013 po krátkej 
chorobe v bratislavskej 
nemocnici na Kramároch. 
Posledná rozlúčka bola 
v krematóriu v Bratislave 
28. marca 2013. Smútoč-
ného aktu sa zúčastnilo 
mnoho ľudí a hlavne mno-
ho bývalých výsadkárov 
zo Slovenska a z Čiech, 
ktorí boli v klubových uni-
formách vrátane červe-
ných baretov. Za všetkých 
parašutistov sa s ním roz-
lúčil s dojímavým preja-
vom Ing. Ladislav Hreha. 
Pri jeho rakve stála čestná 
stráž aj so zástavou. Kon-
dolenciu poslal aj Slávo 
Mulík, predseda Nadácie 
Štefana Baniča z USA.  
Jeho popol je rozsypaný 
nad letiskom v Bolerázi. 

Česť jeho pamiatke!  

Emil Tencer
KVV  Banská Bystrica
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           Dňa 16.júna 2013 uskutočnil náš člen 
JUDr.Ján Čarnogurský (kandidát do volieb
prezidenta Slovenskej republiky) svoj prvý 
zoskok na padáku typu krídlo na letisku
Slávnica. V minulosti absolvoval 10 zosko-
kov na klasických typoch padákov. 

Slávnica –
JUDr. Ján Čarnogurský

Ľubomír Dubeň

Predseda KVV  Bratislava

     Členovia nášho klu-
bu zabezpečili JUDr.
Čarnogurskému potreb-
ný servis a odbornú prí-
pravu. Lekárske vysved-
čenie vystavil MUDr. 
Ján Kupecký, pozemnú 
prípravu, poučenie, pre-
skúšanie, vysadenie 
a doprovod vo výsad-
ku zabezpečovali Miška 
Galková, Tóno Hrehuš 
a Jaro Kužma. Samotný 
zoskok sa uskutočnil z lie-
tadla typu AN-2 na lano 
z výšky 1.200 metrov. 

Náš člen JUDr.Čarno-
gurský úspešne zvládol 
zoskok ako i pristátie bez 
závad. V hangári letiska 
sme mu zablahoželali 
k úspešnému zvládnutiu 
zoskoku a predseda Klu-
bu vojenských výsadká-
rov Bratislava Ľ.Dubeň 
mu odovzdal pamätný 
diplom klubu k prvému 

zoskoku na padáku 
typu krídlo. Celá akcia 
bola zadokumentovaná
aj filmovo a záznam sa
nachádza na sociálnych
sieťach a má vysokú
sledovanosť.

Pred zoskokom

Chvíľa po zoskoku

Presun po zoskoku 

Pamätný diplom

Kontrola
pred zoskokom
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Pokračovanie na str.7

Pokračovanie zo str.1

Kto na to má...

Tu vykonal prvé zoskoky. 
Najprv skákal na padákoch 
typu PD-47, VJ-1, RZ...,
 až sa mu zoskoky stali zá-
vislosťou ako droga, kto-
rej sa nezbavil ani v 80-tke.
 Na letisku vo Vaj-
noroch a na ďalších zväzar-
movských letiskách po celom 
bývalom Československu 
strávil skoro všetky víkendy 
svojho mladého aktívneho ži-
vota. Parašutizmu sa venovali 
aj dievčatá. A jedná z nich ( 
Boženka ) padla do oka  Ja-
rovi. Obojstranná láska skon-
čila manželstvom, ktoré už 
niekoľko desaťročí trvá do-
dnes. Božka, tak sme ju volali 
v kruhu parašutistov, sa vy-
pracovala na poprednú para-
šutistickú športovkyňu, repre-
zentantku ČSSR a držiteľku 
svetových i ďalších rekordov. 
Na letisku vychovali aj syna.
     Spoločná láska i nadše-
nie k parašutizmu ich viedli 
k životným úspechom počas 
aktívnej činnosti  v tomto špor-
te. Žiaľ, Boženka po skonče-
ní aktívnej športovej činnosti 
a určitej nepríjemnej udalosti 
na letisku, so skákaním defi-
nitívne skončila. Aj Jaro pre-
stal skákať, ale parašutistická 
iskra mu v srdci nevyhasla. 
Pauza trvala až do doby, keď 
Klub vojenských výsadkárov 
v Bratislave (ďalej KVV Ba, 
resp. SR) v roku 2005 začal 
organizovať zoskoky padá-
kom pre bývalých vojenských 
výsadkárov a športových pa-
rašutistov (Zväzarmovcov) na 
padáku OVP-68. Tlejúca iskra 
v srdci splanula a Jaro začal 
skákať znova. Nasledujúci 
rok sa konal medzinárodný le-
tecký deň SIAD, kde členovia 
Klubu vojenských výsadkárov 
SR vykonali hromadný zoskok 
z troch lietadiel AN-2 v počte 
36 skákajúcich. Cieľom tej-
to akcie bolo vytvoriť rekord 
v počte skákajúcich v hromad-
nom zoskoku s maximálnou 
priemernou hranicu veku ská-
kajúcich. Priemerný vek 36. 
skákajúcich parašutistov bol 
62,7 rokov.  To bol slovenský 
rekord a rekord spĺňajúci para-
metre zápisu do Guinessovej 
knihy. Žiaľ, pre administratív-
ne nedostatky rekord do Gui-
nessovej knihy zapísaný nebol. 
Jaro pri tejto akcií nechýbal.

 Po zoskokoch na pa-
dákoch OVP-68, ktorých život-
nosť končila, aj veteráni prešli 
po preškolení na padáky typu 
KRÍDLO.  Jaro ani tu nechýbal. 
Medzitým splnil podmienky 
pre získanie Medzinárodné-
ho preukazu športovca podľa 
predpisu FAI a výkonnostnú 
licenciu A, ktorá sa každé dva 
roky obnovuje po splnení sta-
noveného počtu zoskokov za 
uplynulé obdobie a po pre-
skúšaní. Licencia oprávňuje 
športovca vykonávať zoskoky 
s ručným otváraním padáku 
z rôznej výšky a na ľubovoľný 
čas voľného pádu v rôznych 
štátoch sveta. Jaro je dodnes 
držiteľom tohto osvedčenia. 
      Počet skákajúcich členov 
KVV Ba a SR nad 70 rokov 
sa stále zužuje pre pokročilý  
vek i zdravotný stav. Pod-
ľa dostupných údajov v KVV 
SR sú už len  4 (Jaro Méhes 
80 rokov s licenciou A; Vlado 
Kavický 73, licencia D; Ras-
ťo Vargic 73, licencia D; Laco 
Hreha 71, licencia A). 
Keď sa blížila Jarova 80-tka, 
dlho sme premýšľali s kolega-
mi z KVV Ba, ako mu pripraviť 
zoskok k jubileu. Keď sa čas 
blížil, prešli sme od myšlienky 
k činu. Zavolal som kolegovi 
Tonkovi Hrehušovi, inštruktoro-
vi na letisku Slávnica a požia-
dal som ho o odbornú a tech-
nickú pomoc pre Jarov zoskok. 
Zoskok sme naplánovali na 16. 
júna 2013. Tonko zabezpečil 
extra let lietadlom L-410-Tur-
bo na 13,45 hod. a odbornú 
prípravu na vykonanie zosko-
ku. A v KVV sme zabezpečili 
doplnenie lietadla na 15 para-
šutistov, ktorí majú oprávnenie 
skákať z výšky 4000 m voľným 
pádom na ručné otváranie pa-
dáku. Pridali sa k nám aj ko-
legovia z našej pobočky KVV 
v Trnave a O-KVV z Banskej 
Bystrice, ktorí splňujú pod-
mienky pre takýto zoskok. 
          Zabezpečili sme aj dvoch 
skákajúcich kameramanov 
na dokumentáciu akcie a sa-
motného zoskoku a publicitu 
v novinách. Nezabudli sme ani 
na Pamätný list jubilejného zo-
skoku a gratulačný darčekový 
kôš. Všetko išlo podľa plánu. 
Spoločnými silami sa podari-
lo všetko zabezpečiť a akcia 
sa mohla uskutočniť. Príprava 
mala byť utajená a pre Jara 
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Pokračovanie na str.8

Pokračovanie zo str.6

   Jedného dňa na jar tohto 
roku sme sa stretli pod “Komí-
nom” pri dobrom pive a štam-
perlíku slivovičky a rozprávali 
sme o Jarovom “sne”, že by si 
znova chcel skočiť zo 4 000 m. 
“ Zdravie mám dobré, myseľ 
mi funguje, všetko mi chutí tak 
prečo nie “. Dohodli sme sa, že 
vytvoríme nejakú skupinku, po-
žiadame skúseného inštrukto-
ra o spoluprácu a ideme na to. 
Na zoskok s Jarom Méhesom
sa podujal skúsený inštruktor 
Tóno Hrehuš, ktorý má nás 
starších – veteránov pod patro-
nátom. Voľba na zoskok padla 

prekvapením. Ale ako to už 
býva, všetko tajné je nakoniec 
verejné. Kamaráti sú kamará-
ti. Jaro sa tváril, že nič nevie, 
ale prinajmenšom niečo tušil, 
alebo možno aj všetko vedel.
 Situácia sa trochu 
skomplikovala, lebo prišla po-
žiadavka na propagačný zo-
skok pre nášho člena KVV Ba  
a kandidáta na prezidenta SR, 
JUDr. Jána Čarnogurského. 
Jednalo sa o iný druh zosko-
ku, z iného lietadla a z men-
šej výšky. Janko už dlhší čas 
neskákal, naposledy asi pred 
10-timi rokmi a to na okrúhlom 
padáku OVP-68. Bolo nutné 
teoretické preškolenie a po-
zemná predzoskoková prípra-
va v časom horizonte minimál-
ne 6. hodín. Aj táto príprava 
sa zvládla bez problémov a let 
lietadla AN-2 naplánovaný 
na 15.30 sa z prevádzko-
vých dôvodov uskutočnil o pol 
hodinu neskôr v 16.00 hod.
          Počasie 16.júna 2013 bolo 
podľa rozkazu predsedu KVV-
-BA č. 3105/2013-1933: oblač-
nosť 1-2/8, teplota vzduchu pri 
zemi 23-24 ˚C, vo výške 4000 
m 6 ˚C, vietor 3-4-m /s, →SZ, 
teda skoro ideálne podmien-
ky na zoskok. Aktéri zoskoku 
sa začali schádzať na letisku 
v Slávnici medzi  9 – 10 hod. 
Pohoda a nálada bola dobrá, 
času bolo dosť aj na  debatu. 
Postupne sa rozšírila správa 
o chystanom zoskoku a bolo 
vidieť obdiv nielen u náhod-
ných divákov na letisku, ale 
aj u ostrieľaných športovcov, 
ktorí sú vo vzduchu ako doma. 
Na akciu sa osobne prišiel po-
zrieť aj hlavný inšpektor para-
šutizmu pri SNA  Mirko Gábor 
a mnoho ďalších fanúšikov le-
tectva a parašutizmu. Nechý-
bali ani kolegyne a kolegovia 
z KVV Ba, Trnava a B. Bystrica. 
Ústrednou postavou bol „mla-
dý 80 ročný Jarko“, pre ktorého 
sa tento zoskok pripravoval.
 Keď sa blížil čas štar-
tu, inštruktori Tonko Hrehuš 
a Jaro Kužma vykonali inštruk-
táž a dali presné pokyny účast-
níkom zoskoku, určili pozíciu 
v lietadle, poradie výskoku, 
vytvorenie formácie a ďalšie 
detaily počas voľného pádu.  

 Výsadok tvorili; ústred-
ná postava Jaro Méhes,  ďalej  
Tono Hrehuš (za všetko zod-
povedný po odbornej stránke), 

Vlado Kavický, Dano Cádra, 
Jaro Kužma, Laco Hreha, Loj-
zo Bachratý, Béďo Strakuš, 
Rasťo Vargic, Peter Alexander, 
Bohuš Gažo, Miloš Laluha, 
kameramani Mirko Šlesarik,  
Marián Mikula junior – a vý-
sadok dopĺňali 3x2 tandemisti.
 Turbáčik, ako ho dô-
verne nazývame, pohodlne za 
niekoľko minút dosiahol výšku  
4000 m a pri signále „zelená“, 
ako prví z lietadla vyskočili 
v držanej štvorke J. Méhes, T. 
Hrehuš, V. Kavický , D. Cádra, 
pred nimi jeden a za nimi dru-
hý kamaraman, ďalej dvojka L. 
Hreha, J. Kužma a ostatní sólo 
skákajúci. V druhom nálete boli 
vysadení 3 tandemové zoskoky.
 Všetko pre všetkých
dobre skončilo bezpečným
pristaním v určenom priestore
letiska. Hovorí sa, šťastný 
koniec - všetko dobre a kaž-
dý kto si s Jarkom skočil mal 
dobrý pocit z účasti na tejto 
akcií. Po pristaní sme podá-
vali Jarkovi ruku, želali mu 
k 80-tým narodeninám a ju-
bilejnému zoskoku pevné 
zdravie a všetko najlepšie 
do ďalšieho života. Predse-
da KVV Ba Ľubomír Dubeň 
odovzdal jubilantovi Pamätný 
list pri príležitosti jubilejné-
ho zoskoku a darčekový kôš.
          Milý Jarko, dovoľ mi 
v závere vysloviť k Tvojej pa-
rašutistickej osobnosti toto 
želanie; nech Ti zdravie slúži 
tak, aby sme  pri príležitosti 
mojej 100-vky zoskočili spo-
lu  z výšky 4000 m,  leteli  60 
sec. voľným pádom a bezpeč-
ne pristali na matičke zemi.

Ako to začalo?

Ladislav Hreha
KVV  Bratislava
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      Padáky ho uchvátili už ako 
chlapca vo filmových žurnáloch 
počas II. svetovej vojny. Naro-
dil sa 31.5.1933 v Bratislave. Po 
prvom bombardovaní mesta bol 
evakuovaný, do konca vojny žil 
u príbuzných  v Oslanoch pri Parti-
zánskom. Po návrate domov videl 
na vlastné oči skákať parašutistov 
na Kuchajde aj v Petržalke - už 
len čakal, kedy dorastie do veku 
aby sa aj on mohol vznášať vo 
vzduchu ako tí, ktorých obdivoval.
       Dokončil meštiansku školu, 
pracoval rok ako robotník v Cver-
novke, potom sa v Siemense 
vyučil za nástrojára. Medzitým 
začal parašutistický výcvik v So-
kole. Prvý raz skočil z lietadla na 
celoštátnom sústrední v r. 1951 
v Prešove, absolvoval inštruk-
torský kurz a než narukoval na 
vojenčinu mal na konte 19 zo-
skokov. V armáde slúžil u rake-
tových vojsk a ešte v uniforme sa 
stihol oženiť, znovu začal skákať 
v r. l958 v Bratislave. Popri práci 
v Pozemných stavbách a v aero-
klube prešiel všetkými funkciami 
v para-klube, robil inštruktora, vy-
sadzovača, vyskúšal všetky typy 
padákov. Od roku 2000 je pracu-
júcim dôchodcom aj stále skáču-
cim parašutistickým veteránom.
       Keď sa ho človek opýta koľ-
ko má zoskokov, pokrčí plecami. 
Nevie. Keď zvedavec nástojí, veď 
zoskoky sa evidovali, odpovie: 
“Oficiálne registrovaných mám 
1.560”. Každý kto ho pozná vie, 
že táto odpoveď znamená plus 
asi 500 neregistrovaných. Veď 
keď povyhadzoval výsadok aj on 
sa musel vrátiť na zem. Môže 
mu azda niekto zazlievať, že 
taký zoskok si zabudol zapísať?

Kto je
JARO MÉHES 

1/ svetový
rekordman
na presnosť

pristátia,
r. 1961

  2/ majster športu,
r. l964

  3/ držiteľ odznaku
“Tri diamanty”

 na 16. júna 2013. Počasie bolo 
nádherné, na zoskoky priamo ide-
álne. Zozbieralo sa nás na zoskok 
pri tejto príležitosti asi 15 členov 
KVV. Do programu nám pribudol 
aj zoskok Jána Čarnogurského, 
s ktorým si niektorí skočili v rám-
ci jeho prezidentskej kampane. 
“Jarova  “ skupinka pozostávajú-
ca z Jara Méhesa, Tóna Hrehuša, 
Dana Cádru, Vlada Kavického,  
Rasťa Vargica, Lojza Bachratého 
a Miloša Laluhu, začala pozem-
nú prípravu na zoskok. Pridali sa 
k nám aj kameramani Miro  Šle-
siarik, ktorému hovoríme jedno-
ducho “Šleso” a Marián Mikula 
ml., ktorí celú akciu mali pre Jara  
nafilmovať. V rámci pozemnej prí-
pravy sme si niekoľkokrát vyskú-
šali výskok z lietadla L - 410 na 
zemi. Samozrejme k takému dô-
ležitému zoskoku patrí aj fotogra-
fovanie. Nechýbal medzi nami ani 
Ivan Nemček, ako jeden z najstar-
ších inštruktorov  a inšpektorov 
parašutizmu na Slovensku, ani zá-
stupkyne dámskej časti KVV Hela 
a Katka. Chýbala len bývalá repre-
zentantka ČSSR v parašutizme 
a majsterka sveta - Jarova man-
želka Boženka Mehešová, ktorá 
sa tejto akcie nemohla zúčastniť.
Po pozemnej príprave sme na-
stúpili do lietadla, kde sme sa už 
za letu vo dvojiciach  fotografovali 
s oslávencom. Po chvíľke zasvie-
tilo žlté svetlo a začali sme vystu-
povať na stupačky pri dverách. 
Najskôr 1. kameraman Miro “šle-
so”, potom oslávenec Jaro Méhes 
s Tónom Hrehušom. Ďalej sa do 
dverí pripravili Vlado Kavický a Da-
no Cádra. Vo vnútri lietadla, tesne 
za nimi bol nachystaný 2. kamera-
man Marian Mikula, Lojzo Bach-
ratý a Miloš Laluha. Výskok nebol 
najlepší a skupinka sa rozdelila. 
Napriek tomu kameramani zazna-
menali pre Jara na pamiatku vyni-
kajúce video a krásne fotografie.
Tóno Hrehuš zvládol svoju úlo-
hu s istotou, Jaro správne otvo-
ril padák a bezpečne pristál.  
Na záver sme mu všetci pogratu-
lovali ku krásnemu zoskoku. Tóno 
Jarovi daroval fľašku kvalitnej 
slivovice, z ktorej každý po ukon-
čení ochutnal. Pretože som nebol 
na letisku až do konca, môj diel 
slivovičky je vraj odložený u Jara 
v garáži. Už sa teším na najbliž-
šie stretnutie pod “Komínom”. 
Jarovi želáme, aby mu na-
ďalej slúžilo zdravie, aby sa 
mu darilo v rodinnom živote 
a aby často na nás spomínal!    

Ako to začalo?

Vladimír Kavický
KVV  Banská Bystrica

Marta Slezáková
KVV  Bratislava

foto: šleso
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PADÁKY A ZOSKOKY
V ROKOCH 1920-1930

U 3. LET. PLUKU V PIEŠŤANOCH
     Podľa doteraz známych informácii prvé zosko-
ky padákom sa mali uskutočniť, ako uvádza au-
tor Dejín parašutizmu na Slovensku I. na leteckých 
slávnostiach 3.10.1920 a ďalšie v júni 1921 v rám-
ci leteckých slávností. Zoskoky sa mali uskutočniť 
z výšky 3000 metrov, ako ukážka záchrany pilota 
z horiaceho lietadla. O tejto skutočnosti v rozkazoch 
3. leteckého pluku nie sú záznamy ani zmienky. 
Tencer ich uvádza na základe zachovaného pla-
gátu, na ktorom boli tieto skutočnosti uvedené.

Prvé záznamy o padákoch 
v dennom rozkaze 3. le-
teckého pluku (mal letky 
v Piešťanoch, Košiciach, 
vo Vajnoroch, a v Nitre, kde 
bol aj sklad leteckého par-
ku) sú z roku 1922. V DR č. 
262 zo 17.11.1922 je článok 
o pridelení po 5 padákov 
5., 6., 7., a 8. leteckej rote. 
O aký typ padákov išlo, nie 
je uvedené, ale zrejme to 
bol padák typu FPS, ktorý 
pre armádu vyrábala firma 
Jindřich Klinger v Bratisla-
va až do roku 1929. O po-
užívaní padáku mali podať 
inštruktáž npor. Koval, npor. 
Horáček a ďalší (meno ne-
čitateľné), ktorí sa zúčast-
nili na inštruktáži v Prahe 
u 1. leteckého pluku v Kbe-
loch. Podľa rozkazu padá-
ky mali nariadené použí-
vať všetky lietajúce osoby. 
Podľa niektorých údajov, 
npor. Ochrana mal usku-
točniť zoskok na leteckých 
manévroch v roku 1923. 
Ďalší záznam je až z roku 
1926 (DR č. 29 z 6.2.1926, 
ktorý nariaďuje odoslať 50% 
padákov typu HEINECKE 
(nemecké padáky vyrába-
né asi v licencii tiež vo fir-
me Jindřich Klinger v Bra-
tislave) na revíziu do firmy 
J. Klinger. To znamená, že 
najneskôr v roku 1926 pri-
šiel do používania aj padák 
Heinecke, pričom sa pou-
žíval ďalej aj padák FPS.
Podľa DR č. 54 z 8.3.1927, 
čl. 22 dôrazne upozorňuje 
na „Výnos MNO čj. 2893/III-
2. odd. zo dňa 28.2.1927, 
že o. i. „veliteľ letky, eventu-
álne dozorný dôstojník let-
ky je povinný kontrolovať, 
že posádka lietadla bez-
prostredne pred štartom má 
so sebou padáky a tieto sú 
riadne pripevnené na telo...“
Ďalšie informácie o padá-
koch a zoskokoch v den-
ných rozkazoch 3. letec-
kého pluku sú až od roku 
1928. V septembri 1928 
boli 3. leteckému pluku pri-
delené ďalšie padáky typu 

FPS a podľa DR č. 229 
z 11.10.1928 ich mali tí, čo 
im boli pridelené aj prak-
ticky vyskúšať a výsledky 
skúšok nahlásiť – a to už do 
20.10.1928, najmä, či môže 
pozorovateľ za letu praco-
vať s padákom a či vyho-
vuje aj pre stíhacích pilotov.
Pre padák FPS existo-
val predpis s označením 
L-V-13a – „Padák F. P. S. 
Popis a návod udržiava-
nia a používania padákov 
FPS“. Žiaľ, vo Vojenskom 
historickom archíve v Bra-
tislave sa tento predpis 
nenachádza. Moja žiadosť 
na pražských kolegov (B. 
Vejvara), aby sa pozreli na 
predpis vo Vojenskom his-
torickom archíve v Prahe, 
zostala zatiaľ bez odozvy.
Niekoľko informácií posky-
tuje len čl. 6 z  DR č. 31 
z 6.2.1929, ktorý interpre-
tuje Výnos MNO čj. 2811-
-III/1. odd. z 24.1.1929 
(článok prepisujeme v pl-
nom znení, v origináli je 
príliš veľa gramatických 
chýb – českoslovenčina).
„Doterajšie skúsenosti do-
kázali nutnosť používania 
padákov vo vojenskom 
letectve. Preto je treba, 
aby lietajúci personál zís-
kal dôveru k tomuto zá-
chrannému prostriedku 
a aby v prípade nutnosti 
vedel ho správne použiť. 
S týmto cieľom musí každý 
letec dobre ovládať služob-
ný predpis L-V-13a (Padák 

F.P.S. Popis a návod ako 
ho udržiavať a používať).
Ďalej musí absolvovať prí-
pravný výcvik pre zoskok pa-
dákom a v tomto výcviku zís-
kané schopnosti udržiavať.
Prípravný výcvik pre zoskok 
padákom bude obsahovať: 
a) skladanie padákov
b) presné oboznámenie sa 
s funkciou padáka
c) inštrukcie pre prípad 
núteného zoskoku (výstup 
z lietadla, otvorenie padá-
ka, pád a dopad)     
d) cvičenie výstupu z lieta-
dla na zemi (výstup z lie-
tadla jednotlivých použí-
vaných typov musí byť na 
zemi tak nacvičené, aby 
letec v prípade núteného 
zoskoku všetky pohyby 
previedol mechanicky)
e) praktický zoskok cvič-
ným padákom (stiahnutím 
z krídla)
Tento posledný bod výcviku 
je dobrovoľný. Zoskok bude 
prevedený len z lietadiel 
k tomuto účelu upravených 
(t. č. je to lietadlo A-24-1 
vo vojenskom leteckom 
učilišti). Akékoľvek výnim-
ky môže povoliť len MNO.
Prípravný výcvik pre zo-
skok padákom zaradia letky 
do výcvikových programov. 
Vojenské letecké učilište 
ho zaradí tiež do výuko-
vých osnov škôl a kurzov 
pre lietajúci personál, aby 
v budúcnosti každý letec pri 
odchodu z učilišťa ovládal 
teoretické i praktické zá-

kladné znalosti (t. j. teoretic-
ky i prakticky – pozn. V. T.).
Znalosti o používaní pa-
dákov musí každý aktívny 
letec získať najneskôr do 
konca apríla t. r. (t.j. do kon-
ca roku 1929 – pozn. V. T.)
Absolvovanie výcviku lieta-
júceho personálu zazname-
najte v zápisniciach letov.
Tento základný výcvik bude 
organizovaný tak, že pre 
každú leteckú posádku 
(letisko) určia velitelia le-
teckých plukov 2 (dvoch) 
inštruktorov (jedného dôs-
tojníka a jedného rotmaj-
stra alebo poddôstojníka), 
ktorí v stanovenom termíne 
všetok lietajúci personál 
príslušnej osádky vycvičia.
Určení inštruktori pre letec-
ké osádky v oblasti ZVV 
(Zemské vojenské veli-
teľstvo – pozn. V. T.) Pra-
ha budú vycvičené škpt. 
Fialom a prap. Vreclom 
u leteckého pluku 1 v Kbe-
loch, ostatní npor. Sedlá-
kom vo vojenskom učilišti 
v Prostějove. Dobu škole-
nia inštruktorov určí veliteľ 
leteckého pluku 1 a veliteľ 
vojenského leteckého učiliš-
ťa. Školenie potrvá 2-3 dní.
Príslušní velitelia zabez-
pečia aj výcvik leteckého 
personálu v zálohe (pri prí-
ležitosti vykonávania dobro-
voľných letov alebo cvičení 
v zbraní) aj zodpovedajúce 
poučenie všetkých vojen-
ských osôb, ktoré pri akej-
koľvek príležitosti vyko-
návajú lety vo vojenských 
lietadlách (napríklad tech. 
členov preberajúcich komi-
sií, dôstojníkov na praxi a p.)
Letcom, ktorí by si priali 
vykonať dobrovoľne zo-
skok cvičným padákom, 
ale nemajú k tomu príle-
žitosť, MNO postupne vy-
konanie zoskoku umožní. 
Zoznamy k zoskoku dob-
rovoľne prihlásených pred-
ložte veliteľovi pluku naj-
neskôr do 12. februára t. r. 
(t.j. do konca roku 1929).

Pokračovanie na str.14
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XIV

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

Viete že ???

      Jeho životopis by 
vydal na zvláštne číslo 
Červených baretov, pod-
statné je, že v roku 1981 
vydal v Mníchove (nakla-
dateľstvo Bohemia, ISSN 
0523-8587) publikáciu  
„Atentát na zastupujúce-
ho protektora Reinharda 
Heydricha, v publiká-
ciách českých autorov. 
Otvorené otázky.“ Na 
jeho webových strán-
kach sa nachádza množ-
stvo dezinformácií, snáď 
i informácií, ktoré sa líšia 
od  generáciami prevza-
tými, „až zdomácnelými“ 
názormi. (Tvrdí napr. že, 
vlastní prestieradlo, na 
ktorom zomrel Heydrich, 
za smrťou Heydricha 
stojí Bormann, neberie 
si servítky ani o prezi-
dentovej manželke Hane 
Benešovej /Anne Vlčko-
vej, atď.) O serióznosti 
faktov je nutné pochybo-
vať. Z dielne brnianskej 
Masarykovej univerzity 
sa v roku 2012 objavila 
diplomová práca (Mgr.
Lukáš Mašek) o plk. v.v. 
Janovi Velíkovi  (*1921). 
Prebehlík slovenskej ar-
mády, väzeň voj. tábo-
ra 82 v Usmani,  neskôr 
príslušník roty ZÚ a 2. 
čs. pdb, príslušník vý-
sadku STAS (20.2.45). 
Od roku 2011 nositeľ 
najvyššieho českého 
vyznamenania – Rádu 
Bieleho leva II. triedy.
 (Historický zoznam drži-
teľov tohto vyznamena-
nia:  napr. gen. G.Patton, 
maršál B.Montgomery,  
angl. kráľovná Alžbeta II.,
M. Albrightová, fr. prezi-
denti  Mitterand, Chirac, 
ďalej šáh Réza Pahlá-
vi, J.Arafat, L.Brežnev, 
F.Castro, M.Kaddáfí, 
atď., ale i B.Mussolini -
1926,...) V práci zaujmú 
niektoré detaily zo spo-
mienok plk. v.v. J.Velíka 

    V decembri 2012 som zaznamenal 85. na-
rodeniny nestora slovenského parašutiz-
mu Emila Tencera. Čo sa týka slovenských 
vojnových parašutistov, nových poznatkov 
je (a bude) pomenej. Českým historikom 
nedá spávať politológ a „rýpal“ Ján Kopec-
ký (*1946 Praha), od roku 1975 používajúci 
meno gróf Jan Berwid Buquoy, dnes žijúci 
v bývalom rodinnom zámku Tábor – Měšice.
o parašutistickom vý-
cviku (odmietnutie zo-
skoku), resp. „ruskom“ 
výbere v rote ZÚ (prvý 
rad dva kroky, druhý rad 
krok vpred vchod,...).Prí-
slušník výsadku STAS 
(veľ. Š.Bandur) neskôr 
spolupracoval s ruským 
výsadkom VPRED 
(26.3.1945 – veliteľ mjr. 
Melničuk alias Orol). His-
tória pozná radu doteraz 
bielych miest pri ruských 
výsadkoch (napr. Vojtech 
Lacko, Vladimír Schnei-
der, atď.). Objavujú sa 
i falošní parašutisti (na 
Karlovarsku napr. J.Sko-
marovský/Hrihorij Pav-
lovič Jermolen, „údajne 
vycvičený v Buzuluku,  
vysadený na Slovensku 
v 15 čl. skupine, údajný 
člen  part. skupiny Smrť 
fašizmu“. (Vo vysade-
ných skupinách Smrť fa-
šizmu I.-III. na Slovensko 
9/10 1944 sa jeho meno 
nenachádza).  Zatknutý 
v roku 1949 v K.Varoch, 
v roku 1950 vydaný do 
ZSSR, kde bol neskôr 
i popravený?). Koncom 
roku 2012 sa objavil  člá-
nok „Mitchelly nad Tat-
rami“ (Bojovník 25/26 
str.17). Po konzultácii so 
S.Bursom  som  informá-
ciu z článku, že  „1. čs. 
zmiešaná letecká divízia 
vysadila koncom októb-
ra 1944 celkom 7 agen-
tov v priestore Hasprunk 
(pozn. dnes Studienka),  
Zašov a Bratislava“ zara-
dil do kategórie dezinfor-
mácia. (Pravdepodobne 

išlo o výsadky GšČA vy-
sadené Rusmi –JURAJ/
vysadený pri Trnave, ale 
na zabranom maďarskom 
území,  ILKA/vysadený 
pri Val. Meziříčí, TOLA/
mal byť vysadený pri 
Studienke, ale vysadený 
pri Hrušky pri Hodoníne 
– pozri J.Šolc, Za frontou 
na východě). O doprav-
ných lietadlách, doda-
ných v rámci vojenskej 
pomoci „lend – lease“ 
z USA do Ruska, A -20 
Boston (DB-7) a Mitchell 
B-25 som sa už zmie-
ňoval v bloku Slovenskí 
„moskovskí“ parašutisti. 
Bostonov bolo dodaných 
2771, Mitchellov 861, nie 
všetky dorazili v konvo-
joch cez Atlantik alebo 
preletom z Aljašky do 
Ruska. Finančné vyrov-
nanie prenájmu a pôžič-
ky voj. techniky medzi 
USA a Ruskom bolo for-
málne uzavreté v roku 
1972, kedy sa Rusko 
zaviazalo USA zaplatiť 
722 mil. USD. Zaujme 
i informácia (Bojovník 
24/2012 str.6), že v ro-
koch 1935/6 slúžil u 32.
pp „Gardavského“(správ-
ne Gardského, podľa 
Gardy slovenskej slobo-
dy) v Košiciach ppor. Ján 
Nálepka. U 14.pp v Koši-
ciach slúžil do roku 1937 
i čatár d.sl. Jozef Gabčík, 
takže sa teoreticky mohli 
i stretnúť. Zo smutnej-
ších správ, 12.1.2013 
zomrel vo Velehrade plk. 
v.v. Vladimír Maděra, prí-
sl. londýnskej sekcie D. 

(Asi v „prepadlisku dejín“ 
skončí i pripravovaná kni-
ha spomienok – pozri do-
plnok XI.)  Takže prápor 
londýnskych veteránov 
nesú ďalej už len J.Kle-
meš, J.Bačík a J.Louda. 
Pomaly  sa plní i doplnok 
XV., ktorý by mal priniesť 
niektoré informácie k čin-
nosti a pobytu Anthro-
poidu  na Plzeňsku.          

+ Dňa 13.7.2013 sa usku-
točnil 4.ročník výstupu na 
Modravú horu (najvyšší 
bod Matry) na počesť 
Dňa sv. Cyrila a Metoda. 
Akciu zorganizoval slo-
vensko-ruský klub Arbat, 
k bohatému kultúrnemu 
programu prispeli spe-
vokol Matičiar z Košíc, 
súbor Kysačanka z Ky-
saku a Spolok sloven-
ských spisovateľov. Na 
oslavách sa zúčastnili 
aj členovia Klubu vojen-
ských výsadkárov Brati-
slava, kandidát na prezi-
denta SR J.Čarnogurský, 
J.Tuček a Ľ.Dubeň pred-
seda KVV Bratislava.
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 V liste mu okrem 
iného píše. Z Vašich 
kníh a listu viem, že 
ste čerpali z archív-
nych materiálov a tiež 
zo spomienok veliteľa 
2. paradesantnej brigá-
dy generálmajora v. v. 
Vladimíra Přikryla. Tie-
to materiály sú z čas-
ti pravdivé a z časti 
nepravdivé. Nakoľko 
ste vo svojich knihách 
nepoužili výpovede 
priamych účastníkov 
okrem generálmajora 
v. v. Juraja Pivolusku, 
ktorého materiály o tej-
to udalosti ste spochyb-
nili, tak Vaša verzia 
o strate zástavy nie je 
vierohodná. Nechcem 
recenzovať Vaše kni-
hy, ale chcem sa vy-
jadriť len k udalostiam, 
pri ktorých som bol 
prítomný a hlavne k to-
mu, čo poznám osob-
ne a od svojich spolu-
bojovníkov.   
 Súhlasím s Va-
mi, že zástava bola 
zverená nadporučíkovi 
Ivanovi Bedzírovi na 
Donovaloch. Nenosil 
ju v batohu, ale ju mal 
ovinutú okolo tela ako 
ľadvinový pás. Pretože 
o tom nikto nevedel, 
tak nemal ani zvláštny 
režim ochrany. Ja som 
o tom vedel, píše ďalej 
Komárnický, lebo s Be-
dzírom sme boli priate-
lia z 1. brigády a aj kra-
jania. Zástavu si dával 

Pravda o strate zástavy
2. paradesantnej brigády

 O jej strate sa už všeličo popísalo, ale 
poslednú bodku k tejto udalosti urobil prí-
slušník 2. paradesantnej brigády major. v. 
v.  Ivan Komárnický vo svojich „Spomien-
kach z druhej svetovej vojny“. K objasneniu 
jej straty napísal list vojenskému historiko-
vi a autorovi kníh „Padáky nad Slovenskom 
a Druhá československá samostatní para-
desantní brigáda v SSSR“ Jiřímu Šolcovi.

dolu len vo výnimoč-
ných prípadoch. Nie je 
pravdou ako píšete, že 
Bedzír chcel ísť s Pav-
lom Marcelym, pretože 
tam mal priateľov, lebo 
aj ja a Krivanič sme zo-
stali v Krpáčove. Mar-
cely ho žiadal aby šiel 

s ním. Ja som nemohol 
ísť, nakoľko som dostal 
rozkaz prevziať velenie 
nad zostatkom skupiny 
a strážiť Přikrylov byt. 
Osobne som ho strážil 
aj vtedy, keď nás Ne-
mci prepadli v Krpáčo-
ve a spolu sme ustúpili 
do hôr. Přikryl na zá-
stavu asi zabudol, lebo 
určite by ju nenechal 
s Bedzírom u brigády. 
Mal ju možnosť scho-
vať v Hornej Lehote 
v evanjelickom kosto-
le, kde by ju asi má-
lokto hľadal. S tamoj-
ším farárom sa dobre 
poznal a boli priatelia.
 Marcely sa do-
zvedel, že Bedzír má 

u seba zástavu až 
cestou do hôr. Jeho 
skupina bola zložená 
asi z polovice poľných 
četníkov a z polovice 
slovenských vojakov. 
Pri prepadnutí loveckej 
chaty Parajka bol ťažko 
ranený Marcely a ešte 
stačil vydať rozkaz na 
spálenie dokumentov. 
Skupina sa statočne 
bránila v horiacej chate 
a ranení pribúdali. Keď 
už situácia bola neudr-
žateľná, tak desiatnik 
Juraj Pobeha, ktorý 
vedel nemecky, začal 
vyjednávať. Dohodol, 
že vystúpia z chaty bez 
zbraní a vynesú rane-
ných. Počas vyjedná-
vania si strhali hodnosti 

a označenia zahranič-
nej armády, ktoré hodili 
do ohňa. Bedzír ukryl 
zástavu do popola pod 
pec. Nemci ich odvied-
li ďalej od chaty, lebo 
už celá horela a začali 
v nej vybuchovať gra-
náty, trhaviny a muní-
cia, ktoré chatu celkom 
zničili a čo v nej bolo, 
všetko zhorelo. Ob-
rancov zajali ako slo-
venských vojakov a to 
im zachránilo životy. 
Zahraničných vojakov 
nebrali do zajatia, ale 
po mučení ich likvido-
vali. Keby Nemci boli 
zástavu 2. paradesant-
nej brigády našli, tak 
by bolo zrejmé, že sú 

zahraniční vojaci a ich 
osud by bol spečate-
ný. Tiež by sa s ňou 
pochválili. Za ukoris-
tenie bojovej zástavy 
nepriateľskej jednotky 
by bolo povyšovanie, 
vyznamenanie a od-
meny. Možno je v tom 
tak trochu aj spravo-
dajská hra. Dôkazom 
toho je aj fakt, že zá-
stava sa doteraz nena-
šla a už sa asi nenájde.
 Pred 20 rokmi 
jedna študentka ro-
bila diplomovú prácu 
o príslušníkoch 2. pa-
radesantnej brigády 
a o partizánskom boji 
v horách. V múzeu 
SNP našla kópiu listu 
Putnokovej a Hicero-
vej, ktorý poslali Vám, 
ako o tom sám píšete. 
Pavol Graus ju odkázal 
na mňa, lebo vedel, že 
som o tomto probléme 
dostatočne informova-
ný. Poradil som jej, aby 
navštívila Putnokovú 
a dala jej otázku, pre-
čo to, čo napísala po 
rokoch, nepovedala po   
vojne vyšetrovateľom. 
Odpovedala, že až od 
nich sa dozvedela, že 
hľadajú zástavu 2. pa-
radesantnej brigády 
a ako vyzerá videla 
neskoršie len na foto-
grafii. Doznala, že list 
napísala až po man-
želovej smrti, lebo pri 
vyšetrovaní by sa jej 
klamstvo odhalilo. Jej 

Pokračovanie na str.13

Vladimír PŘIKRYL 
* 3. 8. 1895   + 13. 4. 1968
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    Omyly vznikajú prebe-
raním nepreverených in-
formácií, nepresným pre-
kladom z cudzích jazykov, 
komolením a „poslovenčo-
vaním“ mien osôb a miest, 
atď. Nakoniec máte pred 
sebou niekoľko prameňov 
s odlišnými údajmi. Pri 
Johnovi Sehmerovi som 
vychádzal z materiálov 
dostupných na internete, 
štúdie F.Cséfalvaya – Vo-
jenské misie štátov pro-
tihitlerovskej koalície na 
Slovensku v roku 1944, 
knihe Jim Downs – Druhá 
svetová vojna: Tragédia 
OSS na Slovensku, po-
znatkov k slovenskej SOE 
skupine MANGANESE ale 
hlavne anglických webo-
vých stránok k SOE (Spe-
cial Operations Executive). 
John Sehmer sa narodil 
19.4.1913 v Staffordshire, 
rodičom Ernestovi a Nellie 
rod. Bayley. Po otcovi bol 
čiastočný Nemec. Navšte-
voval kláštornú školu sv. 
Benedikta v Ettal (neďaleko 
Garmisch – Partenkirchen, 
Nemecko), Colleys School 
v Horsham, Oratory School 
v Caversham, ktorú ukon-
čil inžinierským štúdiom. 
Ženatý s Mary Elisabeth, 1 
syn Jamie. Vojenskú služ-
bu absolvoval u 45.krá-
ľovského tankového pluku 
(Leeds) v roku 1939. (pozn. 
Pluk sa neskôr vyznamenal 
v bitke pri El Alameine v ok-
tóbri 1942). Od 2.8.1941 
do 9.5.1942 absolvoval 
špeciálny výcvik na Blíz-
kom východe, 26.1.1943 
bol prijatý do britskej SOE 

Kto bol John SEHMER?
              K napísaniu tohto príspevku som sa 
rozhodol po prečítaní článku „John Sehmer“ 
v Bojovníkovi číslo 10/2013 na stránke 4, od 
môjho menovca Milana Gajdoša. Venujem sa 
amatérsky problematike slovenských vojno-
vých parašutistov či už vysadených z Londýna, 
Kyjeva, so židovskými koreňmi ale i slúžiacich 
v nemeckých vojskách. V poslednom období 
sa stretávam s množstvom nových informácií 
(niekedy i dezinformácií), v ktorých má bežný 
čitateľ niekedy veľký problém sa zorientovať.

John SEHMER 
* 19. 4. 1913   + 23. 1. 1945 , v roku 1943 absolvo-

val parašutistický výcvik. 
V 4/1943 bol vysadený 
nad Juhosláviou - Priština 
(operácia HACKTHORPE 
II.), za misiu 1943/4 bol ne-
skôr vyznamenaný M.B.E. 
(Rad britského impéria 
– člen). Znalosti nemčiny, 
pobyt medzi Mihailovičo-
vými Četníkmi ho predur-
čili ako veliteľa misie SOE 
WINDPROOF. 18.9.1944 
je vysadený mjr. J.Sehmer 
(alias Seymour), príslušník 
jednotky SOE č. 133, osob-
né číslo 73 958 nad stred-
ným Slovenskom. Nevyšlo 
vysadenie na ploche vytý-
čenej skupinou MANGA-
NESE (a kpt. Krátkym) na 
„Oremlaze“, na druhý po-
kus (pilot Halifaxu B Mk II  
BB 338 (BS-M) z 148.peru-
te RAF por. R.W.Carpenter 
a navigátor npor. Stubley 
ju nenašli ani 13.9.), ani na 
letisku Tri Duby, 4 členný 
výsadok (J.Sehmer, A.Da-
niels, O.T.Dawies/Davies, 
V.S.Zanopian/Zenopian) 
a zdravotnícky a rádiový 
materiál je nakoniec vysa-
dený na padákoch nasle-
po (blind drop)  cca 19 km 
juhozápadne Troch Dubov 
v katastri Veľké Pole, dnes 
Žarnovica. (pozn. 5 km ju-
hozápadne Ostrého Grú-
ňa, vypáleného 21.1.1945 
jednotkou Edelweiss 21). 
V troch náletoch bolo vysa-
dených celkom 1680 kg.    
                                           
              Ešte krátky odskok, pre-
čo WINDPROOF a Sloven-
sko? Mocnosti si rozdelili 
sféry vplyvu (veliteľ ruskej 
voj. misie na Slovensku 
mjr. I.I. Skripka špecifikoval 

pre britskú SOE a americ-
kú OSS neprelietať čiaru 
Terst – Štetín), v Londýne 
nastal hlad po informáciách 
zo Slovenska (ale i Maďar-
ska). Teoreticky tu mala 
pôsobiť už od 10.6.1944 
„slovenská“ londýnska 
skupina SOE MANGANE-
SE a 16.9.1944 vysadená 
COURRIER – 5 (obe prišli 
pri pristátí o rádiostanice). 
Od marca 1944 pôsobil na 
Slovensku a od 30.8.1944 
na štábe povstaleckej ar-
mády ako styčný dôstojník 
Londýna – kpt. Jaroslav 
Krátky – „Zdena“, (a styč-
ný dôstojník Moskvy – kpt. 
Michal Pavlovič – „Hrom“). 
Spoločne s COURRIER 
– 5 bola na Slovensku vy-
sadená i židovská skupi-
na SOE AMSTERDAM.                                                           
J.Sehmer neskôr pôsobil 
pri štábe povstaleckej ar-
mády, sú známe fotografie 
majora  z letiska Tri Duby 
(v okuliaroch, s fajkou 
a tankistickým baretom na 
hlave) spoločne s velite-
ľom SOE pre oblasť stred-
ná Europa (ČSR, Poľsko) 
– pplk. H.M.Threlfallom. 
Sehmerova prvá správa 
centrále SOE o Američa-
noch bola: „predbehli nás“ 
a „hrom do nich!“ Pod zá-
mienkou odsunu americ-
kých pilotov zostrelených 
nad Slovenskom a dovozu 
zdravotníckeho materiá-
lu sa dostávajú  na letisko 
Tri Duby a tým i do diania 
v SNP i príslušníci americ-
kej OSS (Office of Strategy 
Service). Rôzne skupiny 
s orientáciou na Slovensko 
a okolité krajiny (Rakúsko, 
Maďarsko) sú zapojené 

do americkej misie OSS 
DAWES známej skôr ako 
„misia poručíka Holta Gree-
na“. 17.9.1944 a 7.10.1944 
pristáli skupiny  v bombar-
déroch B-17, jednou z pod-
skupín je i 3 členná skupina 
OSS DAY s kpt. Baranskim 
(v niektorých zdrojoch až 
5 členná) s určením južné 
Slovensko. Opisovať čin-
nosť britskej misie SOE 
WINDPROOF by vydalo 
na ďalší článok, takže len 
v krátkosti.  Zhoršilo sa 
počasie, nedošlo k očaká-
vanému príletu amerických 
bombardérov 15.LA z ta-
lianskeho Bari a koncom 
októbra padla i Banská 
Bystrica. J.Sehmer s čas-
ťou SOE a tlmočníčkou, asi 
35 ročnou bývalou učiteľ-
kou angličtiny Máriou Koc-
kovou (hovorila i nemecky 
a maďarsky) ustupoval cez 
Donovaly do hôr. Americká 
misia DAWES sa zväčšila 
o zostrelených pilotov, ktorí 
dorazili na Tri Duby po 7.10. 
na 43 osôb. Medzi ustupu-
júcimi boli i príslušníci 2.čs. 
paradesantnej brigády. 
16.12.1944 vysiela posled-
nú správu pplk. H.Threlfal-
lovi do Bari so žiadosťou 
o teplé ošatenie, potraviny. 
26.12. je zajatý, vypočúva-
ný v B.Bystrici, Bratislave, 
Viedni a v januári 1945 pre-
vezený do koncentračného 
tábora Mauthausen (Ra-
kúsko). Tu je spoločne s 10 
Američanmi,  2 Britmi a 5 
ďalšími (i M.Kocková) po-
pravený. Väzeň z cely 17 
bol popravený 23.1.1945 
zastrelením pod zámien-
kou „fotografovania“ dozor-
com Franzom Ziereisom.
Čestný občan Banskej 
Bystrice (Uznesením P-
-MsNV 15/1990) mjr. John 
SEHMER by sa 19.4.2013 
dožil 100 rokov. Nemali 
by sme rozhodne na ta-
kýchto ľudí zabúdať. Ešte 
stále je možnosť ich  oce-
niť i in memoriam. Pred-
pokladám, že vo Veľkej 
Británii ešte žije jediný syn 
Jamie Sehmer, ktorý by 
mohol mať okolo 75 rokov.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

Vyšlo v Bojovníkovi 12/2013



       Ročník XII.       Čislo 2           13

Viete že ???

      Klub výsadkových 
veteránov Prostějov zor-
ganizoval dňa 17.5.2013 
II. ročník Memoriálu 
plk. Františka Mansfel-
da v streľbe z pištole 
Glock na strelnici Polí-
cie ČR vo Vrahoviciach.
Tejto súťaže sa zú-
častnilo 156 strelcov, 
z nášho KVV Bratisla-
va L.Hreha, P.Alexan-
der a Ľ.Dubeň. V rámci 
KVV sa zúčastnilo 25 
družstiev po 3 strelcoch 
( Liberec, Praha, Luště-
nice, Chrudim, Olomo-

Memoriál plk. F. Mansfelda
v streľbe z pištole

Emil Tencer
KVV  Banská Bystrica

Pravda o strate zástavy
2. paradesantnej brigády

Pokračovanie zo str.11

manžel bol veliteľom 
Hlinkovej gardy a prav-
depodobne Nemcov 
na chatu Parajka sám 
priviedol. Putnoková 
nevidela žiadny batoh, 
lebo batohy zhoreli 
v chate. Komárnický 
ďalej vytýka Šolcovi,  
že prehliadol dátum, 
kedy bol Putnokovej 
list odoslaný na MNO. 
Tiež bolo chybou, že 
vyšetrovaním straty 
zástavy bol poverený 
Nosko a Bedzír, s kto-
rým som po jeho ná-
vrate zo zajatia slúžil 
v Banskej Bystrici u 2. 
pešej  divízie v štábnej 
rote, nebol vypočutý. 
Spolu sme slúžili až 
do polovice septembra 
1945, kedy nás odosla-
li do demobilizačného 
strediska vo Zvolene.
 Asi po 30 ro-
koch, keď sa Pavol 
Marcely vrátil z diplo-
matických služieb, som 
sa ho opýtal, či nevie 
niečo o Bedzírovi. Po-
vedal mi, že zahynul 
údajne na zápal pľúc 
vo väzení v Ruzyni. 
Ako sa tam dostal, ne-
vedel. Ono sa už niečo 
našlo. Ohľadne straty 
zástavy začali vyšetro-
vať aj Přikryla, ktorý vy-
povedal, že za jej stra-
tu zodpovedá Marcely. 
Tak začali vypočúvať aj 

mňa. Povedal som im, 
aby vypočuli Bedzíra, 
čo sa však asi nestalo. 
Přikryl dostal niekoľko 
rokov väzenia a Be-
dzír doplatil životom. 
 Z Vašej knihy 
som sa dozvedel, že to 
bolo úplne inak. Píše-
te, že v prípade Přikry-
la boli vypočutí Mar-
cely, Nosko a Gajdoš, 
ale Bedzír nebol nikdy 
vypočutý. Je záhadou 
prečo. Veď bol hlavnou 
postavou tohto prípadu. 
Alebo sa to nedostalo 
pre možné spravodaj-
ské hry do zápisu? Kto 
bol hlavným nepria-
teľom Přikryla? Bol to 
Slánsky, alebo známy 
likvidátor dôstojníkov 
z odboja Reicin? Vy 
ste to neskúmali. Tiež 
o Bedzírovi sa vyjad-
rujete veľmi negatív-
ne i keď to bol dobrý 
a skromný vojak. Ne-
dozvedel som sa ani 
kedy zomrel. Píšete 
mi, že Vaša Studie je 
stará 30 rokov a vtedy 
Vám ju nedovolili pub-
likovať. Lenže Vy ste ju 
vydali teraz a väčšina 
priamych účastníkov 
tých udalostí už neži-
je a nepravdy v Studii 
uverejnené nemôžu 
byť konfrontované. Čo 
si pomyslia mladí ľu-
dia o takých bojovní-
koch, ako ste vykres-

lili Bedzíra? Vašou po-
vinnosťou bolo zistiť 
pravdu na mieste a to 
ste neurobili aj keď ste 
mali k tomu možnosť .

Podľa „Spomienok 
z 2. svetovej vojny“ od 
majora v. v. Ivana Ko-
márnického, ktoré vyšli 
v roku 2001 v Kežmar-
ku, voľne spracoval:  

Ľubomír Dubeň

Predseda KVV  Bratislava

uc, Holešov, Zlín a Brno, 
slovenské kluby repre-
zentovala Bratislava). 
Okrem KVV súťažili aj 
družstvá 601.skss, 102.
pzpr, Polícia ČR, Mest-
ská polícia Prostějov, 
Hasičský a záchranný 
zbor Prostějov a ďalší. 
Zabezpečenie strelieb 
ako aj materiálne za-
bezpečenie bolo na 
vysokej úrovni, streľbu 
riadili príslušníci 601.
skss. Absolútnym víťa-
zom sa stal kolega Mi-
lan Vašek z KVV Praha.

+ V ČR sa rozbieha se-
riál pochodov „Pochod 
po stopách 22. vb“ na 
počesť legendárnych pa-
rašutistických veliteľov.
Prvý - Pochod Františka
Mansfelda, bol v Prostě-
jove 29. 6. 2013.

+ Armáda Severnej Kó-
rei má vo výzbroji údaj-
ne 300 ks lietadiel AN 
– 2, umožňujúcich prelet 
pod radarovou kontro-
lou. Špeciálne jednotky 
majú ďalej vyloďova-
cie plavidlá, vznášadlá, 
rogalá, ale i bicykle.

dnes  počíta minimálne 
s 13 ročníkmi pochodov. 
Ďalší pochod organizuje 
24.8.2013 ČsOL jednotka 
plk. J.Švece – Horácko.

+ Európske združenie 
vojenských parašutistov 
EMPA má zavedený ná-

sledný systém udeľovania 
parašutistických odzna-
kov. Základom je bron-
zový odznak s krídelkami 
na ktorom je vyrazené 
z druhej strany číslo/mat-
rica, dnes už štvorciferné. 
Ďalší odznak – striebor-
ný, resp. zlatý sú už bez 
čísla, ale na certifikáte je 
uvedené pôvodné čís-
lo bronzového odznaku.

+ Výrobca vojenských pa-
dákov Mars Jevíčko pou-
žíva pre nové české vo-
jenské padáky označenie 
OVP-12SL. Sú dodávané 
v komplete so záložným 
padákom ZVP 80.08.  
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Pokračovanie zo str.9

PADÁKY A ZOSKOKY
V ROKOCH 1920-1930

U 3. LET. PLUKU V PIEŠŤANOCH

Nosenie padákov je po-
vinné a musí byť bezpod-
mienečne dodržiavané, 
akonáhle bude dostatočný 
počet padákov F. P. S. le-
teckým jednotkám dodaný. 
V prípade smrteľného úra-
zu alebo invalidity, či už 
úplnej alebo čiastočnej, 
ktoré sa stalo pri zosko-
ku padákom z letiaceho 
lietadla, budú pozostalým 
alebo poškodeným letcom 
priznané podpory podľa 
VV.1925, čís. 16, čl. 175.
MNO ešte oznámi, či a v 
akom rozsahu platia smer-
nice tohto VV (predpisu) 
aj pre úrazy, ktoré sa pri-
hodia pri zoskoku z lie-
tadla na zemi stojaceho, 
alebo z iných ešte pomoc-
ných zariadení, používa-
ných pri nácviku zoskokov 
podľa vydaných inštrukcií 
alebo návodov inštrukcií.
K tomu dodávam: Z dob-
rovoľne sa hlásiacich na 
zoskoky sa vyberú pre kaž-
dú letku dvaja inštruktori.“
V dennom rozkaze č. 
39 z 15.2.1929, čiže 
o deväť dní neskôr, boli 
za inštruktorov pre zo-
skok padákom vybraní:

Pre leteckú posádku
Piešťany:

npor. poz. let. František 
Dvořák (letka 8)

prap. pol. pil. let. Gustav 
Koubka (cvičná letka)

Pre leteckú posádku Vaj-
nory:

por. pol. poz. let. Václav 
Touš prap. pol. pil. let.  An-

tonín Pavlas (obaja letka 6)

Pre leteckú posádku Nitra: 
npor. pol. poz. let.
František Nožina

čat. pol. pil. let.
Václav Brtník

(obaja letka 5) 

   Pre leteckú posádku Koši-
ce: por. František Prokopec, 
rtm. pol. pil. let. Rudolf
Horáček (obaja letka 7)
Podľa oznámenia vojen-
ského leteckého učilišťa 
bude inštruktorský kurz za-
čatý hneď, len čo to dovolia 
povetrnostné podmienky.“
  Podľa DR č. 83 
z 10.4.1929 sa vyššie uve-
dení vybraní inštruktori 
mali hlásiť v Prostějove na 
letisku (hangár č. 10) dňa 
15.4.1929 ráno o 7,30 hod 
u vedúceho výcviku školnej 
letky npor. p. p. l. Sedláka.
V DR č. 179 z 8.8.1929 je 
článok tohto znenia: „V dô-
sledku plukovného rozka-
zu č. 172/1929, čl. 5 usku-
točnili zoskok padákom
„F. P. S.“  títo výkonní letci:

npor. Evžen Čížek, 
npor. František Prokopec

por. Václva Touš,
prap. Antonín Pavlas

čat. Václav Brtník
       V DR č. 181, čl. 5 
z 10.8.1929 je uvedené:
Cvičné zoskoky padákom 
z lietadla A-24 prevedú 
nasledujúci výkonní let-
ci pluku, ktorí sa na zo-
skok dobrovoľne prihlásili:

Z letky 40:

npor.p.p.l. Josef Wyzula

čat. p.p.l.  Josef Hranička

čat. p.p.l.  Antonín Pacák

des. pil.l.  Miloslav Novák

čat. p.p.l.  Štěpán Píža

čat. p.p.l. Bohuslav Bičiště

des. pil.l. Josef Pešek

des. pil.l. Vojtěch Krč

Z letky 31:

por. p.p.l. Jaroslav Polma

čat.  p.p.l. Rudolf Dalecký

čat. p.p.l.  Evžen Čech

des. pil.l.  Jan Steinbauer

Z letky 6:

npor. p.p.l. Otto Sekyra

npor. děl. poz.l. Ladislav

Chodil

por. p.p.l. Václav Touš

čat. strel.l. Bohumil Jirout

npor. poz.l. Otakar Brych

por. p.p.l. Arnošt Švestka

prap. p.p.l. Antonín Pavlas

des. strel.l. František Engel

Z letky 5:

npor. p.p.l. František Hožín

čat. p.p.l. Václav Brtník

čat. p.p.l. Štěpán Rudzan

čat. p.p.l. František

Pechouš

npor. pech.poz.l. Bohumil 

Hlavenka

čat. p.p.l. František Morkus

čat. p.p.l. Alois Dorazil

Z letky 8:

kpt. p.p.l. Jibdřich Trunda

npor. pech. poz. l. Vilém

Kaschtofský

por. p.p.l. Miloš Hájek

čat. p.p.l. Jan Chupek

des. pil.l. Karel Krenč

npor. p.p.l. František 

Dvořák

npor. pech. poz. l. Karel

Tacheczy 

čat. p.p.l. Stanislav Němec

čat. p.p.l. Ladislav Županič

Z letky 7:

škpt. poz.l. Václav Jiroušek

por. del.poz.l. Josef Duda

rtm. p.p.l. Rudolf Horáček

des. pil.l. Jan Valášek

slob. pil.l. Jan Mokrejš

des. strel.l. František

Dvořák

npor. poz.l. František

Prokopec   

prap. p.p.l. Václav Petřík  

des. pil.l. Alois Palichleb

des. pil.l. Josef Plechatý

čat. p.strel.l. Antonín

Sýkora

Cvičná letka

prap. p.p.l. Gustav Koubek

Technická letka:

npor. p.p.l. Josef

Dobřichovský

npor. p.p.l. Evžen Čížek

por. p.p.l. Justin Ďurana

DR č. 198 z 31.8.1929

k týmto skákajúcim pribudli:

npor. p.žiak František 

Sklenář

 – 31 letka

čat. p.p.l. Antonín Keberla

– 40 letka

des. abs. p. žiak. Imrich 

Kubiš

– 6. letka

des. abs. p. žiak. Július 

Gyermek

– 6. letka

des. pil.let. Emanuel Velart

– 6. letka

des. pil.let. Vojtecha Blažko

– 6. letka

Podľa DR č. 122 z 28.5.1930 
letky dostali nariadené, aby 
odoslali všetky prebytočné 
padáky typu Heinecke do 
hlavného leteckého skladu 
v Olomouci a v DR č. 145 
z 27.6.1930 bolo nariadené 
odovzdať niektoré padáky 
F.P.S.  vojenskej leteckej 
správe v Prahe-Libni, kto-
rá ich mala odovzdať do 
opravy firme „PAK“ v Prahe.
Uvádzame to preto, lebo 
z toho vyplýva, že v roku 
1930 sa používali v letectve 
tak padáky typu „Heinec-
ke“, ako aj padáky „F.P.S“, 
ktoré boli rozličného typu: 
jeden typ sa pripevňoval 
na kolena, iný typ na chr-
bát (uvádza sa DR č. 114, 
čl. 6 z 19.5.1930). Súčas-
ne je to prvá informácia 
o vzniku firmy „PAK“, ktorá 
začala šiť nové padáky pre 
letcov. Z neskorších DR sa 
dozvedáme, že išlo o pa-
dák typu „PAK VII“, padák 
„Svět“ a padák typu „Irvin“, 
popri tom sa ďalej pou-
žíval padák typu „F.P.S“, 
ktorý sa však tiež začal čle-
niť na typy „Aa“ a typ „B“.

spracoval- Viktor Timura

KVV  Bratislava
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PROSTĚJOVSKÝ POCHOD
PO STOPÁCH

22. VÝSADKOVEJ BRIGÁDY

   Klub výsadkových ve-
teránov Holešov spolu so 
Strednou policajnou ško-
lou v Holešove zorgani-
zovali dňa 14.6.2013 sú-
ťaž v streleckom trojboji 
(streľba z pištole vz.80, 
samopal vz.58 a maloráž-
ka). Súťaž prebiehala na 
policajnej strelnici v Dob-
roticiach. Súťažilo cel-
kom 34 družstiev, vyhra-
lo družstvo KVV Praha. 
Klub vojenských výsad-
károv Bratislava ako jedi-
ný KVV zo SR reprezen-
tovali Ľ.Dubeň, L.Hreha, 
V.Timura a J.Poláček . 

Strelecký
trojboj

v Holešove

Ľubomír Dubeň

Predseda KVV  Bratislava

Viete že ???
+ R.Heydrich nepoužil 
padák na ruskom fron-
te. 22.7.1941 v zostave 
nemeckej letky 77. (Jag-
dgeschwader 77) pri-
stál núdzovo za frontom 
v priestore Olšanka. Po 
zásahu lietadla Me - 109 
mu vysadil motor. Krátko 
po tom sa k nemu dosta-
la nemecká pechota, kto-
rá hlásila, že „pilot nie je 
zranený, ale asi trpí otra-
som mozgu, pretože stále 
tvrdí, že je šéfom Hlavné-
ho úradu ríšskej bezpeč-
nosti“...(Pozri R.Gerwar-
th – Reinhard Heydrich 
- Hitlerův kat,  nakl. Pa-
seka 2012, str. 210).

Kontrolny bod č. 2

Kontrolny bod č. 1

   Združenie si vytýčilo za 
cieľ formou športových 
a spoločenských aktivít, 
stretnutí a odborných 
seminárov umožniť spo-
znanie histórie a tradície 
22. výsadkovej brigády 
od jej založenia po jej sú-
časných pokračovateľov.
  Združenie sa do-
stalo do povedomia verej-
nosti zámerom zorganizo-
vať každoročne pochod na 
počesť veliteľov brigády 
v postupnom poradí. Prvý 
ročník pochodu preto pri-
padol na počesť jej prvé-
ho veliteľa plk. v. v. Fran-
tiška Mansfelda  (1954 
– 1970), ktorý sa konal 
dňa 29.6.2013. Miestom 
sústredenia účastní-
kov pochodu a zároveň 
i miestom štartu a cieľa 
bol výcvikový priestor 601. 
skupiny špeciálnych síl 
VÚ 8280 Prostějov, zná-
my pod názvom Hamry. 
Určite ani samotní orga-
nizátori pochodu netušili, 
aký obrovský ohlas vyvo-
lá u súčasných i bývalých 
príslušníkov špeciálnych 
jednotiek organizovanie 
tohto pochodu.  Na akcii 
sa zúčastnilo okolo 700 
účastníkov. Za oblast-
ný klub KVV Bratislava 
sa pochodu zúčastni-
li Jozef Tuček, Ladislav 
Hreha, Ľubomír Dubeň, 
Milan Feješ a Anton Hre-
huš. Každý z nás dostal 
účastnícku kartu, ktorou 
sa prezentoval na tra-
se pochodu pri tzv. kon-
trolných bodoch. Anton 
Hrehuš plný energie sa 
rozhodol absolvovať tra-
su o dĺžke 30 km, ostatní 
sme sa rozhodli absolvo-
vať trasu o dĺžke 12,5 km.

  Začiatkom roku 2013 prenikli do našej orga-
nizácie Klubu vojenských výsadkárov Bratisla-
va informácie o založení občianskeho združenia 
„Červené barety“ pod vedením bývalých prísluš-
níkov špeciálnych jednotiek Ing. Jindřicha Sta-
rého jun.  a jeho zástupcu Mgr. Michala Muchu.  

Po oficiálnych príhovo-
roch organizátorov po-
chodu a pozvaných hos-
tí pochod odštartovala 
výstrelom z pištole pani 
Mansfeldová, načo sa dali 
do pohybu jeho účast-
níci, ako mohutná rieka 
vyvierajúca z Hamrov. 
Tempo pochodu bolo rez-
ké a účastníci 12,5 km 
dlhého pochodu dorazili 
k prvému kontrolnému 
bodu v blízkosti zámku 
Plumlov asi za 1 hodinu. 
Tu nás čakalo výdatné 
občerstvenie vo forme 
ovocia, nápojov a jedla. 
Po občerstvení a chvíľ-
ke oddychu sme vyrazili 
k druhému kontrolnému 
bodu, ku ktorému sme 
prišli taktiež asi po ho-
dine. Po chvíľke občer-
stvenia sme pokračo-
vali do cieľa, kam sme 
všetci zdarne dorazili. 
Celý pochod sme absol-
vovali asi za 3 hodiny. 
Všetkým účastníkom, kto-
rí absolvovali celú trasu 
pochodu, bol prostredníc-
tvom predsedu združe-
nia Červené barety Ing. 
Jindřichom Starým jun. 
odovzdaný účastnícky 
list a pamätná medaila. 
Na záver by sme chceli 
poďakovať organizáto-
rom pochodu za dokonalú 
organizáciu a vytvorenie 
skvelej atmosféry. Odchá-
dzali sme spokojní, s po-
citom nádherne prežitého 
dňa, obohatení o nové 
priateľstvá a s predsavza-
tím, že o rok sa pocho-
du zúčastníme znovu.

Milan Feješ

KVV  Bratislava
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Blahoželáme k narodeninám

 Všetkým menovaným srdečne blahoželáme
a do ďaľších rokov života
želáme všetko najlepšie !

Ľubomír Dubeň
Bohumil Havel

Viola Hrnčárová 
Alojz Bachratý
Marian Pifko
Jozef Lutišan

Boris Holobradý
Ján Paškan

Viktor Timura
Helena Bajdová

Mikuláš Effenberger
Ľubor Kňazovický

Jozef Herna
Vlado Matúšek
Peter Horniak

Ľubica Šúplatová
Ivan Kluvánek
Karol Takáč 

Jozefína Vítková
Elena Vajdová

Milan Vaigl
Jozef Galgóci
Jozef Čižinský
Iveta Šubertová

Miroslava Kováčová
Peter Lang

Ján Čarnogurský ml.
Peter Neuszer 
Jaroslav Méhes

Emil Smrek 
Ivan Nemček
Patrik Juriš

Stanislav Mikuš
Daniel Cádra

Miroslav Bohunický
Stanislav Žolnai
Peter Tomášek

Lukáš Benkovič
Peter Obúlaný 
Alexander Filo

Božena Pätoprstá 
Peter Klopček 
Oľga Švrčková
Jana Kováčová
Gustáv Voda

Alžbeta Méhesová
Daniel Zárecký
Renno Vittek
Peter Prvonič
Jozef Baška

Ružena Horváthová
Zdeno Pinkas
Rudolf Slezák

František Stareček
Igor Kramár
Rudolf Habo

Viete že ???

+ 31.výsadková bri-
gáda BW (LLBrig) má 
vo svojej zostave 313. 
a 373. ľahký mechanizo-
vaný výsadkový prápor 
(FschJgBtl),  272. výsad-
kový podporný prápor 
(FschPzAbwBtl) a ďalšie 
brigádne jednotky, cel-
kom asi 3.600 osôb. Od 
roku 2011 je brigáda  dis-
lokovaná v Oldenburgu, 
ľahké výsadkové prápory 
v Seedorfe, PSČ 27404,(-
každý má 4 roty) podpor-
ný vo Wildeshausene. 

+ 25.9.1945 zoskočil so-
vietsky parašutista – maj-
ster športu mjr. V.G.Ro-
manjuk z výšky 13 108,5 
m. Voľným pádom prele-
tel 167 sekúnd a padák 
otvoril vo výške  970m. 
Následne mu bol udelený 
titul Hrdina Sovietskeho 
zväzu. V roku 1953 vy-
dalo Naše vojsko knihu 
V.G.Romanjuk – Zápisky 
skúšobného parašutistu 
v edícii Malá vojenská
knižnica ako svoj
45. zväzok.

Viete že ???Výročná
členská schôdza

KVV - BA
Pokračovanie zo str.3

ha – západ J.Vondrom.
V bohatej diskusii vystú-
pili zástupcovia jednotli-
vých klubov zo SR aj ČR 
a zástupca Zväzu letcov 
gen. M.R.Štefánika. Za-
ujal príspevok veliteľa 
5.pluku ŠU plk.gšt.Ľu-
bomíra Šeba, ktorý prí-
tomných zoznámil s rám-
covým dianím u útvaru. 
 Po ukončení ofi-
ciálnej časti prebehol 
spoločenský večer s hu-
dobným doprovodom (co-
untry skupina Domovina 
pod vedením R.Járeka).
Naše poďakovanie pat-
rí  aj jednotlivcom, ktorí 
zabezpečili vecné dary 
do bohatej tomboly. Veľ-
ký podiel na príprave 
a priebehu schôdze mali 
L.Hreha, H.Feketeová, 
K.Snohová, M.Daráš, 
P.Alexander a ďalší.

+ V americkej misii OSS 
DAWES (známej skôr ako 
misia por. H.Greena) sa 
nachádzala i podskupina 
HOUSEBOAT (Schwar-
tz, Mican, Heller – všetci 
hovorili česky) s operač-
ným určením protektorát 
Čechy a Morava. Pod-
skupina DAY bola určená 
na Slovensko. Skupiny 
boli dopravené na Slo-
vensko (Tri Duby) v B-
17 v septembri a októbri 
1944, po zajatí v decem-
bri 1944 v slovenských 
horách, bola väčšina 
popravená v Mauthau
sene 26.1.1945

Ľubomír Dubeň

Predseda KVV  Bratislava

+ Armáda ČR disponuje 
od roku 2012 padákmi 
OVP – 80.08 na ktorých 
sa 1.11.2012 uskutočnila 
súťaž štvorčlenných druž-
stiev v presnosti na prista-
nie. Pre úplnosť, skákalo 
sa z Mi-171š, 50m kruh, 
4 zoskoky, z toho 2 na 
klasických OVP-80.

marec:

apríl:

máj:

jún:


