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SPRAVODAJ  KLUBU  VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV V  BRATISLAVE

 S dvadsiatimi štyrmi 
profesionálnymi vojak-
mi sa prišiel 1. januára 
na letisko v Bratislave 
pred odletom rozlúčiť 2. 
zástupca náčelníka Ge-
nerálneho štábu OS SR 
generálmajor Pavel Mac-
ko spolu s pridelencom 
obrany USA v Sloven-
skej republike podplu-
kovníkom Matthewom 
D. Atkinsom. V nasledu-

Slovenská jednotka
Špeciálnych síl SOAG
v Afganistane zahlásila

plnú operačnú pripravenosť
 Slovenská Poradenská skupina pre špe-
ciálne operácie SOAG (Special Ope-
rations Advisory Group) zložená z prí-
slušníkov 5. pluku špeciálneho určenia 
v Žiline zahlásila plnú operačnú priprave-
nosť v mieste nasadenia v Afganistane.

júcich dňoch sa jednot-
ka presunula lietadlami 
a vrtuľníkmi do miesta 
pôsobenia na severe Af-
ganistanu. Spolu s prí-

slušníkmi predsunutej 
skupiny, ktorá do operá-
cie pricestovala už v no-
vembri minulého roka, 
aby pripravila podmienky 
na pôsobenie v operá-
cii, vytvorili kompaktnú 
jednotku SOAG. Podľa 
ministra obrany Marti-
na Glváča ide o jeden 
z dôležitých slovenských 
príspevkov do operá-
cie ISAF. „Je dôkazom 

toho, že naše ozbrojené 
sily disponujú jednotka-
mi s najkvalitnejším vý-
cvikom porovnateľným 

Pokračovanie na str.3

Uplynulý rok 2013 bol 
vcelku úspešný a poda-
rilo sa nám zrealizovať 
plánované akcie či už 
športového, spoločen-
ského alebo klubového 
charakteru. Jeho vyhod-
notenie bude uskutoč-
nené v rámci našej Vý-
ročnej členskej schôdze 
dňa 8.marca 2014.
Nastupujúci rok 2014 
bude rok výnimočný, 
pretože prináša celý 
rad významných výročí 
a akcií , ako je 20.vý-
ročie vzniku Klubu vo-
jenských výsadkárov 
Slovenskej republiky, 
20.výročie vzniku Ob-
lastného Klubu vojen-
ských výsadkárov SR 
Bratislava, 20.ročník 
Memoriálu J.Gabčíka, 
100.výročie udelenia pa-
tentu vynálezcovi padá-
ku Š.Baničovi a ďalšie.  
V neposlednom rade to 
bude 70.výročie vzni-
ku 2.čs. paradesantnej 
brigády, 70.výročie Slo-
venského národného 
povstania a 70.výročie 
zahájenia Duklianskej 
operácie. Tieto význam-

     Vážené kolegyne,  
 kolegovia, priatelia 
a sympatizanti, do-
voľte mi popriať Vám 
do nového roku pev-
né výsadkové zdravie 
a rodinnú pohodu.

Ľubomír Dubeň

Predseda KVV  Bratislava

Novoročný príhovor
predsedu klubu

né výročia si budú vy-
žadovať zvýšené úsi-
lie a angažovanosť 
všetkých, ktorí môžu 
prispieť podľa svojich 
schopností a zdravotné-
ho stavu k úspešnému 
zvládnutiu týchto akcií. 
Máme znovu možnosť, 
tak ako za mlada uká-
zať, že vojenskí výsad-
kári a zväzarmovskí 
parašutisti zdolajú všet-
ky prekážky v družnej 
jednote a nadviazať na 
našich predchodcov, 
ktorí to budú pozorovať 
z výsadkového neba.
Verím, že rok 2014 bude 
patriť k najúspešnejším 
v 20 ročnej histórii nášho 
klubu a že ho budeme 
dôstojne reprezentovať 
v rámci Slovenskej re-
publiky a i v zahraničí.
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 Jeho parašutistické začiat-
ky siahajú do roku 1948-9 
keď absolvoval výcvik a pr-
vé zoskoky pod vedením 
skúsených inštruktorov 
na letisku Malé Bielice pri 
Partizánskom. Prvý zoskok 
uskutočnil na padáku RZ, 
niekoľko ďalších na VJ-1 
a následne na PD 47. Bol 
aj účastníkom hromadného 
zoskoku pri odhalení zá-
kladného kameňa pamät-
níka na Jankovom Vŕšku.
       Po 25-tom zoskoku v r. 
1951 ako 17-ročný sa prihlá-
sil spolu s kolegom Julom 
Duckým k výsadkovému 
vojsku do Zákup u Českej 
Lípy s tým, že po absolvo-
vaní tvrdého paradesant-
ného výcviku budú nasa-
dení do bojových pozícií na 
Severnú Kóreu. Koncom 

Ďalší mladý osemdesiatnik
       Je ním Jaroslav Fagan, člen KVV v Zlíne, náš rodák Slovák 
a inak typický “Čecho-Slovák” lebo celý svoj život prežil tu i tam. 
Ešte stále každý rok slávi svoje narodeniny zoskokom v tan-
deme s Romanom Bakičom na letisku v Slávnici pri Dubnici.

Juraj Poláček
KVV Bratislava

Jaroslav FAGAN
* 25. 12. 1933 

 Do parašutistického
povedomia vstúpil zosko-
kom na padáku RZ – 20 
pri vojenskom cvičení 
3.8.1944, kedy šťastlivo 
pristál vedľa nezakrytého 
otvoru do studne. Po vy-
puknutí SNP sa zúčastnil 
obranných bojov v zosta-
ve 2. čaty (vel. npor. V. 
Bičanovský) v priestore 
Slovenské Pravno – Je-
senovo. Pri obranných 
bojoch, v dňoch 22. 
– 23.9.1944,  kde pôso-
bil ako guľometník, zahy-
nul jeho nabíjač - Róbert 
Kandrik (*1924 Klukna-
va). Neskôr bol L. Havri-
šak Nemcami zajatý a v 
transporte odoslaný do 
koncentračného tábora 
Osvienčim (Auschwitz – 
Birkenau). Kvôli pôvodnej 
odbornosti je neskôr za-
radený do výrobného zá-
vodu Messerschmitt v Ge-
re, začiatkom apríla 1945 
presunutý do Hofu, kde sa 
dožije i oslobodenia tábo-
ra Američanmi. Vracia sa 
na Slovensko. Dedina, 

Padákový strelec
Ladislav Havrišak

    Narodil sa 10.9.1923 v obci Pčoliné 
(PSČ 067 35), okr. Snina, vyrastal vo voj-
nou zničených Čulákovciach. V roku 1926 
mu zomrel otec na následky zranenia z I. 
svetovej vojny z Talianska. K jednotke slo-
venských padákových strelcov naruko-
val v roku 1943 do Banskej Bystrice a pa-
rašutistický výcvik absolvoval v II. kurze.

Pozn.:            Často komolené
priezvisko – Havrišák,

Havriščák,
správne krátko – Havrišak

.
        P. Šumichrast,V. Klabník

Slovenské letectvo
1939 –1944

Magnetpress Slovakia 2000, 
str. 57.

            J. Pechánek – 
Už za něj měli dvakrát „omšu“
Časopis Národní osvobození

č.25 - 26/2013 z 11.12.2013,
str. 15. 

Ladislav HAVRIŠAK
* 10. 9. 1923   

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

roka potom bolo vyhlásené 
prímerie na Kórejskom po-
loostrove a minister národ-
nej obrany Čepička vydal 
odvedencom rozkaz zostať 
v armáde a ukončiť si zá-
kladnú vojenskú službu. Na 
jeseň v roku 1953 sa vrátil 
do civilu ako skúsený vý-
sadkár-prieskumník a začal 
pracovať v ZPA v Partizán-
skom, odtiaľ bol ako maj-
ster preradený do poboč-
ného závodu ZPA v Holíči.
      Na letisku v Holíči pod 
vedením krajského brati-
slavského inštruktora Iva-
na Nemčeka sa začala 
jeho ďalšia parašutistická 
činnosť. Po nadobudnu-
tí potrebných skúseností 
získal aj on dekrét inštruk-
tora pre výchovu a prípra-
vu brancov-výsadkárov. 

V Holíči sa angažoval aj 
pri rozširovaní letiska až 
do roku l960, kedy odišiel 
pracovať do OKD, tam po-
kračoval ďalej v športovej 
parašutistickej činnosti.
       Po odchode do dôchod-
ku sa vrátil do Holíča a keď 
sa stretol s bývalými kole-
gami parašutistami z Mora-
vy a zo Slovenska Milanom 
Rechom, Irenou Rechovou 
a Sväťom Kudláčkom, spo-
lu založili 20-členný KVV 
pri letisku v Kyjove. Po nie-
koľkých rokoch, keď mnohí 
členovia a funkcionári odišli 
do výsadkového neba, ky-
jovský klub zanikol a štvo-
rica zakladateľov prešla do 
fungujúceho klubu v Zlíne. 
Tam sa Jaroslavovi Faga-
novi veľmi páči lebo je tam 
bezvadný priateľský a ka-

marátsky prístup ku všetkým 
kolegom výsadkových vete-
ránov bez rozdielu hodnos-
tí. Občas si zájde ako sym-
patizant KVV do Trnavy, na 
letisko do Bolerázu na ope-
kačku a zároveň na náv-
števu k synovi Miroslavovi, 
ktorý tam pôsobí ako ak-
tívny športový parašutista. 

        Kolegovia mu želajú: 
„ Z l o m  v ä z  Jaroslave !“

kde vyrastal je zrovnaná 
so zemou, vlastná matka 
ho hneď nespoznala a ne-
skôr sa odsťahovala k ro-
dine do Košíc. Odchádza 
do Čiech, kde sa stihol 
i oženiť. V roku 1949 vstu-
puje do armády, tentoraz 
do ČSĽA. Vystrieda rôzne, 
hlavne letecké posádky 
– Poprad, Vysoké Mýto, 
Šahy, Praha, Piešťany, 
Brno. Slúži v rôznych 
funkciách, od náčelníka 
zahraničnej letky, cez čle-
na fotoskupiny až  k ná-
čelníkovi padákovej a vý-
sadkovej služby, neskôr 

padákovej a záchran-
nej služby. Poslednou 
posádkou bol Hradec 
Králové, skadiaľ odišiel 
k 1.11.1978 do starobné-
ho dôchodku ako plukov-
ník v.v. Člen KVV Hradec 
Králové, ale i Svazu letců 
České republiky. Nositeľ 
radu vyznamenaní a me-
dailí, jeden z posledných 
troch (+ L. Kolník, L. Štef-
ka)  90 ročných  žijúcich 
slovenských padákových 
strelcov. Má dvoch synov.
Žije v Hradci Králové.      

1
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Slovenská jednotka
Špeciálnych síl SOAG
v Afganistane zahlásila

plnú operačnú pripravenosť

s výcvikom špeciálnych 
jednotiek našich partne-
rov z NATO,“ povedal 
Glváč. Minister zdôraznil 
aj dôležitosť spolupráce 
s Ministerstvom obra-
ny USA, ktoré koncom 
minulého roka darovalo 
slovenským špeciálnym 
silám vojenský materiál 
a techniku. „Jednotka je 
pripravená a kompletne 
vybavená, aby plnila tie 
najťažšie úlohy v Afga-
nistane,“ uzavrel minister.

kpt. Mário Pažický,  5.pšu

Pokračovanie zo str.1

 Príslušníci jednotky po 
prílete absolvovali nevy-
hnutné vstupné proce-
dúry a školenia, prevzali 
vojenský materiál a po 
nastrelení zbraní a prí-
prave ostatného materi-
álu sa pripravili na pre-
vzatie operačnej úlohy. 
„Ich hlavným poslaním 
bude pomoc pri budo-
vaní samostatných špe-
ciálnych síl Afganskej 
národnej armády, aby 
boli schopné plniť celé 
spektrum špeciálnych 
operácií,“ spresnil náčel-
ník Generálneho štábu 
ozbrojených síl SR gene-
rálporučík Peter Vojtek.
 Slovenskú vlajku naši 

Niekoľko údajov o stratách 
v Afganistane

     Naši vojaci neboli a nebudú
jedinými obeťami

operácie v Afganistane.
Len niekoľko čísel dokumentujúcich

podmienky nasadenia vojakov 
v Afganistane.

Ľubomír Dubeň

Predseda KVV  Bratislava

vojaci slávnostne vztý-
čili 13. januára počas 
ceremónie prevzatia 
operačnej úlohy. Pri 
tejto príležitosti veliaci 
dôstojník SOAG vyzdvi-
hol doterajšiu činnosť 
predsunutej skupiny ako 
i celé pôsobenie prísluš-
níkov 5. pŠU v priestore 
operácie od roku 2011, 
kedy bola v Afganista-
ne prvýkrát nasadená 
žilinská Jednotka na pl-
nenie úloh špeciálnych 
operácií SOTU (Special 

Operations Task Unit). 
Jednotka s oficiálnym 
názvom SVK SOAG za-
hlásila 16. januára plnú 
operačnú pripravenosť.
 Nasadenie predsunu-
tej jednotky SOAG bolo 
poznamenané tragickou 
udalosťou, keď 27. de-
cembra minulého roka 
pri samovražednom úto-
ku zahynuli práve dvaja 
vojaci predsunutej sku-
piny SOAG z  5. plu-
ku špeciálneho určenia 
v Žiline. „Napriek tejto 
strate sú príslušníci SVK 
SOAG pripravení plniť 
bojové úlohy bez ob-
medzení,“ dodal Vojtek.

  Od invázie do polovice 
januára 2014 v rámci koa.
ličných operácií v Afganis-
tane došlo k     3.415 úmrtiam
spojeneckých vojakov. 
Okrem týchto úmrtí v Afga-
nistane, ďalších 34 americ-
kých a 1 kanadský vojak boli
usmrtení v iných krajinách 
v rámci podpory operácie  
Afganistan. Nie je započí-
tané úmrtie 62 španielskych
vojakov vracajúcich sa z Af-
ganistanu pri havárii lietad-
la v Turecku.
Počas prvých piatich rokov, 
drvivá väčšina úmrtí boli 
Američania, ale v rokoch 
2006 - 2011 významný 
podiel koaličných úmrtí 
tvorili vojaci Veľkej 
Británie a Kanady. Bolo 
to v dôsledku rozší-
renia právomocí ISAF-u
v oblastiach na juhu Afga-
nistanu, ktoré boli predtým
pod priamym dohľadom
americkej armády.

Významný podiel

rtm. Patrik FRAŠTIA
* 1974   + 2013

kpt. Edmund MAKOVNÍK
* 1979   + 2013

na úmrtiach spojeneckých 
vojakov tvoria dôsledky 
výbuchov improvizova-
ných výbušných zariadení, 
v roku 2009 to bolo 7.228 
výbušných zariadení. 
Z 512 zahraničných voja-

kovzabitých v roku 2009
padlo 448 v akcii a z nich
zomrelo 280 v dôsledku
výbušných zariadení.

V roku 2010 bolo
v dôsledku výbušných za-
riadení zranených 3.366 
amerických vojakov. Zo 711 
usmrtených zahraničných 
vojakov v roku 2010 bolo 
630 zabitých v priamej 
akcii a z nich 368 padlo 
v dôsledku výbušných za-
riadení. V roku 2010 
povstalci použili 14.661
výbušných zariadení.

V roku 2012 bolo usmr-
tených 405 spojeneckých
vojakov.
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       „Takže, Ivanko, aký 
to bol pocit skočiť si 
po takej dlhej pauze?“
        „No, musím priznať, 
že som nebol tak celkom 
vo svojej koži. Okolie 
a ľudí som ani veľmi ne-
vnímal, taký som bol sú-
stredený na to čo idem 
robiť. Ešte teraz mám 
pred očami písmená 
JOJOWINGS HOP mul-
ti 260. Stále ešte vidím 
značku padáka ktorý 
som si obliekol. Predtým 
som toho veľa nenaská-
kal. Len trinásť zosko-
kov. Toto bol štrnásty.“  
         Smeje sa trošku 
rozpačito, vidno že to bol 
zážitok ktorý stál za to.
         „Predtým si ská-
kal na čom a kde?“             
         „Prvý na OVP 68 
na vajnorskom letisku, 
potom dvanásť zosko-
kov na krídle na lano.
         „Aké to bolo te-
raz v Šuranoch?“
         „Ohromné! Počasie 
bolo nádherné, deň ako 
v reklame. Azda až  príliš 
dokonalé. Na skákanie 
je lepšie keď je aspoň 
jemný vánok. To letisko 
tam je priam stvorené 
pre padáky, malé, pokoj-
né, žiadny veľký ruch. 
Bokom od všetkého.“
         „A ako ťa pri-
jala „naša rodina?“ 
Len od tohtoročného 
leta si členom klubu.“
         „Veľmi dobre. Cí-
til som sa ako doma. 
Mnohých už poznám. 
Zoznámil som sa tam 
s inštruktorom Antonom 
Hrehušom, riadil zosko-
ky, ráno zostavil päť vý-
sadkov a potom ešte dva 
pridal a bol tam aj hlavný 
inšpektor Slovenského 
aeroklubu Miroslav Gá-
bor. Kolega Štrajt privie-
dol niekoľko ľudí z Čiech. 
Z Trnavákov som pre-
dým poznal len inštruk-

        Pre všetkých starých členov – „starých“ 
ani nie tak vekom ako počtom rokov ktoré 
im ubehli počas nášho spoločného klubo-
vého života je Michalský deň tradičným kaž-
doročným sviatkom padákov na letiskách. 
Každý kto môže ide - a veľmi rád – osláviť 
nášho nebeského patróna. Lebo rok sa chý-
li ku koncu, nebo sa pre padáky zatvorí a na 
novú sezónu bude treba čakať celú dlhú 
zimu až do jari. V uplynulom roku oslavo-
vali naši členovia tento sviatok v Šuranoch 
a ja som tam nebola, vybrala som si Ivana 
Hulína aby mi porozprával čo sa tam dialo 
a aké to bolo. Že prečo práve jeho? On to-
tiž na Michalskom dni ešte nikdy nebol. Len 
vlani sa stal členom nášho klubu a v Šura-
noch skákal po prvý raz po desiatich rokoch.  

Pokračovanie na str.5

tora Karnyho lebo skákal 
v Bratislave vtedy keď ja 
som skákal, ostatných až 
tam. A poznám aj Vlada 
Kavického z Bystrice.“

        Naozaj sa mohol 
cítiť „ako doma“ keď 
už toľkých pozná. Veľ-
mi som ani neverila, ale 
zapnul počítač a na fo-

tografiách menoval ak-
térov diania v Šuranoch 
buď priezviskom alebo 
krstným menom: Hreha, 
Dubeň, Voda, Alexander, 
Oto, Bachraný, Méhes, 
Jano, Béďa a tento Ti-
mura ... Málokoho nepo-
znal. Čudovala som sa:
        „Ako si si mohol toľkých 
zapamätať? Bolo tam zo 
tridsať ľudí! Povedal si, 
že si nevnímal okolie!
        Opäť sa zasmial, 
tentoraz spokojne:
        „S viacerými som 
sa už niekoľkoráz stretol. 
Volali ma na rôzne pod-
ujatia. Hreha mi potom 
ešte aj pred koncom roka 
telefonoval či nechcem 
ísť skákať na Silvestra. 
Ale neprihlásil som sa, 
nemal som čas, neviem 
či sa tá akcia uskutočni-
la. A neviem ani“ -  dodal 
stále tak veselo – „aký bol 
v Šuranoch parašutistic-
ký guláš a či vôbec bol. 
Hneď po zoskokoch som 
sa musel zbaliť a odísť. 
Času mám veľmi málo.“
       Patrí k tým mlad-
ším. Nie je dôchodca, 
je zamestnaný. Aj te-
raz pozerá na hodinky. 
Ale aj tak sa na záver 
ešte obráti on na mňa:
       „Rád by som vedel - 
prečo majú parašutisti za 
patróna akurát svätého 

Sv. Michal

Oto Ondreička, Peter „HAŤAP“ Alexander a Laco Hreha
pred nástupom do lietadla



MICHALSKÝ
DEŇ

v Šuranoch
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Marta Slezáková
Jozef Tuček

KVV Bratislava

Michala?  Viem len toľko, 
že takého patróna máme, 
ale ako sme k nemu prišli 
to neviem. Odkedy exis-
tuje tento sviatok a ako 
sa stalo, že parašutis-
ti ho slávia zoskokmi?“
         Načisto ma za-
skočil. Vzdychla som si:
         „To sa, Ivanko, odo 
mňa nedozvieš. Ani ja 
neviem viac o tom než 
vieš ty. Na to, ako a kde 
vznikol Michalský deň 
a prečo majú parašutis-
ti práve tohto svätca za 
patróna, na to sa budeme 
musieť obaja spýtať nie-
koho kto o tom vie viac.
         A utešila som sa 
tým, že takých neve-
domých ako ja je v na-
šom klube tiež viac.

       Na danú otázku nám 
všetkým, ktorí to nevie-
me, odpovedal plk. Jo-
zef Tuček, bývalý veliteľ  
5. pluku špec. určenia 
       Napísal:   
K položenej otázke mô-
žem uviesť, že patróna 
výsadkárov svätého Mi-
chala sme prebrali od 
Francúzov. Ako veliteľ 
pluku v Žiline som využil 
kotakty na Francúzov, kto-
ré som  získal ešte v ča-
se pôsobenia na Vysokej 
škole pozemného vojska 
vo Vyškove na Morave.
   Francúzky vojenský 
a letecký pridelenec  na 
Slovensku Joel Bross 
bol výsadkár a po jeho 
návšteve v Žiline kon-
com roka 1993 sme za-
čali plánovať spoločnú 
akciu pri pamätníku na 
Strečne. Neskôr sa tieto 
plány naplnili a vykonali 
sme spoločný zoskok na 
doskokovú plochu Varín ( 
dnes tam stojí automobil-
ka KIA ) a po zrýchlenom 
presune na Strečno sme 

presune na Strečno sme 
pri pamätníku uskutočni-
li (aj pre obyvateľov Va-
rína a okolia) spoločnú 
omšu, ktorú za Francú-
zov celebroval vojenský 
kaplán v hodnosti majo-
ra a za  nás priateľ plu-
ku misionár otec Baťo. 
Tento kňaz pôsobil viac 
než štyridsať rokov v Ar-

gentíne a po príchode 
do vlasti pôsobil na Se-
lezianskej škole v Žiline. 
Na tejto omši sme sa 
spolu s našimi hosťami 
modlili k patrónovi vý-
sadkárov sv. Michalovi. 
Neskôr som zistil, že ten-
to svätý je patrón aj ďa-
ľších výsadkárov západ-
ných armád. Neformálne 

sme začali  deň 29.9. 
považovať za sviatok aj 
pre našich výsadkárov.
     V roku 1995 výsad-
kári v Žiline okrem his-
torického názvu útvaru ( 
Žilinský pluk Jozefa Gab-
číka ) získali ako prvý 
útvar na Slovensku bojo-
vú zástavu, prepožičanú 
prezidentom Slovenskej 
republiky. Naviac v tom 
čase na Ministerstve 
obrany SR vznikol Úrad 
vojenských duchovných 
s vedúcím plk. Ignácom 
Jurušom, s ktorým som 
ako poradca ministra mal 
veľmi dobré vzťahy, tak na 
tomto úrade  bol i oficiál-
ne uznaný sv. Michal ako 
patrón našich výsadkárov.
    Prečo práve sv. Michal 
je náš patrón? Kolegovia 
z Francúzka mi to vy-
svetlili tak, že každý druh 
vojska má  u nich svojho 
patróna a pre výsadká-
rov  je sv. Michal vlastne   
Archanjel Gabriel. Na 

obrazoch je  tento svätý 
zobrazovaný s krídlami 
a to bol asi dôvod, že je 
naším patrónom. Kluby 
vojenských výsadkárov 
prebrali tento symbol 
a deň 29.9. je pre ich čle-
nov dňom sviatočným.

Pokračovanie zo str.4
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 Výsadkové voj-
sko, ktoré v roku 1947 
vzniklo v ČSR, bolo útva-
rom dobrovoľníkov, ktorí 
pri výbere museli prejsť 
prísnou lekárskou pre-
hliadkou a tiež preuká-
zať požadovanú teles-
nú zdatnosť. Tieto tvrdé 
podmienky pri výbere 
boli podmienené nároč-
ným pozemným výcvi-
kom a eventuálnym po-
užitím v tyle nepriateľa. 
 Mnohí z nás to-
muto verbunku neodolali 
a hrdo sa prihlásili k no-
vej zbrani s cieľom, že 
sa  stanú parašutistami, 
budú nosiť kanady, čer-
vené barety a na prsiach 
veľký kovový padáčik, 
odznak výsadkára. Vý-
sadkové vojsko tento 
nábor robilo dvomi spô-
sobmi. Jeden bol ten, že 
jeho príslušníci navšte-
vovali rôzne útvary, v kto-
rých vykonávali náboro-
vé pohovory. Druhý, že 
s útvarom dohodli spo-
ločné cvičenie a po jeho 
skončení urobili nábor. 
Túto činnosť vykonávali 
príslušníci výsadkového 
vojska v zimných mesia-
coch, čo bola pre nich 
mimoriadna záťaž. Druhý 
ročník im v októbri odišiel 
do civilu a nováčikovia 
prišli k nim do výcviku až 
v jarných mesiacoch po 
skončení náboru. Popri 
pravidelnom odbornom 
výcviku výsadkára vyko-
návali aj nábor a všetky 
služby potrebné na bež-
ný chod útvaru. Stávali 
sa i prípady, že po noč-
nom cvičení, ktoré skon-
čilo o 6. hodine ráno, po 
obede už nastupovali na 
rozdelenie do služieb.
 Tento spôsob ná-
boru robilo výsadkové 
vojsko len pár rokov od 
svojho vzniku. Už začiat-

 Aj tak sa to dá povedať. Týka sa to 
čias pred viac ako šiestimi desaťročia-
mi, keď nás keď nás ako vojakov základ-
nej služby začali navštevovať príslušní-
ci výsadkového vojska a lákali nás k nim.

Ako nás voľakedy verbovali

Emil Tencer
KVV  Banská Bystrica

kom päťdesiatych rokov 
pre rýchly rast a per-
spektívu výsadkových 
jednotiek, používaný 
systém náboru nevyho-
voval. Z tohto dôvodu sa 
hľadal iný spôsob zís-
kavania dobrovoľníkov 
k výsadkovému vojsku. 
Úlohu prevzali Okresné 
vojenské správy, ktoré lá-
kali dobrovoľníkov už pri 
odvode do armády. Po 
prísnych lekárskych pre-
hliadkach vo vojenských 
nemocniciach ich odo-
vzdali brannej organizácii 
Zväzarm, ktorá ich v pa-
rašutistickom výcviku aj 
s požadovanými zoskok-
mi pripravila pre nástup 
k výsadkovému vojsku.
 A tak sme si mno-
hí už potom, keď sme 
nosili kanady, červené 
barety a veľký odznak 
výsadkára zaspomínali, 
ako by nám bolo dobre 
u bežných útvarov, z kto-
rých sme dobrovoľne 
odišli. Tam by sme mali 
iste pohodlnejší život 
a tu? Nebolo oddychu ale 
ani nudy a nepoznali sme 
ani žiadnu „ šikanu“, ktorá 
ako sme sa dozvedeli sa 
praktizovala u iných útva-
roch. U špeciálnej jednot-
ky, v ktorej som slúžil nás 
viedli k tomu, aby sme 
sa neustále  zlepšovali 
a získavali nové znalosti 
a potrebné návyky. Vý-
cvik bol vedený tak, že 
jedna odborná téma sa 
precvičovala najviac dva 
mesiace. Takto to prebie-
halo počas celej základ-
nej vojenskej služby. Ne-
bolo to teda žiadne „ lážo 
– plážo.“ Medzitým sme 
cvičili nováčikov, ktorých 
výcvik trval tri mesiace. 
V krátkodobých kurzoch 
sme cvičili aj poddôstoj-
níkov a dôstojníkov z po-
volania, ktorí sa dobro-

voľne prihlásili do služby 
k výsadkovému vojsku. 
Sám som robil inštrukto-
ra v dvoch takýchto kur-
zoch. Okrem toho pre-
biehali plánované bojové 
cvičenia veľakrát aj s iný-
mi útvarmi. Na leteckých 
dňoch sme tiež vykoná-
vali propagačné zoskoky.
 Takáto vojenská 
služba sa ozaj nedala po-
rovnať s výcvikom v bež-
nom útvare našej armá-
dy. Aj preto som hlavne 
na začiatku mnohokrát 
preklínal ten výsadkový 
verbunk. Prečo som sa 
sem len prihlásil? Už bolo 
neskoro. Ujsť sa nedalo 
a nebolo ani kam. Tak 
mi treba hovorieval som 
si v duchu. To máš za tú 
tvoju túžbu po poznávaní 
nových vecí. Mal som už 
za sebou 4. ročnú školu 
u Baťu a poddôstojnícku 
školu v Martine, ale u vý-
sadkového vojska to bolo 
neporovnateľne tvrdšie. 
Museli sme len vydr-
žať aj keď to bolo veľmi 
ťažké. Vypotili sme veľa 
potu, prechodili a prebe-
hali stovky kilometrov ale 
stálo to zato! V takýchto 
podmienkach sa kovalo 
priateľstvo a spolupatrič-
nosť, ktorá nám zostala 
v krvi. Teraz, keď sme 
už starí, si v kluboch vý-
sadkového vojska udr-
žujeme tieto hodnoty a s 
radosťou a tiež s trochou 
nostalgie spomíname na 
časy mladosti a na službu 
u výsadkového vojska, 
na ktorú sme veľmi hrdí.

     Vo februári 2014 sa na VČS 
KVV v Banskej Bystrici obja-
vila kniha „ Hrdinovia? Nie, 
vojenskí parašutisti,...  Kniha 
skutočne nemala ďaleko od 
Ostrovského diela „Ako sa 
kalila oceľ“. Myšlienka vznik-
la v lete a bola jednoduchá. 
„Oprášiť“ už vydané a hlavne 
v Červených baretoch pub-
likované bloky, aktualizovať 
ich, doplniť ich o zdroje a stať 
sa „spisovateľom“. V septem-
bri som informoval o pripravo-
vanej publikácii na internete, 
nasledovala informácia na 
ČS KVVV v Prahe 19.9.2013 
a pustil som sa do písania 
vo Worde, formát A-4, za-
rovnaný pravý okraj. Prvopis 
knihy bol hotový koncom de-
cembra, nastáva konzultácia 
s vydavateľom a prvotné od-
straňovanie chýb, ako fakto-
grafických, gramatických ale 
i tlačiarenských. Každé od-
straňovanie prináša zákonito 
„rozsypanie“ stránok, posuny 
stránok, odkazov, atď. Začiat-
kom januára 2014 sa začínam 
cítiť skoro ako spisovateľ. Do 
okamžiku, kedy požiadam 
Stana Bursu, aby si prečítal, 
doplnil a opravil možné chy-
by. Jeho odpoveď ma vracia 
do kategórie „elév“, na druhej 
strane pomôže doplniť niekto-
ré veci v kapitole o moskov-
ských parašutistoch, včítane 
„kostlivcov“, preberaných ge-
neráciami historikov po J. Šol-
covi. Opravujem, doplňujem, 
cvične si vytlačím dvojstránku 
v písme Ariel 12, písmo bude 
pre veteránov malé. Zväč-
šujem na Ariel 14, nastáva 
ďalší „rozsyp“. Vydavateľ po-
žaduje knihu vo formáte pdf, 
označovanie kapitol na pravej 
strane, opravami sa  kniha 
„nafúkne“ asi o 30 stránok. 
Začínam byť sám so sebou 
spokojný, pokiaľ pri opravách 
nenarazím na normu STN 01 
9610 z roku 2010 ktorá na 
31 stránkach upravuje písa-
nie, ustálené skratky, značky, 
atď. Zo skratky hod. je h bez 
bodky, J.Šolc sa píše J. Šolc 
s medzerou, 1. čs. az ako 1. 
ČSAZ, 1939-1945 je správne 
1939 – 1945, názvy kapitol 
bez bodiek, atď. Odstraňujem 
zdvojené informácie, ktoré 
sa ocitli v predchádzajúcich 
samostatných článkoch. Za-
čínam číslovanie knihy od 
čísla stránky 5, spracujem ná-
vrh obálky knihy (v programe 

Ako sa
„kalila“ kniha

Pokračovanie na str.9
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         Vojenskí výsad-
kári majú padák ako 
dopravný prostriedok 
do bojovej akcie alebo
diverznej činnosti. Ich 
morálka je veľmi vy-
soká, pretože nasade-
nie v tyle nepriateľa je
veľmi rizikové a ich ži-
votnosť v boji limito-
vaná. Výcvik je veľ-
mi náročný na fyzickú
zdatnosť a psychickú 
odolnosť. Sú to elitné 
jednotky a vzhľadom na 
vzájomnú odkázanosť 
vytvárajú medzi sebou 
veľmi priateľské vzťahy 
bez rozdielu hodností, 
ktoré pretrvávajú v mno-
hých prípadoch celý ži-
vot. Mnohí po skončení 
vojenskej služby sa stá-
vajú členmi KVV, kde 
si oživujú spomienky 
a aktívne sa zapájajú do 
klubovej činnosti. Ro-
bia spomienkové akcie 
na pamätných miestach 
bojov II. svetovej vojny 
a to i v zahraničí. Pribli-
žujú mládeži históriu vý-
sadkových jednotiek na 
oboch frontoch a udržujú 
ich tradíciu. Medzi vojen-
skými výsadkármi bolo 
a aj je veľa vynikajúcich 
športových parašutistov. 
Sú medzi nimi aj držite-
lia svetových rekordov 
a majstri sveta. Vojen-
skí výsadkári ako jedna 
z mála zložiek armády 
majú organizácie vyslúžil-
cov po celom svete. Jed-
no celosvetové stretnutie 
bývalých vojenských vý-
sadkárov sa uskutočnilo 
aj u nás v LŠC Lučenec.
        Moja cesta k pa-
rašutizmu viedla cez ilu-
strovaný časopis, ktorý 
mi priniesol môj dedko
z Nemecka, kde bol na 
robotách. V časopise 
boli zobrazení nemeckí 
parašutisti, ktorí v máji
1941 urobili výsadkovú 
operáciu na ostrov Kré-
ta. Už vtedy som si za-

Vojenský výsadkár
nie je to isté čo

športový parašutista
      Keď sme raz na schôdzi debatovali o vše-
ličom ako je to u nás v klube zvykom, vyvsta-
la otázka: „Aký rozdiel je medzi výsadká-
rom a parašutistom“. A hneď na to aj druhá: 
„Aká idea sa skrýva v parašutizme“. Táto 
téma zaujala viacerých a tak sme požiadali
Vlada Zámečníka aby nám o tom napísal.
umienil, že budem tiež
parašutistom. Začal som 
ako 15 ročný s plach-
tením a ako 17 ročný 
som v Partizánskom
8.10.1953 vykonal pod 
vedením Emila Tence-
ra prvý zoskok z lie-
tadla typu Fairchild.
         Parašutizmus mi dal 
veľmi veľa. Spoznal som 
veľa ľudí, ktorí boli nala-
dení na rovnakej vlnovej 
dĺžke ako ja. Prežil som 
nezabudnuteľné chvíle 
na letiskách doma i vo 
svete ako pretekár a ne-
skoršie ako rozhodca. 
Parašutizmus sa stal môj 
životný štýl, ktorý ma do-
teraz neopustil. Parašu-
tizmus je prekrásny šport. 
Umožňuje človeku prežiť 
výnimočné zážitky. Kaž-
dý zoskok je jedinečným 
a neopakovateľným. Člo-
vek počas voľného pádu 
sa cíti ako vták a môže 
sa presúvať aj horizon-
tálne. Cíti ako je vzduch 
hmotný a vplyvom jeho 
odporu môže vo vzduchu 
vykonávať akrobatické 
a aj umelecké figúry. Člo-
vek sa cíti odosobnený 
od malicherností na zemi 
a kochá sa krásou kraji-
ny a rýchlo sa približujú-
cou zemou. Po otvorení 
padáka nastane ticho 
a človeku sa zdá, že za-
stal vo vzduchu. Pokiaľ 
to nie je súťažný zoskok, 
tak až teraz môže doko-
nale prežívať tú úžasnú 
krásu okolo seba. Toto 

všetko nabíja človeka 
pozitívnou energiou. Na-
koľko aj lietam, tak sa ma 
jeden novinár spýtal čo 
je lepšie, zoskoky alebo 
lietanie. Let je veľmi pek-
ný a je dostatok času na 
vnímanie krásy krajiny. 
Zoskok je oveľa kratší 
a trvá len niekoľko minút, 
ale prežívam ho oveľa 
intenzívnejšie a emó-
cie sú omnoho silnejšie 
a hlbšie. Oboje mi veľmi 
obohatilo a aj obohacu-
je život. Na vykonávanie 
leteckých športov a teda 
aj na parašutizmus musí 
mať človek aj dostatočnú 
dávku odvahy. Nesmie 
mať strach, lebo ten zvä-
zuje ruky, ale obavy má 
asi každý a na ich pre-
konanie potrebuje určitú 
dávku odvahy. Kto tvrdí, 
že pred prvým zosko-
kom nemal obavy klame, 
alebo je prípad pre psy-
chiatra. Parašutizmus je 
v podstate individuálny 
šport a ako taký vycho-
váva a pripravuje ľudí na 
riešenie aj veľmi ťažkých 
a zložitých životných si-
tuácií. Mne samému sa 
to v živote stalo. Podľa 
mňa je jeho idea skrytá 
približne v tom, čo som 
popísal v tomto odseku. 
Ja to aspoň tak cítim.
        Čo sa týka akroba-
cie počas voľného pádu, 
je potrebné rozlišovať 
individuálnu akrobaciu 
v klasických disciplínach 
„Freefal“ od špeciálnej 

akrobacie „Free Style“. 
Individuálna akrobacia 
v klasických disciplínach 
je vyložene športovou 
disciplínou, kde sa hod-
notí rýchlosť prevedenia 
akrobatických figúr v po-
volenej tolerancii chýb. 
Špeciálna akrobacia vy-
padá skôr ako umelecká 
gymnastika počas voľné-
ho pádu. Aj hodnotenie 
okrem predpísaných figúr 
berie do úvahy aj estetic-
kú stránku. Skupinová 
akrobacia počas voľného
pádu v „RW“ je tiež 
hlavne športovou ak-
robatickou disciplínou, 
kde sa hodnotí rýchlosť
prevedenia požadova-
ných tvarov. V parašutiz-
me je v súčasnosti viacero 
disciplín, v ktorých sa ko-
najú majstrovstvá sveta 
a medzinárodné súťaže.
        To je už ale o niečom 
inom. Čo som tu uviedol 
je môj subjektívny názor, 
ktorý nemusí byť správny.

Vlado Zámečník
KVV Banská Bystrica

Viete že ???
Letecký úrad SR bol 
zákonom č. 402/2013 
nahradený od 1.1.2014
Dopravným úra-
dom (www.nsat.sk).

R.Heydrich hovoril ob-
stojne anglicky a fran-
cúzsky. V roku 1928 
zvládol i skúšku z ruštiny.
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 Športovú „nad-
stavbu“ nad vojenskú 
základňu parašutizmu 
začali u nás budovať 
niekdajší členovia Zvä-
zu pre spoluprácu s ar-
mádou.  Im nenapĺňa-
li všetok čas vojenské 
povinnosti „brániť vlasť“ 
v Studenej vojne, mohli 
vymýšľať čím všetkým 
sa dá naplniť voľný pád 
aby parašutista nemeral 
cestu z „neba na zem“ 
len tak „naprázdno“. 
Dali parašutizmu nový 
rozmer aj nový smer 
rozvoja. Z vojenskej vý-
sadkovej zbrane začali 
pestovať a šľachtiť nový 
šport a za pol storočia 
z neho narástlo umenie, 
ktoré ľudia nestihli ešte 
ani pomenovať a už sa 
radí medzi najatraktívnej-
šie a najobdivovanejšie.  
       Medzi prvých čo za-
čínali „vymýšľať“ čo by 
sa dalo robiť pri voľnom 
páde, patrila aj Marta 
Vráblová. Dnes sa nesta-
čí čudovať kam sa para-
šutizmus odvtedy dostal: 
       „Keď vidím tých 
Američanov ktorí nieže-
by vyskočili z lietadla, 
oni prosto vystúpia do 
vzduchu s doskami na 
nohách“ – napochytre si 
nevie spomenúť správny 
výraz – „a surfujú ako po 
vode. Neviem či vidím 
obraz skutočnosti alebo 
trikový film či  počítačovú 
virtualitu. To si už ani ja 
neviem predstaviť ako to 
dosiahli. To je vrchol maj-
strovstva aj umenia para-
šutistu ovládať svoje telo, 
proti ktorému sa pri voľ-
nom páde spiknú všetky 
nepriateľské živly sveta.“  
        Úprimne obdivuje 
úžasné výkony dnešných 
parašutistov. Vraví: 
       „Ľudia čo sa na to 
len dívajú si vôbec ne-
vedia predstaviť čo to je. 
Kým to človek neskúsi, 
len sa mu to páči ale nič 
nechápe. Rozdiel medzi 

JEDNA z tých prvých
 Kluby vojenských výsadkových veterá-
nov združili nielen bývalých príslušníkov armá-
dy, ale aj športových parašutistov-zväzarmov-
cov. Ľudí, ktorí dokážu v jednom a tom istom 
okamihu letieť vo vzduchu a zároveň plávať ako 
ryba vo vode – to počas  pádu s padákom zaba-
leným v batohu na chrbte. Vzdorujú príťažlivosti 
Zeme vlastným telom a nie motorom.  Od okami-
hu keď vysadzovač povie „skoč!“ do chvíle keď 
čas na prístroji zavelí „otváraj padák!“ parašutis-
ta letí „bez krídel“ a pláva v uzavretom akváriu 
času medzi zemou a nebom - odkázaný sám na 
seba v boji s prírodnými zákonmi tejto planéty. Marta VRÁBLOVÁ

pohybom na zemi a vo 
voľnom páde je taký ob-
rovský, že sa dá len pocí-
tiť a nie vysvetliť. Až keď 
to zažiješ pochopíš. Až 
potom človek vie aj oce-
niť čo druhí dokážu. Veď 
len stáť rovno vo vzduchu 
je nemožné. Vieš si pred-
staviť ako môžu urobiť 
možné z nemožného?“
        Rozohnila sa a spo-
mína ako s kamarátkou 
Ruženou Rybovou išli 
skákať prvú „dvojku“:
        „Chytili sme sa za 
ruky a tak sme vyskoči-
li z lietadla. Potom sme 
odplávali tak ďaleko od 
seba aby sme mohli 
otvoriť padáky. Vôbec to 
nebolo také jednoduché 
ako sa zdá. Všetci dolu 
sa modlili keď videli ako 
nás to obracia. Kopŕca-
li sme sa a nie a nie sa 
z toho dostať a už bolo 
treba otvárať padák.“
       Rozpráva o tom ako 
by to bolo včera. V očiach 
má rozhodnosť, zápal aj 
odvahu prekonať to znova 
hoci hneď teraz. Je taká 
istá ako vtedy. Len o pol 
storočia staršia. A diví sa 
že dnes už je v parašu-
tizme všetko celkom iné:
        „Dnešní vrcholoví 
športovci majú na všetko 
trénerov. Každý pohyb 
presne vyrátaný, zdoku-
mentovaný, môžeš to vi-
dieť spomalené na filme 
a opakovať koľko chceš. 
Zafixuje sa ti v pamäti 

každý detail a vo zduchu 
to potom už robíš auto-
maticky. Ale vtedy keď 
sme s tým my začína-
li? Každý si chránil pre 
seba čo vedel akoby to 
bolo štátne tajomstvo!“  
        Rozpráva aké to 
bolo keď sa ona uči-
la „existovať v lufte“ po 
vyskočení z lietadla:
       „Prevracia ťa to tak 
že nevieš kde máš ruky 
a nohy! Cvičíš pritom 
spartadiádu so všetkými 
figúrami odrazu. Koľko-
ráz som si div zuby ne-
vybila vlastnými rukami 
a nohami! Kým som sa 
naučila len „držať polo-
hu“ trvalo to celé týždne. 
A potom urobiť kotúl do-
zadu aby som sa pohla! 
Na to som nijako nevede-
la prísť. A zbytočne som 
sa pýtala ako to mám 
robiť. Nikto mi neporadil.“
        Zvraštila čelo keď si 
na toto spomenula. Vidno 
aké to bolo pre ňu ťažké. 
Správanie kolegov z tých 
čias sa jej nepríjem-
ne dotýka ešte aj dnes:         
        „Každý „macher“ 
sa tváril že veď to nič 
nie je! Chalani sa pred 
nami dievčencami na-
dúvali ako moriaky tým, 
že oni to vedia. Myslíš, 
že aj toto je dnes iné?
        Aké je to dnes to 
nevedela posúdiť, ani ja 
nie, nežijeme s mladými 
ktorí sa to učia. Kolego-
via u nás v klube sú starí 

„blázni do padákov“ je-
den ako druhý, o skákaní 
nehovoria lebo každý kto 
skákal voľné pády zažil 
to isté čo Marta. Kaž-
dý vie čo to je tak načo 
o tom hovoriť. Že to bolo 
ťažké to chlap neprizná-
va. Ak rozprávajú, tak len 
medzi sebou. Kamarát 
kamarátovi. Tak ako mne 
ona. V inej spoločnosti 
sa o takýchto veciach vô-
bec nehovorí. Načo ho-
voriť voľačo komusi kto 
nič nechápe. Nech sa len 
pozerá. Parašutista ne-
skáče kvôli divákovi ale 
kvôli sebe. Kvôli vlast-
nej túžbe skákať a spo-
kojnosti že to dokáže. 
       Ten čas a to čo v ňom 
zažila stále v nej žije a je 
to také mladé ako keď 
mala šestnásť rokov 
a padáky ju pritiahli na 
letisko. Toto v parašu-
tistovi nikdy nezostarne. 
Tým ostáva stále mladý. 
Marta Vráblová repre-
zentovala Severočeský 
kraj na rôznych parašu-
tistických majstrovstvách 
Československej repub-
liky aj na medzinárodnej 
súťaži v Mladej Boleslavi 
v roku 1961 - pred pol 
storočím. Ten čas ktosi 
celkom neprávom ozna-
čil za „minulé storočie“. 
Marta „sa neminula“. Je 
stále medzi nami živá 
a zdravá. Dodnes má 
v sebe švih a vrtkosť 

Pokračovanie na str.12
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 Pri oprave domu J. Kubi-
ša v Dolních Vilémovicích 
sa našli v apríli dokumen-
ty a fotografie z obdobia 
spred roku 1939. Dom, 
v ktorom sa narodil, (od 
7 do 14 rokov vyrastal 
u príbuzných z matki-
nej strany – Mitiskových 
v neďalekom Ptáčove) 
- spoločne s výstavou 
uvedených predmetov, 
bol otvorený 22.6.2013 
ako múzeum. Išlo zá-
roveň o 100. výročie 
narodenia Jana Kubiša 
(*24.6.1913). Na opravu 
prispel  KVV Bratislava 
sumou 602,- €, prísl. 4. 
brigády rýchleho nasa-
denia  27 330,- Kč, atď.  
Mesto Rajecké Teplice 
vyhlásilo zbierku na po-
mník/pamätník Joze-
fa Gabčíka v Poluvsii. 
Lobovanie mestských 
zástupcov som zazna-
menal v novembri 2013 
v Lidiciach. Ukončenie 
zbierky je plánované na 
18.4.2014. Zlou správou 
je, že v 60. rokoch bol 
v zahraničí, v aukcii Graf 
Klenau OHG Mníchov, 
predaný Čs. vojnový 
kríž 1939 (jeden z troch) 
a dekrét Jozefa Gabčí-
ka. Osudy ďalších, nielen 
vojenských vyznamena-
ní, sú známe špičkovým 
faleristikom – zberateľom 
vyznamenaní, odzna-
kov a militárií. Na jeseň 
2013 pripravoval v ČR 
E. Stehlík vydanie kni-
hy  o J. Kubišovi, v de-
cembri 2013 sa objavila 
spomienková kniha od 
J. Klemeša (PLATINIUM 
– PEWTER). V doplnku 
XIV. som sa v krátkosti 
zmienil o kpt. J. Nálep-
kovi. Dnes by som ešte 
doplnil, že brig. gen. in 
mem. (2004) Ján Ná-
lepka (Rad Ľ. Štúra II. 
st. – 1996), bol jediným 
Slovákom, ktorý dostal 

Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XVI
     V júli 2013 som sa doplnkami XIV. (obja-
vil sa v ČB 2/2013) a XV. (ČB 3/2013) nakrátko 
odmlčal čitateľom Červených baretov. V jú-
ni sa objavil v Bojovníkovi č. 12/2013 článok 
o J. Sehmerovi, v č. 13/2013 potom článok 
o slovenských vojnových parašutistoch. Pri 
oprave domu J. Kubiša v Dolních Vilémovi-
cích sa našli v apríli dokumenty a fotografie 
z obdobia spred roku 1939. Dom, v ktorom 
sa narodil, (od 7 do 14 rokov vyrastal u prí-
buzných z matkinej strany – Mitiskových 
v neďalekom Ptáčove) - spoločne s výsta-
vou uvedených predmetov, bol otvorený 
22.6.2013 ako múzeum. Išlo zároveň o 100. 
výročie narodenia Jana Kubiša (*24.6.1913). 

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

titul Hrdina ZSSR počas 
II. svetovej vojny. (Pozn. 
J. Nálepka sa pomaly  
začína strácať z histórie. 
Stratil sa z pomenovania 
internátu TÚ Košice, ne-
objavil sa ani v ročenke 
Smižany 2008...). Zaují-
mavé informácie prinie-
sol i zoznam vyradených 
poručíkov - absolventov 
VA Hranice z roku 1938. 
Medzi pešiakmi tu nájde-
me napr. A. Opálku (OUT 
DISTANCE) ale i R. 
Blieznera,  bývalého slo-
venského padákového 
strelca,  -pozri i súvislosť 
s M. Pavlovičom/HROM, 
†3.2.1945 Bratislava, 
styčný dôstojník čs. voj. 
misie v Moskve v SNP - 
absolvent VA Bratislava 
1941, (styčný dôstojník 
Londýna – kpt. J. Krátký), 
medzi delostrelcami V. 
Kindl (INTRANSITIVE), 
J. Šandera (BARIUM), T. 
Sedláček (2. čs. pdb) ale 
i L. Nižňanský (Edelwe-
iss), atď. Veronika Tótho-
vá (31), redaktorka spra-
vodajstva a publicistiky 
TV, režírovala a natočila 
celovečerný dokument 
„Atentát na Heydricha“. 
Uvidíme, či sa nechala 
viesť dokumentmi a fak-
tami alebo srdcom. Tro-
chu sa rozbehlo i pátranie 
po dvojčlennom výsadku 

(M. Turjanicová + 1), vy-
sadenom na Podkarpat-
skej Rusi. K prvotným 
informáciám (doplnok II. 
a IV.) by som dnes dopl-
nil, že Marija Turjanico-
vá bola agitátorka KSČ, 
dobrý rečník, hovorila ru-
sínsky, maďarsky, česky 
a stihol ju pravdepodob-
ne podobný osud ako pri 
výsadku O. Borkaňuka. 
Bola prvou manželkou 
osvetového dôstojníka 
1. ČSAZ – Ivana Turja-
nicu (1901 - 1955), ktorý 
to neskôr „dotiahol“ na 
I. tajomníka oblastného 
výboru KS SSSR, po-
slanca Najvyššieho So-
vietu SSSR. Problémom 
výsadku  pravdepodobne 
bolo, že sovietsky štáb 
vychádzal z predpokla-
du, že dobre poznajú 
terén, slabou stránkou 
bolo, že ich v teréne po-
znal skoro každý. Dobrou 
správou môže byť, že vo 
februári 2014 sa objavi-
la v predaji moja publi-
kácia – „Hrdinovia? Nie, 
vojenskí parašutisti...“. 
Vyšla vlastným obme-
dzeným nákladom 50 ks. 
Prakticky sa tam objavila 
väčšina blokov a článkov 
publikovaných v Červe-
ných baretoch, oprave-
ných, doplnených o nové 
informácie i z doplnkov. 

(Čitateľov snáď zaujme 
viac ako 500 odkazov na 
zdroje, z ktorých som čer-
pal, ktoré kvôli obsiahlosti 
nebývali uvádzané. Cena 
185 stránkovej publikácie 
vo formáte A-5, bez foto-
grafií je v cene letenky do 
1000 – 1200 m. Pre tých, 
na ktorých sa nedosta-
ne, niekedy v budúcnosti 
snáď dotlač alebo zverej-
nenie na webovej stránke 
niektorého z KVV či už na 
Slovensku alebo v ČR.      

 Publisher), odosielam knihu 
k posúdeniu vydavateľovi. 
Stanovisko je jednoznačné – 
obálka musí byť v pdf, prikla-
dá vzor tiráže a hrubú kalku-
láciu ceny.  Medzitým posiela 
Stano Bursa krátku recenziu, 
prikladám na záver knihy, hľa-
dám, akým spôsobom odstrá-
niť číslovanie stránok (čistých 
strán) v závere knihy. Nako-
niec sa v rodine nájde člen, 
pre ktorého nie je problém 
dať obálku do pdf. Začiatok 
februára 2014, kniha je po 5 
mesiacoch na svete. Cesta 
do Prahy, zadanie zákazky, 
konzultácia čo prináša pride-
lenie ISBN (nutných 5 autor-
ských výtlačkov pre knižnice 
v ČR), čo je väzba V-8, matný 
obal, atď., zaplatenie, dohod-
nutie termínu odberu. Toľko 
ku knihe, ktorej 1 výtlačok 
sa objaví v tombole na VČS 
O KVV Bratislava 8.3.2014.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

Ako sa
„kalila“ kniha

Pokračovanie zo str.6
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POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
      Chvíľu som premýš-
ľala kde som tú prezývku 
počula a komu patrila. 
Marilo sa mi, že to bude 
jeden z tých vyšších, 
štíhlych mužov v klu-
be, asi ten ktorého som 
zaregistrovala kdesi na 
benzínke keď sme raz išli 
viacerými autami na akú-
si akciu a šoféri sa zasta-
vili nabrať benzín. Mám 
dojem, že toho volali 
Cajo. A potom ešte kdesi 
na letisku, keď ma Hele-
na zavolala aby som sa 
išla pozrieť v akom stane 
spal Cajo s Béďom. Cajo 
tam už nebol, vyškie-
ral sa na nás iba Béďo. 
Taký malý stan som vari 
nikdy ešte ani nevidela. 
Všetci sme sa smiali ako 
sa tam asi tí dvaja popra-
tali. Cajovi iste trčali celú 
noc nohy von do trávy.
       A tak som odpísala:
      “Profesionálka síce 
som, aj napísať by som 
mohla, no z prsta si 
nemôžem nič vycucať 
keďže som tam nebola. 
Napíš aspoň pár slov 
a ja si k tomu voľačo 
primyslím”. Na to on: 
“Napíšem ak večer ne-
zaspím pri televízore.”
       Nenapísal. O pár 
dní bola schôdza. Mário 
ma kývnutím ruky aj oča-
mi navigoval k človeku, 
ktorého som, tuším raz 
aj v klubovni videla. Len 
sa mi teraz videl akýsi 
vychudnutejší než pri tej 
pumpe. A vari aj omlad-
nutejší. No hneď som si 
to zrovnala v hlave. Keď 
človek môže za dva-tri 
roky pribrať desať kíl ako 
ja lebo neskáče a iba 
“spí” doma pri televízore, 
môže aj schudnúť o de-
sať kíl a tým omladnúť 
o desať rokov. Ak aspoň 
behá po letisku hoci aj 
neskáče. Povedal všeličo 
o sebe a to sa mi videlo 
zaujímavejšie než Šura-
ny. Vrátil sa medzi nás po 
rokoch, nielenže znova 
skáče ale reprezentuje 
náš klub aj v inom športe. 

      Aj takéto čosi sa môže stať keď sa ľudia
nepoznajú.
      Vlani v jeseni mi ktosi poslal do počí-
tača fotografie z Michalského dňa v Šura-
noch. Meno odosielateľa Karol Takáč mi nič 
nehovorilo. Okamžite som odpísala: “Kajko, 
ale aj napíš dačo o tom“. Vzápätí on: “Napíš 
ty, ty si profesionálka”. A podpísal sa Cajo.
Rozhodla som sa napísať 
čo robí okrem skákania.
       V domnení, že som 
sa v klube zhovárala 
s človekom čo mi poslal 
fotky zo Šurian, naťukala 
som na druhý deň do po-
čítača a odoslala mailom 
na adresu Karola Takáča 
takúto vetu: “Cajko, za-
budla som sa ťa opýtať 
odkiaľ pochádzaš”. Od-
poveď prišla obratom. 
Stálo tam: “Som rodený 
Vajnorák... môjho otca 
učil Pavol Čarnogurský, 
otec Jána Čarnogurské-
ho... mama pochádza zo 
Šumavy pretože tam sa 

s ňou zoznámil otec, čiže 
ja som česko-slovenská 
križovatka a vôbec mi to 
nevadí, práve naopak”...
        Pomyslela som si fajn, 
teraz si môžem pokojne 
primyslieť aj to čo nepo-
vedal, môžem pribásniť 
hoci aj moje vlastné spo-

mienky na Vajnory. Na 
čosi také som sa nepý-
tala. Od detstva tam kaž-
dému Vajnorákovi vrčali 
nad hlavou lietadlá a hoj-
dali sa padáky, aj tento 
iste už ako malý chalan 
chodil zbierať vrchlíky, 
bude to všetko pravda.

       Článok som posla-
la Máriovi do časopisu 
a tiež Cajovi. Na „schvá-
lenie“ lebo ľudia sú citliví 
na to čo sa o nich napí-
še. Tak aby som sa ho 
nebodaj niečím nejako 
nepríjemne nedotkla.  
        A prišla odpoveď 

pri ktorej som zdúpnela:
       “Ale veď to všetko je 
zle! V tom článku je prav-
da len to, že som na le-
tisku spal v malom stane 
s Béďom a že moja mat-
ka pochádza zo Šumavy.”
       Myslela som si, že 
žartuje. Alebo ma len na-

ťahuje. V článku nebo-
lo nič kvôli čomu by sa 
mohol takto dištancovať. 
Naopak. Vynechala som 
počet zoskokov. V klube 
máme kopu takých čo 
zoskoky rátajú na tisíce 
a ten, s ktorým som sa 
zhovárala v klubovni, sa 
veľkým číslom nemohol 
pochváliť. Možno že na-
písaný rozhovor vyznieva 
akoby celý život nerobil 
nič iné iba skákal a ne-

chce byť príliš vychvále-
ný. Hneď som do počíta-
ča naťukala že ide hlavne 
o to, že ešte stále skáče. 

       Tento detail komentoval 
človek z mailovej adresy 
mrazivou jedinou vetou:                                 

Karol „ Cajo“ TAKÁČ
* 24. 4. 1953   

Pokračovanie na str.12
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       “Neskáčem stále.”
       Obratom som mu 
poslala chlácholivé slo-
vá aby som ho upokojila:
       “Ale, Cajko, ja som na-
schvál napísala že “napo-
sledy” si skákal v Šuranoch 
po preškolení na krídlo aby 
vypadol počet zoskokov. 
Tu v klube sa každú chvíľu 
niekto preškoľuje. A neuve-
domila som si, že si mohol 
vyrastať aj inde ako vo Vaj-
noroch a teda si odmalička 
nemohol behať po letisku.”
         A bolo ešte horšie.

Odpovedal:
        “O akom preškolení to 
hovoríš? Prvý zoskok som 
mal 10.10.1970 v Bratisla-
ve. Toho istého roku som aj 
robil svoj základný výcvik. 
Zaučil ma Juro Poláček 
a bol som mimo normálneho 
výcviku. A neopakoval som 
základný výcvik. Ja som 
predsa dlhé roky cvičil bran-
cov-výsadkárov a tiež som 
JA cvičil základný výcvik”.
        Že by som zle počula? 
Ten človek s ktorým som sa 
osobne zhovárala v klubov-
ni povedal, že má päťdesiat 
jeden rokov a aj všetko to, 
čo som o ňom napísala. Te-
raz v maile vraví, že to nie 
je pravda. Azda si zo mňa 
urobili v klube nemiestny 
žart obaja? On aj Majo?
        Že čosi nie je v poriad-
ku mi zavŕtalo v hlave len 
za to, že mi odpovedal na 
dodatočnú otázku “zabudla 
som sa ťa opýtať”... Malič-
ká nejasná pochybnosť. Či 
ten človek, s ktorým som sa 
zhovárala v klube, bol ten 
istý ktorý mal byť v stane 
s Béďom - ale nebol. Caja 
som tam nevidela. S Cajom 
som sa nikdy nezhovárala.  
       Čosi nesedelo. Avšak 
s týmto, čo mi teraz tvrdí že 
v skutočnosti nič z toho čo 
som o ňom napísala nie je 
pravda, som sa „zhovára-
la“ cez počítač. Možno sa 
chyba stala na jeho stra-
ne. Tým, že urobil preklep 
v čísliciach. Odpísala som:
       “To, že ťa mimo vý-
cviku zaškolil Juro Polá-
ček, do článku doplním. 
Ak chceš  tak aj to, kedy si 
mal prvý zoskok. Ale to iste 
nebolo v roku 1970 lebo 

Pokračovanie na str.13

podľa toho, že si mi pove-
dal že máš 51 rokov, v tom 
roku si mohol mať iba osem 
rokov. Ako to teda bolo?
        Odpoveď bola rozčúlená:
        “Ja mám naskákaných 
1620 zoskokov, zúčastnil 
som sa niekoľkých Maj-
strovstiev ČSSR a SSR. 
Keďže som ročník 1953 
tak naozaj som urobil prvý 

zoskok v r.1970. Som spo-
ludržiteľom dvoch rekordov 
ČSSR v skupinovej akroba-
cii aj keď sú už prekonané. 
O akých štrnástich zosko-
koch to hovoríš ty? Ja som 
elektrikár, absolvent SPŠ 
elektrotechnickej a maturo-
val som v r. 1972. Celý život 
som žil vo Vajnoroch a mo-
mentálne asi 20 r. v Rendezi.

       Aj ja som už bola 
rozčúlená. Cajko si zo 
mňa fakt  robí dobrý deň. 
Zlostne som naťukala:
       “A všetko to ostat-
né o čom ten článok je 
- to sa mi iba snívalo? “
        Potom prišiel mail 
od Mária. Bola v ňom je-
diná, ironická otázka:
        „Si si istá, že si urobila 
rozhovor s naším Cajom?“
        Vzápätí aj Cajo odpísal tak, 
že som konečne pochopila:
       “To je nejaké nedorozu-
menie. Dlhé behy som celý 
život nenávidel. Rád som 
behával len ako malý chla-
pec akurát pri futbale, ktorý 
som rád a dobre hrával.”
        Teda tak. To, čo som 
napísala do článku, mi 
v klube porozprával ktosi 
iný. Ten druhý behá mara-
tóny. Veľmi „dlhé behy“... 
Cajovi som pripísala čosi 
čo „celý život“ nenávidel...
        Takýto omyl by sa hlbo-
ko dotkol každého človeka. 
Cajo niečo iste „celý život“ 
miloval a iste ešte stále mi-
luje keď takto reagoval. Te-
raz viem o ňom to čo mi na-
písal. Má 1620 zoskokov, je 
spoludržiteľom dvoch rekor-
dov v skupinovej akrobacii... 
už prekonaných...  Čo som 
si v jeho mailoch nevšimla?
       Nie je rekord ako re-
kord. Čo je „ skupinová 
akrobacia“ parašutistov?
       Najkratší „beh“ na svete!!!  
       Voľný pád trvá iba pár 
sekúnd ale pri akrobaciách 
v tých sekundách parašu-
tista beží maratón o život. 
Rozhoduje zlomok sekun-
dy. Nedávno sa pri trénin-
gu akrobatickej „nebeskej 
zostavy 101 parašutistiek“ 
zabila jedna mladá Ruska...
       Cajove rekory boli „čes-
koslovenské“ a nie „slo-
venské“. Dávno prekona-
né... Ale veď o to ide! Cajo 
patrí k priekopníkom ktorí 
dnešným parašutistickým 
akrobatom ukázali cestu. 
Jeho rekordne „krátke behy“ 
sa nedajú merať len časom.
       Cajo má šesťdesiat ro-
kov. Jeho slová „neskáčem 
stále“ môžu znamenať „už 
neskáčem“. Prekonali ho 
mladí. Vo všetkých športoch 
je to tak. Lenže Cajo svoje 
rekordne „krátke behy“ ne-
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       Teraz v januári - kým 
sa nezjedlo a nevypilo 
všetko čo tam bolo - sa 
“sedelo na schôdzi” ozaj 
dlho. Kto neprišiel, môže 
ľutovať. Stoly vyzerali ako 
keby u nás boli fašian-
gové hody. Po skončení 
každej schôdze dodržia-
vame staré dobré zvyky 
naklásť na stoly teku-
té pohostenie v podobe 
kávy, minerálok, vína, aj 
dačoho tuhšieho a k tomu 
dobroty na zahryznutie - 
o to sa tentoraz postarali 
Nataša Velgošová s dcér-
kou Natašou a Jozef Tu-
ček s manželkou Milkou. 
       Milka s Jožkom pri-
šli s plnými kabelami pol 
hodiny pred začiatkom 
“oficialít” aby stihli uložiť 
vedľa do kuchynky “pro-
viant” čo priniesli, tak isto 
obe Natašky. Na stoloch 
bola potom taká hojnosť 
ako už dávno nie. Stretli 
sa dvaja “okrúhli” jubi-
lanti. Víno “netieklo po-
tokom” ale dolu hrdlami, 
bola šunka, syry, salámy 
aj koláče od výmyslu sve-
ta, ba aj originál sacher-
-torty z Viedne. Boli to na-
ozajstné hody. Oslávenci 
sa tešili nielen z gratulácií 

VYZERALO  TO  AKO  FAŠIANGOVÉ  HODY
   Každú poslednú stredu v každom mesiaci sa 
zíde takmer polovica zo stovky členov nášho 
klubu nielen preto, aby sa dozvedeli čo je v klu-
be nové - čo sa udialo a aké podujatia sa chys-
tajú - ale aj preto aby zagratulovali kolegom 
ktorí v tom mesiaci majú narodeniny. Jubilan-
ti tiež radi oslávia svoje výročia nielen doma 
v rodinnom kruhu ale v rodine kolegov-para-
šutistov. A potom sa sedi...a sedí... na schôdzi..

Marta Slezáková
KVV Bratislava

Nataša VELGOSOVÁ

získanú vo Zväzarme. Je 
taká ako vtedy – len priez-
visko mala vtedy inakšie. 
Volala sa Marta Zemán-
ková. Mala hneď dve „rod-
né letiská“, jedno v Moste 
a druhé na Ranej u Loun, 
z jedného na druhé jazdila 
s kamarátkou na motorke 
aby všetko stihla. Teraz 
vraví, že kolená jej dnes 
protestujú proti tej motor-
ke - na ktorej dostávali 
zabrať od chladného vetra 
- a nie proti skákaniu. Zo 
severu Čiech ju na juho-
západ Slovenska do Vaj-
nor preniesol kolega Vrá-
bel ako svoju manželku.

JEDNA z tých prvých
Pokračovanie zo str.8

Marta Slezáková
KVV Bratislava

       Všetkým nám ktorí 
sme začínali vtedy ská-
kať zle padne počuť  slo-
vo „minulé storočie“ a k 
tomu dnešné hany na tie 
časy. Vtedy aj zväzar-
movci museli absolvovať 
tvrdý diverzantský výcvik 
aby mohli skákať - bola 
vojna čo trvala štyridsať 
rokov. Nebola horúca ale 
drasticky studená. To si 
v dnešných časoch málo-
kto uvedomuje. Na oboch 
znepriatelených stranách 
sveta rinčali zbrane a čle-
novia Zväzu pre spoluprá-
cu s armádou akurát vtedy 
prešliapavali chodník po 
ktorom dnešní rekordma-

ni vystupujú na vrchol 
ľudských možností uro-
biť z nemožného možné. 
       Marta Zemánková-
-Vráblová už dávno ne-
skáče, vychovala dve deti 
a teraz má malého vnú-
čika. Na jej vzťahu k pa-
dákom sa nič nezmenilo. 
Čas „letiska“ sa nepohol 
z miesta. Zbystrí uši aj 
oči zakaždým keď začu-
je slovo parašutista alebo 
zbadá v televízii človeka 
v „lufte“. Divák ktorý sa len 
z pohodlného kresla pred 
televízorom pozerá na ne-
pochopiteľné „spartadiá-
dy“ či „surfovanie“ alebo aj 
iné „kúsky“ ktoré vystrája-
jú parašutisti keď vyskočia 
z lietadla, si nijako nevie 

predstaviť ako asi by tá 
pani, ktorá teraz pohodl-
ným pokojným krokom po 
pevnej zemi kočíkuje vnú-
ča, mohla lietať vo vzdu-
chu bez krídel a pritom 
plávať ako ryba vo vode. 
       A ako sa napokon Mar-
ta Vráblová naučila ten 
spomenutý kotúl dozadu, 
kvôli ktorému sa celé jed-
no leto nevedela pohnúť 
ďalej? Povedala mi to bez 
pýtania. Je moja kamarát-
ka. No bolo to tajomstvo 
a nemôžem ho šíriť ďalej 
bez povolenia. Možno nie-
kedy ona sama porozpráva 
všetkým ako sa to naučila.                                                    

ale aj z toho ako všetkým 
chutilo, nič neostalo.
        Boli aj dary a kvety, 
tak ako sa patrí zagratulo-
val predseda klubu Ľubo 
Dubeň aj Katke Hubin-
skej, ktorá prišla na túto 
schôdzu vyzdravená po 
chorobe. Kytičkou bola 
milo prekvapená, doda-

točnú pozornosť a po-
zdravný list z klubu ani 
nečakala. Na schôdzu by 
bola prišla aj Františka 
Frajková - keby bola zdra-
vá a neležala v nemocnici. 
Oslávila by spolu s ostat-
nými svoje neokrúhle 
narodeniny. Podaktorí ju 
aspoň telefonicky pozdra-

vili a odovzdali pozdra-
vy ostatných aby videla, 
že ani na ňu kolegovia 
parašutisti nezabudli.
       O fotografie sa posta-
rala mladšia Nataška kto-
rá prišla pomôcť mame 
zvládnuť januárovú klu-
bovú “schôdzu” a prispela 
nám nimi aj do časopisu. 
Jej zásluhou máme teraz 
túto našu “klubovú čin-
nosť” tiež riadne zdoku-
mentovanú a nik nemôže 
pochybovať o tom, že aj 
takto družne si vieme v klu-
be posedieť a pobaviť sa, 
pospomínať na to čo sme 
prežili a tešiť sa z toho.   
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Pokračovanie zo str.11 POZNAJME JEDEN DRUHÉHO

Marta Slezáková
KVV Bratislava

Október 1976, Letisko Poprad - Tatry. Okamihy po ustanovení rekordu na ktoré sa nezábúda.
zľava: V. Dergnovich, D. Šuplata, K. Takáč, I. Bišťan, M. Fitoš, J. Poláček, I. Bučko, M. Jerguš

foto: Cyril Grebeči,

Karol „CAJO“ Takáč

behal na zelenej lúke ani na 
bežeckej trati na štadióne 
– Cajo svoje rekordy behal 
„na nebi“. Obyčajný zemský 
červ ktorý upiera zrak do 
neba aby videl skupinový re-
kord parašutistov-akrobatov 
nemá ani šajnu, čo všetko tí 
ľudia „tam hore“ musia do-
kázať aby mohli zabehnúť 
najkratší maratón na svete!
        Rekordy parašutistic-
kých akrobatov sa dosahujú 
inak a inde než všetky ostat-
né. V inom svete. V priesto-
re s osobitným časom. 
V uzavretom akváriu času 
„medzi zemou a nebom“ 
- v časopriestore vymera-
nom voľným pádom. Po-
zemský bežec môže „svoj 
čas“ predĺžiť ak nevystačí 
so silami a ak urobí chybu 
nič sa nestane – nebeský 
bežec svoj voľný pád bez 
Baničovej „ochrany proti 
pádu“ nemôže „natiahnuť“ 
a za chybu zaplatí životom. 
Parašut is ta-rekordman 
ukazuje čo všetko dokáže 
človek urobiť keď padá...
       Čas parašutistu le-
tiaceho z neba na zem 
voľným pádom – v ňom 
prekonáva rekordy - je na-
pevno daný sekundami od 
okamihu keď vyskočí z lie-
tadla do chvíle, keď musí 
použiť vynález Štefana Ba-
niča aby svoj rekord prežil.
       Cajo si nosil so sebou 
padák zabalený v batohu 
na chrbte ako pozemský 
maratónista vodu a dačo 
pod zub. Cajove rekordy 
sa diali bez „ochrany“ člo-
veka padajúceho z lieta-
dla na zem nad hlavami 
všetkých pozemských ak-
robatov. Padák, zábezpeku 
pre život, si bral do lietadla 
v batohu na chrbte ako vo-
jak plnú poľnú – ale s kým 
alebo s čím bojuje človek 
„na nebi“?. Do akého boja 
v akváriu času medzi ne-
bom a zemou chodil Cajo?  
      O tom viem veľmi málo.
      Pohraba-
la som sa v internete.                        
      Môj syn mi stál za chrb-
tom keď som hrabala a díval 
sa čo som vyhrabala. Po-
znanie o človeku, ktorý „ne-
skáče stále“ - ale stále behá 
po letiskách a dokumentuje 

skákanie tých, ktorí „stále 
skáču“. A syn sa mi smial:

       “No to si si dala!”
        Veru dala. Na internete 
som objavila „nášho Caja“ 
a jeho fotografie. Nielenže 
mal spoluúčasť na dvoch 
československých rekor-
doch ktorými prešliapal ces-
tu dnešným rekordmanom. 
On tú cestu dokumentoval. 
        Pod jednou foto-
grafiou ktorú má Ka-
rol takáč na internete
je napísané Karol Barinka. 
Očividne syn Karola Barinku, 
ktorého som ja veľmi dpbre 
poznala. Podal sa na otca. 

Na fotke letí rovno do neba 
bez padáka. Spojenie so 
Zemou má zabalené v ba-
tohu a ide na túru, ktorá 
síce potrvá iba pár sekúnd 
ale stačí to, aby za ten čas 
človek naozaj doletel až do 
neba... Stačí len premeškať 
zlomok sekundy. Zdvihnu-
tou rukou zdraví všetkých 
kamarátov na Zemi 
z priestoru svojho vlastné-
ho sveta. Letí vo vlastnom 
duševnom priestore ktorý 
si v živote vydobyjú jedine 
parašutisti. Iba oni vedia, či 
ten priestor je ešte na tom-

to svete v ktorom žijú ľudia 
v čase na Zemi alebo je už 
za hranicami. Zlomky se-
kundy delia parašutistu od 
života múrom pevnej hmoty 
tejto planéty - neprestal sa 
jej držať pilot v lietadle ale 
prestal sa jej držať para-
šutista keď vyskočil z lieta-
dla s padákom v batohu...

       Parašutista pri voľnom 
páde sa drží už len sám seba.

      “Tento” svet s časom 
mu pripomínajú iba číslice 
na prístroji, ktorý má pripev-
nený na vlastnom tele a nie 
v mašine. Pri voľnom páde 

sa Karol Barinka drží iba 
svojej vôle rozbaliť batoh 
s padákom vo chvíli, keď 
si to vyžaduje tento svet na 
ktorý sa potrebuje vrátiť aby 
mohol robiť čo robí. Člove-
ka odjakživa lákal priestor 
za hranicou ľudských mož-
ností. Ďalej a ďalej.  Jediný 
okamih je večnosť. Chvi-
ľa, postoj...!  Za hranicou 
je večnosť bez času ...

        Pozemský červík to ne-
môže pochopiť ak do tohto 
parašutistického sveta 
s osobitným časom uzavre-

tým „medzi nebom a ze-
mou“ aspoň nenazrel. Chví-
ľa nepostojí. Parašutista 
akrobat riskuje život v kaž-
dom okamihu s neotvore-
ným  padákom pod otvo-
reným oknom pánaboha.  

       A je tam aj obrázok 
samotného Caja. V ak-
váriu času medzi nebom 
a zemou, vyhradenom len 
pre parašutistov. Odfotil ho 
niekto iný. Cajo pláva vo 
vzduchu ako ryba vo vode 
a smeje sa pritom na celé 
kolo. Možno že on sám by 
povedal že robil nejakú gri-
masu, no mne sa fakt vidí 
že sa v tej chvíli usmie-
val odkiaľsi z iného sveta.

      Viac už nemám čo 
o Cajovi povedať. Teraz 
už chápem aj iróniu v Má-
riovej otázke že či som si 
istá, že som urobila rozho-
vor s “naším Cajom”. Teraz 
už si ho nepomýlim s iným.
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Blahoželáme k narodeninám

december

Spravodaj Červené barety – len pre vnútornú potrebu

realizácia: tel.: + 421 903 717 699, e-mail: botafogomm@gmail.com 

Číslo účtu:  1746841054  (zo zahraničia IBAN:  SK420200000000174681054) Kód banky:  0200  VÚB Bratislava

 Všetkým menovaným

srdečne blahoželáme

a do ďaľších rokov života

želáme všetko najlepšie !

Zo sviečok potichu plamienky 

vzlietajú,

práve ako včely      

na našich tvárach postoja.

To je tá chvíľa na seba pozrieť,

ponúknuť úsmev,

vľúdnosť a lásku,

ihličie pokoja.

Je ticho. Najtichšie ticho,

až počuť zrenie

múdrych jabĺk

v zátiší na skrini.

A to je ten čas 

- pristúpiť k sebe

a piesňou chrámovou

dotknúť sa blížneho, ktorý sa 

previnil

Prichádzam teda k vám.

So steblom ticha,

s vetvičkou lásky

v zašitom rukáve.

Keď sneh až do skonania

opäť sa vyplače,

pôjdem ju rozhodiť

pre vtákov po tráve.

        Stalo sa už v našom 
klube tradíciou, že každý 
rok končíme svoju činnosť 
posedením pri kapustnici. 
Je to udalosť, na ktorú sa 
všetci tešíme a pripravuje-
me. Nebolo tomu inak ani 
18.12. 2013, keď sme sa 
stretli v „kukurici“. Nik z nás, 
komu to čas a zdravie dovo-
lili, si neodpustil prísť a vy-
chutnať si „nebíčko v pa-
puľke“ v podobe chutnej 
kapustnice, ktorú pre nás 
už roky pripravuje náš “maj-
ster kuchár“ Lacko Hreha. 
Zákusky, koláčiky, perníčky 
a iné sladké dobroty, kto-
ré pripravili a priniesli naše 
ženy sú vždy tým správ-
nym doplnkom ku každé-
mu klubovému posedeniu.  
        V krátkom a milom prí-
hovore privítal predseda klu-
bu Ľubomír Dubeň našich 
hostí pplk.Švelku – náčelní-
ka štábu 5.pluku ŠU Žilina, 
plk.v.z. Mikundu – šéfredak-
tora ZPB, F.Filkorna zo Slo-
vensko-ruskej spoločnosti 
a klubu Arbat i nás všetkých 
a spomenul krásne chvíle, 
ktoré sme spoločne pre-
žívali počas celého roka 
a poprial nám krásny ve-
čer a veselú zábavu. A ve-
ruže bolo sa na čo tešiť . 
         Už pohľad na plné misy 
rozvoniavajúcej kapustnice, 
poháriky naplnené dobrým 
vínkom potešil nielen oči, 
ale hlavne brušká. Dobrú 
náladu a pohodu umocnila 
aj hudba v podaní skupiny 
Pontoňáci.Pri neutíchajú-
com družnom rozhovore si 
nik z nás ani neuvedomo-
val ako čas rýchlo plynie. 
        Všetko dobré raz musí 
skončiť a tak pri lúčení sa 
zaznievali slová srdečných 
prianí opäť sa stretnúť.

Jaroslav Rezník     

január

február

Helena Feketeová
KVV  Bratislava

Posedenie
pri kapustnici

boli

vianoce Behul Milan
Bošnák Eduard

Bučko Ivan
Ditrich Jindřich
Kopáčik Peter
KupeckýJán 

Nešpor Miroslav 
Ondreička Oto

Slezáková Marta
Slivka Andrej

Baláž Rudolf
Čarnogurský Ján st.
Frajková Františka

Járek Róbert
Švrček Milan
Tuček Jozef

Velgosová Nataša

Feješová Vlasta
Georgievský Alexander

Hromník Ján
Kratochvíl Vlastimil

Dubeň Ľubomír
Havel Bohumil

Hrnčárová Viola
Klvač Pavol
Paškan Ján

marec


