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Príhovor predsedu
Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia !
Ani sme sa nenazdali
a rok 2015 je za nami. Príchod nového roka je vždy
príležitosťou k zamysleniu
sa a zhodnoteniu uplynulého obdobia. Čo sa nám podarilo, prípadne čo by bolo
treba v nasledujúcom období
zlepšiť, alebo aj konštatovanie čo sa nám nepodarilo.
Tieto úvahy majú jeden cieľ
- vylepšiť činnosť nášho klubu. Rok 2015 bol jednoznačne
z tých organizačne náročnejších, nakoľko sme boli organizátormi 11. ročníka memoriálu zakladateľov výsadkového
vojska a Štefana Baniča vynálezcu padáka. Podľa ohlasov
a spokojnosti účastníkov sme
zvládli túto akciu spolu s obcou Smolenice na výbornú. To
by nebolo možné za účinnej
aktivity našich členov a pomoci vedenia obce Smolenice,
našich podporovateľov a osobných kontaktov členov výboru.
Vďaka patrí všetkým ktorí sa
podieľali na organizácii aj keď
ich nemôžem pre obmedzený
priestor menovať. Klub vojenských výsadkárov SR Bratislava (vrátane miestnej organizácie KVV Trnava) sa zapísal do
množstva športových podujatí
vrátane zoskokov. Zúčastnili
sme sa celého radu športových
stretnutí organizovaných na
Slovensku, ale aj v Českej republike a Rakúsku. Z nich najvýznamnejšie spomeniem strelecký trojboj v Dobroticiach,
Sportovní setkáni na letisku
v Prostejove. V novom roku by
som si prial, aby sa nám darilo
dosahovať lepšie umiestnenia
pri športových zápoleniach.
Niektorí naši členovia sú aj
členmi iných organizácii s podobným zameraním ako napr.
Zväz vojakov SR, Slovenský
letecký zväz gen. M.R. Štefá-

nika. Niektorí reprezentujú
klub aj v iných športových disciplínách v rámci svojich záľub
alebo napĺňania myšlienky výsadkového zdravia a kondície.
Náš klub sa dlhé roky zapája do
osláv výročí národno-oslobodzovacieho boja (SNP, Dukla,
9.máj), význačných osobností
histórie Slovenskej republiky
(M.R. Štefánik, J. Gabčík, Š.
Banič). Červené barety našich
členov sú neprehliadnuteľné
na najvýznamnejších pietnych
a spomienkových podujatiach.
V KVV SR Bratislava vznikla
minulý rok aj Historicko-odbojová skupina Slovenského
zväzu protifšistických bojovníkov ako i samostatná Základná
organizácia SZPB. Nadviazali
sme týmto na nášho zosnulého člena, príslušníka 2.čs.
samostatnej
paradesantnej
brigády gen.Schvartza, ktorý v rámci SZPB viedol Historicko-odbojovú
skupinu.
Pravidelné mesačné stretnutia
členov v Posádkovom klube
Armády SR v Bratislave sa stávajú aj spoločenskými podujatiami v priateľskom a až rodinnom duchu. Spoločná minulosť
či už vojenských výsadkárov
alebo zväzarmovccov pokračuje v činnosti klubu aj keď nás
ťaží oveľa väčší počet krížikov.
V dnešnej rýchlo plynúcej dobe
a turbulenciach sa náš klub
stáva aj útočiskom a relaxom.
V novom roku zhodnotíme
našu činnosť a úspechy na
nadchádzajúcej Výročnej členskej schôdzi v Bernolákove,
kde si stanovíme aj naše nové
ciele a ďalší program. Súčasne aj oceníme najaktívnejších
členov, ktorí obdržia pamätné
medaile KVV SR Bratislava
a pamätnú medailu J. Gabčíka.
Aj v uplynulom roku sme
sa
nenávratne
rozlúčili
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Náčelník generálneho štábu
v Afganistane aj u špeciálov
Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan
Maxim sa 18. februára vrátil z Afganistanu, kde v priebehu troch dní rokoval s veliteľom operácie Resolute Support (RS) generálom Johnom F. Campbellom,
stretol sa s ďalšími koaličnými veliteľmi a na odlúčenej
základni navštívil vojakov 5. pluku špeciálneho určenia
„Generál Campbell vy- radenskej a mentorskej
slovil očakávanie, že aj slo- činnosti, v čom spočíva aj
venskí vojaci budú pôsobiť ťažisko úloh 36-členného
v Resolute Support, kým slovenského kontingentu.
spoločne nesplníme stano- Plní ich predovšetkým 22
vené úlohy a požiadal slo- príslušníkov 5. pluku špevenskú stranu o podporu,“ ciálneho určenia zo Žiliny,
uviedol po rokovaní na ktorí sa spolu s americkými
hlavnom veliteľstve RS v Ká- vojakmi podieľajú na porabule generál Maxim. Dodal, denstve v prospech rozvoja
že veliteľ operácie si cení spôsobilostí špeciálnych síl
profesionalitu slovenských Afganskej národnej armády.

vojakov a vyjadroval sa
o nich v tom najlepšom
svetle. Situácia v Afganistane si pritom podľa neho
vyžaduje vyššiu podporu predovšetkým v pos niektorými našimi bývalými kolegami, ktorí odišli do
výsadkového neba, ale zostanú v našich spomienkach.
V ďalšom období by som chcel
naším členom zapriať veľa
mladíckeho elánu, aby sa nám
aktívna činnosť darila ešte

Mentorovanie a potlesk

Na odlúčenej základni,
kde pôsobia príslušníci 5. pluku špeciálneho
určenia, rokoval generál
Pokračovanie na str.2

lepšie, a hlavne pevné výsadkové zdravie, bez ktorého to
nejde. Zároveň verím, že pre
všetkých členov bude náš klub
naďalej útočiskom pohody.

Ivan Hulín
Predseda KVV Bratislava
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Náčelník generálneho štábu v Afganistane aj u špeciálov
Pokračovanie zo str.1

Milan Maxim s veliteľom divízie špeciálnych
síl Afganskej národnej armády brigádnym generálom Bismullahom Wazirim, so zástupcom veliteľa
aliančných síl pre špeciálne operácie v Afganistane
brigádnym generálom Tonym D. Bauernfeindom,
aj s veliteľom americko-slovenskej poradenskej
skupiny pre špeciálne
operácie v Afganistane
americkým plukovníkom
Josephom
Duncanom
(celý názov je ANASOC
SOAG – Afghan Naational
Army Special
Operations Command
Special Operations Advisory Group – Poradenská
skupina síl pre špeciálne
operácie Veliteľstva síl pre
špeciálne operácie Afganskej národnej armády).
„SOAG
predovšetkým
mentoruje jednotky afganských síl pre špeciálne
operácie aby boli schopné
vykonávať protiteroristické a protipovstalecké
operácie. Buduje celý rad
ich spôsobilostí vrátane
funkčného systému velenia s cieľom zabezpečiť
ich efektivitu pri obrane
záujmov legálnej afganskej vlády,“ uviedol veliteľ
slovenskej časti SOAG.
Konkretizoval: „Našich
partnerov mentorujeme
v oblasti boja v zastavanom priestore, preberáme s nimi taktiku malých
jednotiek, poskytujeme
im kurzy riadenia obrnenej techniky, odovzdávame im spojárske, ostre-

ľovačské či zdravotnícke
zručnosti.“ Podľa veliteľa sú afganskí „špeciáli“
aj napriek odlišnej mentalite skutočne motivovaní, čo je aj dôsledkom
výberu spomedzi vojakov Afganskej národnej
armády a zvýšenými požiadavkami na ich lojalitu a vzdelanie. Napríklad
frekventanti medických
kurzov musia vedieť čítať
aj písať, čo v afgánskych
podmienkach nie je bežné. Práve na vyradení
frekventantov zdravotníckeho kurzu sa zúčastnil aj náčelník generálneho štábu OS SR generál
Milan Maxim a najlepšieho poddôstojníka ocenil
vecným darom. Aj pre
neho bolo zadosťučinením keď po gratulácii
odovzdávali
ďakovné
listy tiež mentorom a tí
slovenskí zožali zo strany
afganských vojakov spontánny potlesk. „Treba si
k nim nájsť cestu. Je to aj
v slovenskej mentalite, že
sa im vieme prihovoriť,
že popri práci dokážeme
debatovať o bežných veciach, vypijeme si spolu
šálku čaju a rešpektujeme
ich zvyklosti,“ vysvetlil
slovenský zdravotnícky
mentor z 5. pluku, ktorý slúži v Afganistane už
piaty raz. Partnerom počas trojmesačného kurzu
odovzdával skúsenosti
začínajúc
základnými
hygienickými pravidlami
cez pomoc pri poranení
hlavy, očí, chrbtice až po
popáleniny, šok, či uvoľPokračovanie na str.3
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Náčelník generálneho štábu
v Afganistane aj u špeciálov
Pokračovanie zo str.2

Afganskej národnej armády po celej krajine.

nenie dýchacích ciest.
Učil ich pichať injekcie
a zavádzať infúzie, pričom
k dispozícii mali od Američanov cvičné figuríny.
„Kritériá sú pomerne náročné. Z približne štyroch
desiatok frekventantov
kurz ukončili tri štvrtiny.
Pre nich to znamená veľmi veľa. Okrem vojenskej
odbornosti majú s certifikátom medika v rukách
aj druhé remeslo. Lepšie
povedané prvé, pretože
väčšina z nich má okolo
18 až 20 rokov a spravidla
bývajú bez stredoškolského vzdelania. Nie preto,
že by ho nechceli mať,
ale v krajine poznačenej
vojnami a vládou Talibanu ho nemali ako získať,“
dodal slovenský poddôstojník. Konštatoval, že
podobná percentuálna

„Všetci koaliční generáli aj dôstojníci prejavili
veľké uznanie mentorskej
práci vojakov 5. pluku
špeciálneho určenia, ktorá spočíva v tréningu spôsobilostí, od taktiky vedenia špeciálnych operácií
až po narábanie so zbraňami, údržbu techniky či
zdravotnícke zabezpečenie bojujúcich jednotiek.
Mimoriadne dôležité je
aj poradenstvo pre afganské mobilné výcvikové
tímy, ktoré nadobudnuté vedomosti odovzdávajú priamo jednotkám
dislokovaným v rámci
Afganistanu,
niekedy
spolu s našimi vojakmi,“
povedal gen. Maxim.

úspešnosť je napríklad aj
pri rádovo početnejších
kurzoch
Commando.
Z výcvikovej základne sú
potom afganskí špeciáli
prevelení k jednotlivým
jednotkám (kandakom)
divízie špeciálnych síl

Na troch základniach, kde
slúžia príslušníci OS SR,
bola aj beseda generála
Maxima so slovenskými
vojakmi, témami bola napríklad ďalšia účasť Slovákov v RS, vplyv nových
zákonov na vojenskú

Uznanie a úcta
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ČERVENÉ BARETY

službu či ďalšie možnosti
zlepšenia výstroja vojakov
Viktor Timura
v operácii. Tí, ktorí v Afganistane slúžia už tretí či
Červené barety
štvrtý raz, ocenili pokrok
Lúčom slnka letia v ústrety
v spomínanej oblasti
a generál Maxim privítal
Červené barety
ich návrhy a tipy na ďalšie
Ako záhon živých ruží
skvalitnenie služby. PoďaZdobia slávou statní muži
koval im za ich prácu a s
radosťou prijal informá- Ktorým srdce za padákom túži
Červené barety
ciu od veliteľa slovenského kontingentu podpluOdvaha v nich z výšok dýcha
kovníka Jána Chorváta,
K svojej zbrani pýcha
že až na jedno bežné naV srdci výsadkára neutícha
chladnutie, sú všetci sloŽivot s padákom je opretý
venskí vojaci zdraví. Na
základni kde slúžia ŽilinO červené barety
čania položil zo Slovenska privezený veniec úcty
Veteráni do padákov odetí
k pamätníku, kde sú aj taLúčom slnka letia v ústrety
buľky s menami kapitána
Fabulovať story mnohé
in memoriam Edmunda
Makovníka a rotmajstra Rozhádzaní po nebeskej stráni
in memoriam Patrika
Vírom vzduchu vyzvŕtaní
Fraštiu, špeciálov zo ŽiliŠantia po oblohe
ny, ktorí v decembri 2013
Slnko bosonohé
padli v operácii ISAF
Z nebeského ticha
„Presvedčil som sa, že
situácia v Afganistane
Do padákov zlatú ódu dýcha
nie je jednoduchá a rov- Nad chaosom pozemského rytmu
nako nie je jednoduchá
Nad hlavou im kvitnú
ani služba slovenských
Do červena barety
vojakov. Okrem všetkých
pochvalných uznaní koaličných veliteľov ma teší,
Červené barety
že slovenskí vojaci nemali
Lúčom slnka letia v ústrety
žiadne výhrady voči vlastČervené barety
nému výcviku, odcháOdvahou si k srdci vinú
dzajú teda do RS výborne pripravení a aj vďaka
Nad povinnosť inú
tomu tu odvádzajú vyniBrániť domovinu
kajúcu prácu, za čo si zaČervené barety
slúžia uznanie,“ zhodnoPýšia sa v nich veteráni
til generál Milan Maxim.
Výsadkár si chráni

Pavol Vitko
5. pšu
foto: autor

Hrdosť k svojej zbrani
Život s padákom je opretí
O červené barety
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Nastúpili sme do kasární pri stanici, v ktorých
sa nachádzalo aj veliteľstvo
výsadkovej brigády. Boli
sme ubytovaní v budove
oproti veliteľstvu a tým aj
pod stálou a náročnou kontrolou. Prvý deň prebehol
štandartne t.j. ubytovanie,
zoznámenie s kasárňami,
jedálňou a výcvikovým
priestorom v okolí kasární.
Veliteľom kurzu bol menovaný náčelník výsadkovej
služby brigády kpt.Blažej.
Jeho zástupcom pre výcvik
por.Bučko a začal sa tvrdý
výcvik. Nasledujúce ráno
nás privítal kondičný beh
asi 4-5 km pod vedením
kpt.Blažeja, ktorý sa opakoval každodenne až do konca
kurzu. K tomu sa priradil
každodenný večerný beh,
približne v rovnakom rozsahu ako ráno a viedol ho por.
Bučko. Zamestnania boli
zamerané najmä na každodennú výsadkovú prípravu,
naozaj náročnú telesnú prípravu, vedenie boja výsadkom, prekážková dráha,
balenie padáka a strelecká
príprava. Prevažovali fyzické disciplíny beh, prekážková dráha a výsadková príprava. Najviac nás „ničila“
každodenná predzoskoková
príprava, ktorá niekedy trvala až dve hodiny a dali
nám zabrať najmä zoskoky
z mostíkov vysokých až 180
cm. Desiatky doskov na zem
spolu s každodennými „kondičkami“ spôsobili, že niektrorí z nás večer nemohli
ani chodiť (stuhnuté svalstvo na nohách). Riešili sme
to plávaním vo vyššie spomenutom krytom bazéne.
Výsadkovou prekážkovou
dráhou (tzv.opičou) na Selčove pretekal veĺký potok,
kde sme sa často nechtiac
vykúpali. Príčinou bola tzv.
anglická lávka zavesená na
lanách rôznej dĺžky a pri
doskoku na ňu bolo veľmi
ťažko udržať rovnováhu
a prekonať ju bez pádu.
Podobná a ešte vylepšená
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Spomienky na Prešov
preškoľovací kurz, leto 1956
Po príchode do Prešova sme boli prekvapení krásnymi kvetinovými záhonami a jeho čistotou. Neskôr
sa ukázalo, že má i krytý bazén do ktorého sme počas
absolvovania kurzu veľmi radi chodili plávať, aby sme
si uvoľnili stuhnuté svalstvo. Tento bazén po roku 1989
už žiaľ neexistuje. Namiesto bazéna funguje tržnica.

Balenie padákov na poľných stoloch - Prostějov 1967

Kontrola padákov pred zoskokom - Prostějov 1967,
kontroluje mjr. Šulčík

bola potom aj v Prostějove
nad potokom, ktorý vytekal z čistiacej stanice výkalov, blízko letiska (neviem
či je tam doteraz). Ďaľšou
náročnou prekážkou bol

niekoľko metrový „lanový
kôň“, kde len dosiahnúť jeho
vrchol bolo zložité, takisto
ako sklz po lane dolu. Snažili sme sa ho prekonávať
aj s roztiahnutými rukami

Ročník XVI.
(lastovička).
Niektorým
z nás sa to spoľahlivo darilo.
Aj keď ostatné prekážky boli
ťažké, ich prekonávanie sa
nám darilo bez problémov.
Prvý deň kurzu po večernej
„kondičke“ sme hrdo vyrazili na prehliadku mesta, čo
sa zopakovalo i na druhý
deň. Ale tým sa naše večerné prechádzky skončili,
pretože naše stuhnuté svaly
nám to nedovolili. Fyzicky
náročný program nám stále
spôsoboval pocit hladu, aj
keď strava bola veľmi kvalitná, vrátane predkrmu pred
obedom. Preto veliteľ brigády plk.Mansfeld nariadil,
aby sme každý deň dostávali prilepšenie z PZH brigády. Veľmi nám to pomohlo.
I cez náročnosť výcviku sme
zažívali aj úsmevné príhody. Napr. pri večerných
„kondičkách“ na začiatku
výcviku boli niektorí z nás
veľmi unavení a preto sme
sa snažili im pomáhať, aj
keď to nebolo správne. Ojedinelo sme sa s využitím
tmy pri behu „nalepili“ na
por.Bučka, ktorý pod naším
tlakom strácal prehľad o celej skupine a ten kto už naozaj nemohol, sa odklonil
z trasy a pri spiatočnej ceste
sa pripojil k skupine. Chcem
zdôrazniť, že to bolo len vo
výnimočných prípadoch.
Ďalšia úsmevná príhoda
sa stala taktiež pri večernej
„kondičke“, ktorú obvykle
viedol por.Bučko. Tentokrát
sme bežali cez rôzne prekážky v okolí Prešova. Jeden
z nás si vážne poranil ruku
o ostanatý drôt, ktorý bol
len ťažko zbadateľný. Preto
sme sa zastavili a ošetreli
poranenie ruky. Por. Bučko,
ktorý bežal na čele a pískaním nám vyznačoval trasu
behu, to nezbadal a bežal
ďalej. Onedlho sme s ním
stratili kontakt a tak sme sa
vrátili do kasární. Po nejakom čase po našom návrate
sa vrátil aj por.Bučko a dozornému na prízemí (my
Pokračovanie na str.5
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXIII
Citujem: „Při nočním
seskoku z upoutaného
balónu dopadl 5. října na
zem tak nešťastně, že se
zranil na hlavě. Jak se
v příštích dnech ukázalo,
poranění v obličeji a na
zádech bylo natolik vážné, že...“ Keď si vezmete knihu „Hrdinovia...“(str.
60 odkaz 196), najbližšie
pravde budú varianty 2
a 4. V článku sa mihne
i 23.12.1944 gestapom
zadržaný parašutista Ján
GRAJZEL (Embassy). Do
23.1.1945 zdieľal spoločne celu s K. Svobodom
(Wolfram) a potom boli
deportovaní
spoločne
s ďalšími 2 parašutistami (S. Zuvač – Potash,
V. Škácha – Silver B a
Michal Galanda – Kozina?) do koncentračného
tábora Flossenbürg (20
km sz Rozvadov). Na
pultoch kníhkupectiev sa
objavila kniha M. Kovařa
– Diverzanti a agenti
v akcii (nakl. Grada –
ISBN 978-80-247-51030). Kniha mapuje rôzne
nasadenia špeciálnych
jednotiek na celom svete (1914 – 2012). Z parašutistického hľadiska

„Slovenského“ je i v tomto doplnku málo. V časopise Fakta & svědectví č. 6/2015 sa objavil
článok od M. Šišku „Podivné životní zkoušky
Karla Svobody“. Článok o pôvodnom účastníkovi Anthropoidu rt. Karlovi Svobodovi, ktorého nahradil Jan Kubiš, zaujme špeciﬁkáciou
zranenia, ktorým bol vyradený z Anthropoidu.
zaujme zoznam skupín
v operáciách JEDBURG,
SUSSEX (podpora inváznych síl po otvorení
západnej fronty). Novinkou sú potom informácie
o vytvorení jednotky SAARF (Special Allied Airborne Reconnaissance
Force). Vznikla v 3/1945
vo Wentworth a asi 60
tímov malo za úlohu
oslobodzovať spojeneckých vojenských zajatcov z táborov. Medzi asi
360 osobami prevládali
Francúzi, Briti, Američania, Belgičania a Poliaci.
Nováčikovia prešli parašutistickým výcvikom
v Ringway, ostatní zdokonaľovacím výcvikom
u 38. skupiny RAF. Zaujme i zoznam vysadených
skupín v rámci operácie
BAKER SECTION v Severnej Kórei (1951-1953).
Informácií o slovenských
vojnových parašutistoch
je pomenej. Trochu som

Spomienky na Prešov
Pokračovanie zo str.4

sme boli ubytovaní na prvom poschodí) nariadil: „až

prídu tí bažanti, nechajte
ich nastúpiť a zavolajte ma“.
Prekvapený dozorný odpo-

„zagúglil“ s menom Pavol
VIBOCH (výber do MANGANESE). (Pôvodne sa
rozhodovalo o tom, kto
bude veliteľ MANGANESE medzi P. Vibochom
a J. Valom – pozri knihu
„Parašutisti“ – str. 37).
Wikipédia zavádza pri
Vibochovi rokom narodenia 1896 – správne 1906.
V bakalárskej práci Jany
Birasovej – „Vojenští duchovní v čsob,..“ MU PF
Brno 2011 sa dočítate,
že P. Viboch sa podieľal v období asi 9/1943
– 8/1944 na rozhlasovom propagandistickom
vysielaní správ z Londýna na Slovensko v „Tajnej odbojovej vysielačke
– BRADLO“. Zostaňme
u cirkvi. V ČR pokračujú
cirkevné reštitúcie a Rád
Maltézskych rytierov sa
snaží získať i súdnou
cestou väčšinu pozemkov v pražskej Březiněvsi. Počas II. svet. vojny

vedal: „ale oni sú už späť“.
No samozrejme nástup asi
30 minútový sa konal. Tu sa
nám dostalo veľmi tvrdého
vysvetlenia, že ak chceme
slúžiť ďalej u výsadku, nech
rýchlo na takéto správanie
zabudneme. Toto varovanie sme si zobrali veľmi
vážne k srdcu a už nič podobného sa neopakovalo.
Po vykonaní stanoveného počtu zoskokov z balóna a lietadla Il-14 sme
všetci úspešne zakončili
preškolovací kurz ročník
1955. Tento náročný výcvik nám všetkým pomohol

zástupca rádu, Franz
Werner Bobe (  1902)
- spolupracovník pražského gestapa, získal
napr. plány kostola sv.
Cyrila a Metóda, za čo
bol odmenený po atentáte sumou 100 000 Kč. Po
vojne popravený na Pankráci 16.4.1947. Veľké
časové sklzy na internete
nabrali časopisy v ktorých sa sporadicky objavovali informácie o vojnových
parašutistoch
- Bojovník a Legionářský
směr. V októbri 2012 vydala mincovňa v Prahe
pamätnú medailu k operácii Anthropoid. V zlate
je k získaniu za necelých
24 000 Kč, v striebre asi
za 1 600 Kč. Pri príležitosti 75. výročia operácie
Anthropoid (máj 2017)
chystá Česká mincovňa v Jablonci nad Nisou
vydanie striebornej pamätnej mince v hodnote
200 Kč. V emisnom pláne NBS je na 10/2020
zahrnutá 10 € strieborná
minca 150. výročie narodenia Štefana Baniča
– 150. výročie narodenia.
Vladimír Gajdoš
KVVV Praha
úspešne plniť ďalšie úlohy
u výsadkových jednotiek.

Milan Vaigl
KVV Bratislava
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Letisko Bratislava Vajnory

Naše letisko po prevratných
zmenách v spoločnosti následkom „nežnej“ revolúcie zaniklo. O jeho osude rozhodlo vtedajšie mestské zastupiteľstvo
BA. Súdny občan sa aj po rokoch pýta, akými prioritami
sa vtedajšie zastupiteľstvo riadilo, keď mohlo dôjsť k takému
nezmyselnému rozhodnutiu
akým bol predaj letiska nemenovanému developerovi A tak
má už dve desaťročia hlavné
mesto Slovenska namiesto
historického prvého letiska
v Bratislave spustnutú lúky
a ruiny budov ktoré tam stáli

Je známe, že už v 5O-tych
rokoch minulého storočia
na tomto letisku v rámci
Zväzarmu fungoval Aeroklub aj Para-klub združujúci
športových parašutistov a letcov, aj leteckých modelárov.
V konkrétnom období zabezpečoval tiež výcvik brancov
pre výsadkové vojsko. Na zoskoky boli určené lietadlá L-60
(Brigadír) a AN 2 (Anča) so
skúsenými pilotmi a inštruktormi. V rámci medzinárodne
platných kritérií sa v rámci
tohto letiska realizovali tiež
nočné zoskoky a v neďalekých
jazerách aj zoskoky do vody.
V existujúcich technických
podmienkach a bohatého ľudského potenciálu na tomto
letisku vyrástol rad vynikajúcich parašutistov vrátane no-

siteľov titulu majstrov
športu, aj majstrov sveta, podobne aj pilotov.
Niektorých z nich sme
mali možnosť stretnúť potom ako výkonných letcov
na linkách ČSA. Možno
uviesť že zničenie letiska
vo Vajnoroch predstavuje
negatívne dôsledky najmä
z hľadiska športového parašutizmu a lietania vrátane prezentovania Slovenska v medzinárodnom
meradle. Význam tohto letiska potvrdzuje tiež fakt,
že v r. 1958 bolo usporiadateľom IV. majstrovstiev
sveta v zoskoku padákom
a aj v ďalších rokoch mnohých významných podujatí. Inak je nanajvýš zaujímavé, že dvojplošníkom
ČSA sa uskutočnilo vôbec

... trosky hangára
motorových lietadiel
s riadiacou vežou
v pozadí ...

„Na Slovensku sú desiatky rôznych letísk“ Pod
týmto názvom denník Sme uverejnil 26. marca
m.r. prehľad charakteristiky aktuálne existujúcich letísk. Avšak niekdajšie významné civilné
letisko Vajnory - ktoré sa po vybudovaní nového
letiska v Ivanke stalo domovským letiskom športových letcov a parašutistov - medzi nimi nefiguruje. Bratislava je azda jediné hlavné mesto štátu v Európe bez vlastného letiska pre športovcov.

... stojánka, v pozadí hangár bezmotorových lietadiel ...
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Letisko Bratislava Vajnory
prvé pristátie lietadla 29.
októbra 1923 práve na vajnorskom letisku. V tom
čase jedinom v Bratislave.
Zánik letiska Vajnory neznamenal stratu nadšenia
a odhodlania bývalých športových letcov a parašutistov Zväzarmu pokračovať
v predchádzajúcej činnosti
a to aj bez vlastnej strechy
nad hlavou – pardon neba
nad hlavou. Žiaľ, všetci zistili ako ťažko môžu existovať
bez plochy letiska a lietadiel.
Táto skutočnosť znamenala aj
zmenu v organizačnej štruktúre. Vznikli dva samostatné
kluby – klub letcov a klub vojenských výsadkárov a športových parašutistov. Bratislavskí parašutisti s vyše stovkou

7

ako bol „Po stopách M.R.
Štefánika“ vo Francúzsku
a o rok na to v Taliansku,
aj iné. Nanajvýš zaujímavé podujatie organizoval bratislavský klub
v predminulom roku klub
pri príležitosti 1OO-tého
výročia udelenia patentu na padák v USA jeho
vynálezcovi
rodákovi
z Neštichu pri Smoleniciach Štefanovi Baničovi.
Oslavy v Smoleniciach za
účasti zástupcov štátnych
orgánov mali celoslovenský význam, s bohatou
účasťou členov všetkých
slovenských a viacerých
českých klubov dosiahli
medzinárodný význam.

členov sú najväčším klubom na Slovensku – a existujú ako „bezdomovci“.
Problém rieši klub pomocou koordinovanej spolupráce s ostatnými slovenskými klubmi ktoré majú
letiská, využívaním ich kapacity, najčastejšie s trnavským klubom v Bolerázi.
Skáču aj v rámci leteckých
dní a iných významných
podujatí pri rôznych príležitostiach a výročiach,
dokonca aj na letiskách
v ČR, s ktorými bratislavský KVV spolupracuje.
Rovnako spolupracuje aj
s klubom letcov a spoločne
organizujú niektoré podujatia. Napríklad spoločnú Zástupcovia KVV Bratiúčasť týchto dvoch klubov slava sa každoročne zúna tématických zájazdoch častňujú na pripomína-

ní si operácie Antropoid v Prahe, kde dvaja parašutisti Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan
Kubiš vykonali v máji r. 1942
atentát na ríšskeho miestodržiteľa Heydricha, čin ktorý vošiel
do histórie lebo prispel k medzinárodnému uznaniu kontinutiy Československej republiky spred mníchovských dohôd.
Tak isto každoročne sa zúčastňujú na pietnych zhromaždeniach ktoré udržiavajú
pamiatku mnohých ďalších
hrdinov, navštevujú cintorín
padlých vojakov Prvej svetovej
vojny aj mohylu M.R. Štefánika v Ivanke. K 7O-temu výročiu začatia Prvej svetovej vojny podnikli zájazd na Duklu
a každoročne sa zúčastňujú na
hromadnom výstupe na Slemä
k pamätníku zahraničných
parašutistov čo bojovali na
Slovensku v II. svetovej vojne.

Božena Pätoprstá
Marta Slezáková
KVV Bratislava

... na záver ostáva len
vysloviť presvedčenie,
že tým, ktorí sú na všetkých
úrovniach zodpovední
za súčasný stav letiska
( od rozhodnutia o jeho
zrušení, odpredaji
až po jeho devastáciu )
táto vec musela stáť za to...

... kedysi to bola príletová a odletová hala ...

... baliareň padákov ...
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Pred 72 rokmi vznikla
2. čs. paradesantná
brigáda v ZSSR
Do histórie československých vojenských jednotiek, sformovaných počas 2. svetovej vojny v zahraničí, sa výnimočným spôsobom zapísala 2. čs. samostatná paradesantná brigáda zorganizovaná na území Sovietskeho zväzu. Ako jediná z nich sa zúčastnila
nielen bojov na fronte (v Karpatsko-duklianskej operácii), ale bola
nasadená aj na bojiskách Slovenského národného povstania, po
jeho vojenskej porážke prešla na partizánsky spôsob boja a od 20.
novembra 1944 ako 2. československá paradesantná partizánska
brigáda bojovala v slovenských horách až do 19. februára 1945,
keď zvyšky jej jednotiek prešli cez front na oslobodené územie.
K základnej charakteristike tejto brigády však
patrí aj to, že v rámci československého
vojska,
sformovaného v zahraničí,
mala atypické národnostné zloženie, keďže výrazná väčšina jej príslušníkov
bola slovenskej národnosti.
K rozhodnutiu o výstavbe
2. čs. paradesantnej brigády
došlo po rokovaniach prezidenta E. Beneša v Moskve
v decembri 1943 a po nich
nasledujúcich rokovaniach
československých
vojenských predstaviteľov o rozšírení výstavby a použití
československého
vojska
na území Sovietskeho zväzu. Úlohy, ktoré toto vojsko
malo plniť v záverečnom
období vojny a návrh na
rozšírenie jeho výstavby
prezident E. Beneš prezentoval 18. decembra na
rokovaní s generálom G.
S. Žukovom. O desať dní
neskoršie sa rovnaká problematika stala predmetom
rokovania splnomocnenca
sovietskej vlády gen. G. S.
Žukova s náčelníkom vojenskej kancelárie prezidenta gen. A. Nižborským,
veliteľom čs. vojenských
jednotiek v ZSSR gen. J.
Kratochvílom a náčelníkom
Československej vojenskej
misie gen. H. Píkom.

Pamätný odznak
2. čs. paradesantnej brigády

V jeho priebehu gen. Píka
zdôraznil, že základnými
úlohami československého vojska v ZSSR sú: účasť
v boji po boku Červenej
armády, posilnenie povstania na území ČSR a zabezpečenie hraníc republiky po porážke Nemecka.
Takto vymedzeným úlohám
mala zodpovedať aj nová organizácia vojska, ktoré malo
mať dve samostatné brigády,
podriadené veliteľstvu vyššej
jednotky, leteckú jednotku
a náhradné teleso. 1. čs. samostatná brigáda v ZSSR,
ktorá v tom čase už bojovala na pravobrežnej Ukrajine, mala zotrvať na fronte
v jej dovtedajšom zložení
a 2. čs. samostatná brigáda
v ZSSR sa mala organizovať
tak, aby bola v čo najkratšom čase pripravená plniť

výsadkové úlohy na Slovensku alebo spolu 1. čs. samostatnou brigádou v ZSSR
bojovať na fronte v zostave vojsk Červenej armády.
Uvedené návrhy československých vojenských predstaviteľov sa potom stali
súčasťou rozhodnutia Štátneho výboru obrany Sovietskeho zväzu o výstavbe československej paradesantnej
brigády, tankového práporu,
stíhacej perute a náhradného práporu, ktoré J. V. Stalin
podpísal 30. decembra 1943.
Rýchlu realizáciu výstavby budúcej paradesantnej
brigády umožnila skutočnosť, že pred koncom roka
1943bol k dispozícii značný
počet zajatcov pochádzajúcich z jednotiek slovenskej
1. pešej divízie, ktorí do zajatia Červenej armády prešli

na konci októbra a počas
prvých dní novembra 1943
v priestore západne od ukrajinského Melitopoľa. Po sústredení 32 dôstojníkov a 1
611 poddôstojníkov a vojakov v Timoševke sa z nich
9. novembra zorganizoval
Pluk slovenských dobrovoľníkov, ktorý sa v druhej polovici novembra presunul do
tábora v Usmani. Počet jeho
príslušníkov postupne narastal tak, že na konci roka
1943 ich bolo celkom 2177.
Medzitým, dňa 19. decembra, delegáciu zástupcov
pluku, vedenú jeho veliteľom pplk. V. Lichnerom,
v Moskve prijal prezident E.
Beneš, ktorému bola prednesená žiadosť o umožnenie vstupu príslušníkov
pluku do československého
vojska v ZSSR. Rovnakú
žiadosť obsahovali aj telegram, ktoré boli z Usmane
pred koncom decembra
1943 odoslané náčelníkovi
Československej vojenskej
misie a maršalovi J. V. Stalinovi. O niečo neskôr, 8.
januára 1944, už 2028 príPokračovanie na str.9
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Pred 72 rokmi vznikla 2. čs. paradesantná brigáda
Pokračovanie zo str.8

slušníkov pluku opustilo
tábor v Usmani a 9. januára
došlo do Jefremova, určeného za miesto výstavby 2. čs.
brigády. V Usmani zostalo
94 mužov (väčšinou slovenských Nemcov) sovietskymi
orgánmi považovaných za
nespoľahlivých a 55 chorých
vojakov, ktorí boli do Jefremova odoslaní po vyliečení.
Pluk slovenských dobrovoľníkov zanikol 13. januára 1944 vydaním posledného plukovného rozkazu
a uzatvorením spisového
materiálu. O štyri dni neskoršie bol Veliteľstvom československých vojenských
jednotiek v ZSSR vydaný
prípravný rozkaz na vytvorenie 2. čs. samostatnej
brigády, v ktorom sa popri
inom uvádzalo, že „organizačným charakterom je 2.
čs. samostatná brigáda jednotkou vzdušno-výsadkovou, ktorá však po doplnení
službami musí byť sto vykonávať normálne pozemné
úlohy“. Týmto rozkazom
bol za veliteľa brigády určený pplk. V. Přikryl a za
jeho zástupcu bývalý veliteľ
Pluku slovenských dobrovoľníkov pplk. V. Lichner.
Prvý rozkaz veliteľa 2. čs.
samostatnej brigády v ZSSR
vyšiel 19. januára 1943.
Pravidelný výcvik jednotiek
brigády sa začal 20. januára

Karel HLÁSNÝ
* 22. 10. 1911 + 20. 11. 1982

1944. Do konca januára sa
vykonával základný výcvik
so zbraňami a od 1. februára do 15. apríla 1944 prebiehal špeciálny paradesantný
výcvik. O jeho náročnosti
a intenzite svedčí, že v uvedenom období príslušníci
brigády vykonali celkom 13
559 zoskokov, pričom 7675
z nich bolo z balóna a 5 884

Vladimír PŘIKRYL
* 3. 8. 1895 + 14. 6. 1968

z lietadla. Každý príslušník
brigády tak v priemere absolvoval 3 zoskoky z balóna a 2 z lietadla. Pri tomto
vysokom počte zoskokov
došlo k 177 zraneniam,
z ktorých jedno bolo smrteľné, 27 bolo ťažkých, 36
stredných a 93 ľahkých. Výcvik brigády vyvrcholil 22.
apríla ukážkovým cvičením
výsadkovej jednotky zloženej z 2 dôstojníkov a 180
príslušníkov mužstva, námetom ktorého bol prepad
nepriateľského letiska a ostrou streľbou roty zosilnenej čatou 76 mm diel, čatou
protitankových
kanónov
45 mm a čatou 120 mm.
Na druhý deň, 23. apríla,
sa uskutočnila slávnostná prehliadka jednotiek,
počas ktorej bola brigáde
odovzdaná bojová zástava
s heslom V jednote je sila.
Počas posledných dní aprí-

la 1944 sa 2. čs. samostatná brigáda pripravovala na
presun do priestoru Proskurova, ktorý jej jednotky začali 30. apríla. Stalo sa tak
na základe memoranda generálneho štábu Červenej
armády o výstavbe 1. československého armádneho
zboru z 10. apríla, ktorá od
začiatku mája 1944 prebiehala v priestore Černovíc,
Sadagury a Proskurova.
V tom čase bolo v brigáde
zaradených 2845 osôb, pričom 70 % z nich sa hlásilo
k slovenskej národnosti.
Takmer súčasne s ukončením špeciálneho paradesantného
výcviku došlo rozhodnutím
Veliteľstva československých
jednotiek v ZSSR zo dňa 17.
apríla 1944 k premenovaniu
2. čs. samostatnej brigády
na 2. čs. samostatnú paradesantnú brigádu v ZSSR.
Tento názov sa však mohol
oficiálne používať až od 18.
mája 1944. Od toho istého
dňa platilo aj označovanie
práporov a rôt ako paradesantných, zatiaľ čo názvy
ostatných organizačných
zložiek
paradesantných
práporov a organizačných
zložiek paradesantnej brigády zostali nezmenené.
Jozef Bystrický
SZPB

Viete že ???
Jediným Američanom
bojujúcim v ruskej armáde
počas II. svetovej vojny bol
seržant Joseph R. Beyrle
(1923 – 2004). Parašutista
506. vp 101. vd USA prezývaný „Jumpin´ Joe” padol do
zajatia vo Francúzsku počas
dňa D – 6.6.1944. Prešiel
mnohými nemeckými väznicami, 3x sa pokúsil o útek.
Po poslednom bol prijatý do
1. gardovej tankovej armády (ZSSR) ako guľometčík.
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Expedície po stopách
gen. M. R. Štefánika

Jozef TUČEK
* 10. 1. 1944
Len málokto z nás vie
aké výkony robil Jožko Tuček na zemi. Bolo to v čase
keď pôsobil ako učiteľ na
Vysokej škole vojenskej vo
Vyškove a mal tam veľa povinností aj viacero funkcií bol vedúcim skupiny spojovacej prípravy a zároveň od
roku 1990 vykonával volenú
funkciu predsedu akademického senátu, z tej funkcie bol nominovaný za člena

.

PARIS

F

Počas svojho života som sa zoznámila s dvomi
prezidentmi. Nie takými čo sídlia na Hradoch, ale
takými čo
sa pri
svojej
prácisom
pohybujú
ešte vyššie
–
Počas
svojho
života
sa zoznámila
s dvov mi
oblakoch.
PrvýmNie
mojím
prezidentským
prezidentmi.
takými
čo sídlia na známym
Hradoch,
bol
mnohými
rokmi
prezident
Slovenského
alepred
takými
čo sa pri
svojej
práci pohybujú
ešte aevyšroklubu,
stretávalaPrvým
som homojím
na letisku
vo Vajnoroch,
šie – v oblakoch.
prezidentským
znádruhého
som
spoznala
minulý
rok -prezident
keď mi dalSlovenvizitmym bol
pred
mnohými
rokmi
ku
s hodnosťou
či funkciou
„prezident“.
Toho
druhé-vo
ského
aeroklubu,
stretávala
som ho na
letisku
ho
môjho
známeho
prezidenta
stretávam
v
našom
Vajnoroch, druhého som spoznala minulý rok
- keď
klube
a
na
našich
klubových
podujatiach,
je
ním
mi dal vizitku s hodnosťou či funkciou „prezident“.
náš
kolega
inžinier
plk.známeho
Jozef Tuček,
prezident
celoToho
druhého
môjho
prezidenta
stretávam
slovenského
KVV
so
sídlom
v
Žiline.
No
nie
o
jehoje
v našom klube a na našich klubových podujatiach,
prezidentovaní
chcem
hovoriť.
Ani
nie
o
jeho
pohyním náš kolega inžinier plk. Jozef Tuček, prezident
bovaní sa na padáku. Všetci vieme že je výborným
celoslovenského KVV so sídlom v Žiline. No nie
parašutistom a v sedemdesiatke ešte stále skákal o jeho prezidentovaní chcem hovoriť. Ani nie o jeho
iste ešte aj bude – ja ho teraz chcem predstaviť ako
pohybovaní sa na padáku. Všetci vieme že je výborvýsadkára čo bol športovcom aj inakšieho druhu.
ným parašutistom a v sedemdesiatke ešte stále skáRady
kal -VŠ
isteČeskej
ešte ajrepubliky
bude – ja ho teraz chcem predstaviť
- popritom vtedy vykonal
ako výsadkára
čo bol športovcom
aj inakšieho druhu.
NANCY
mimo
svojich vojenských

.

Obe viedli po stopách dr.
Hvezdáreň Milana Rastislava Štefánika od veľkej mohyly pod
v Meudone Bradlom, ktorú tomuto
veľkému Slovákovi postavil národ z peňazí zozbieraných medzi ľuďmi.
Prvá cesta viedla do mesta
v ktorom dosiahol hodnosť generála francúzskej
armády a druhá na letisko
Campo Formído pri Udine
v Taliansku, odkiaľ Štefánik odštartoval s lietadlom

ˇ
DO PARÍZA

Hvezdáreň v Meudone

povinností čosi, čo stojí za
pozornosť aj dnes. Nebolo
to na veliteľskom poste ani
na padáku – ale na bicykli.
Odvtedy prešlo už
štvrť storočia, ale stojí za to
porozprávať o dvoch
jeho veľkých cestách
do cudziny na dvoch
kolesách bicykla
starej dobrej
značkyFavorit.

Caproni na svoju poslednú, tragickú cestu na letisko vo Vajnoroch – ale naň
nedoletel. O týchto svojich
cestách Jožko Tuček hovorí:
„Podnikol som ich
s priateľom pplk. Lumírom
Olšovským. Na prvú cestu sme sa vybrali v auguste
1990 (5-17.8.1990), celková
dĺžka trasy z Brezovej pod
Bradlom do Paríža bola

1.664 km, druhú cestu sme
absolvovali v máji 1991 (411.5.1991) do Udine, dĺžka
tejto trasy bola ak sa dobre pamätám cez 1.300 km.
Z Paríža naspäť do Vyškova
sme sa vrátili autobusom, ale
z Talianska aj spiatočnú cestu sme prešli na bicykloch.“
- Ako došlo k tomu, že si sa
dal na cestovanie bicyklom?
„S priateľom sme chceli
pripomenúť dielo a odkaz
generála Štefánika vojenskému prostrediu, v ktorom
sme vtedy obaja žili a pracovali. Pôvodne sme mali
ísť traja, ja Slovák, pplk. Olšovský Čech a Moravu mal
zastupovať pplk. Jaroslav
Kuben, ten sa však v závere
príprav cesty vzdal. Ja som
zhodou okolností bol v máji
1990 nominovaný do organizačného výboru porovnávacej súťaže vojenských

.

STUTTGART

parašutistov Východu a Západu, ktorú sme usporiadali na letisku v Prostějove,
využil som príležitosť a požiadal som zahraničných
kolegov o pomoc a podporu našej cesty cez Rakúsko, SRN a Francúzsko.
Boli sme prijatí za členov
Spoločnosti M.R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom
a primátor mesta ing. Ďurkovič prevzal patronát
nad našou akciou – a bolo definitívne rozhodnuté.
S pomocou Federálneho ministerstva obrany
sme si zabezpečili kytice
ktoré sme plánovali za prítomnosti našich vojenských
pridelencov položiť k pamätníkom koncentračných
táborov v Mauthausene
a v Dachau, po dokonalom naplánovaní cesty aj
odpočinkových dní a tiež
súčinnosti s úradmi sme
s ľahkými hlavami a preťaženými bicyklami vyrazili.
Viezli sme so sebou aj dačo
zo zásob výsadkovej stravy
Pokračovanie na str.11
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Pokračovanie zo str.10

„kádéčka“ VYSOČINA aby
sme nemuseli všetko jedlo
kupovať. Na 17-dňovú túru
z Brezovej pod Bradlom
do Paríža nás vyprevádzali
miestni obyvatelia a funkcionári, aj zástupcovia spoločnosti gen. M. R. Štefánika.
- Išlo všetko podľa plánu?
„Hneď prvý deň nie.
Východzia etapa mala
viesť od mohyly na Bradle
do Záhorskej Vsi

- Bolo to v prvom roku po „nežnej“
revolúcii. Ako na teba zapôsobil Západ?
„Odvtedy uplynulo mnoho času
a niektoré zážitky odvial čas, veľmi peknú
spomienku mám na Viedeň. Toto mesto
nás privítalo zastúpené generálom Vossom v klube vyšších dôstojníkov kasární Márie Terézie ako vládnu delegáciu.

Mohyla gen. M. R. Štefánika na vrchu Bradlo

.

..
MUNCHEN

CZ

Dachau

BREZOVÁ
POD BRADLOM

.

.. ..

Mauthausen WIEN

D

LINZ

a kompa nás mala previezť do Rakúska, ale
keď sme tam prišli zistili sme, že kompa
nepremáva. Tak sme sa
otočili smerom
na Břeclav, cez tamojší
hraničný prechod sme
pokračovali do Viedne.“

.

UDINE

A

.

GRAZ

.

..

Milan Rastislav ŠTEFÁNIK

* 21. júl 1880
Košariská, Myjava, Rakúsko-Uhorsko
† 4. máj 1919
BRATISLAVA Ivanka pri Dunaji ČSR

SK

WIENER
NEUSTADT

Posadili nás na čestné miesto pod obraz
M.Terézie a večera bola na niekoľko
chodov. Prišiel tam aj
brat generála Vossa
aby sa s nami zoznámil, lebo na konci
druhej etapy nám
zabezpečoval pobyt
v Linci aj organizáciu
kladenia
venca v koncentračnom tábore.
Po príjemnej večeri
nás generál obonámil
s nočnou Viedňou.
Pre nás to bolo všetko
úžasné. Prvý raz za

DO UDINE

Lietadlo
Caproni
CA 33

západnou hranicou v historickom meste Rakúsko-Uhorského mocnárstva,
o rozbitie ktorého v prvej
svetovej vojne sa veľkým podielom zaslúžil Štefánik. Ge-

pený keď sme mu povedali,
že sme nedostali nič. Ďalšia
jeho otázka bola, koľko teda
máme prostriedkov? Vyklopili sme čiastky ktoré v tom
čase bolo možné vymeniť

nerál bol vynikajúci sprievodca, čo sľúbil v Prostějove plnil na výbornú. Ba ešte
aj viac. Položil nám otázku
za ktorú sa vopred ospravedlnil: „Koľko finančných
prostriedkov vám na cestu
dala armáda?“ Ostal prekva-

na pas za naše koruny. Zamyslel sa, vytiahol peňaženku a povedal: „Dávam vám
každému 2.000 šilingov. Je
to na telefón pre prípad, že
sa vám na ceste niečo stane.“ Hrdo sme odmietli.

NA BICYKLI
Pokračovanie na str.12
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A tak navrhol, že nám to
dáva ako zálohu na kúpenie
súpravy pohárov po našom
návrate do vlasti. Ten dlh
sme vyrovnali a súpravy
brúsených pohárov sme neskôr u neho videli uložené
na čestnom mieste, podľa
jeho slov ich používa len
na slávnostné príležitosti.“
- Bol taký aj ďalší Západ?
„Do Nemecka sme
vstúpili z rodiska Hitlera,
malebného pohraničného
Braunau am Inn, a hneď nás
prekvapilo, že na rozdiel od
Rakúska, kde už od Viedne
sme videli pútače na tábor
Mauthausen, v Nemecku
nič také nebolo. Ani okolo
Mníchova sme nenarazili na
žiadnu smerovku do tábora v Dachau. V samotnom
meste Dachau na naše otázky a po zistení našej štátnej

príslušnosti ľudia mnoho
nepovedali, bez slova odišli.
Samotný tábor Dachau je
okrem veliteľskej budovy,
steny kde je pamätník a jeden barak pre väzňov, iba
zvyškom stavieb z ktorých
sú zachované len obrysové základy. V Mauthausene je celý tábor zachovaný
s pôvodným zariadením.“
- No a Paríž?
„Po príchode na okraj
mesta sme boli sklamaní, že
nevidíme Eifelovku. Naša
predstava bola, že tak ako
v Bratislave vidíme veže
a hrad už zdiaľky, že to tak
bude aj v Paríži. Blúdili sme
dlho podľa mapy až sme
narazili na ulicu Stalingrad,
po nej sme sa dostali na železničnú stanicu a od nej
k veži. Mali sme podrobný
nákres kde sa pri nej nachádza naše veľvyslanec-

tvo. Vežu sme objavili až
keď sme boli od nej asi sto
metrov, potom už ľahko aj
náš cieľ. Veľvyslanec bol na
dovolenke a zastupoval ho
vojenský pridelenec plk.
Křeček, ten nám zabezpečil spojenie s profesorom
Fišerom ktorý bol naším
výborným sprievodcom po
meste. V Paríži nám ukázal hlavne miesta spojené
s osobou nášho slávneho
rodáka, doslova sme s ním
plnili cieľ našej cesty chodiť
po stopách generála Milana
Rastislava Štefánika. Okrem
toho nás vo svojom byte
oboznámil s jeho osobnými
vecami a s materiálmi, ktoré sa až po našom návrate
do vlasti publikovali u nás.“
- Na svojej prvej veľkej ceste na bicykloch ste
nielen kráčali „po stopách“,
ale pre mnohých ste aj odhaľovali stopy významného
muža nie iba česko-slovenských, ale svetových dejín.
V Studenej vojne Západu
s Východom boli u nás zaviate prachom nezáujmu
keďže Štefánik patril k prvým predstaviteľom Západu. A už o necelý rok ste
sa vybrali na druhú cestu.
„Tú sme začali plánovať
už v autobuse ktorým sme
sa vracali z Paríža domov.
Predchádzali jej podobné
organizačné starosti ako
pred prvou cestou. Bolo treba preštudovať trasu a vopred premyslieť čo všetko
nás môže postihnúť. Rátať
so všetkým. Pripraviť sa na
defekty, nepriazeň počasia,
kadečo sa môže stať. Cesta
bude dlhá, pôjdeme cez hory
a cudzie krajiny, na všetko musíme byť pripravení.
Na bicykle sme s priateľom
znova nasadli po necelom
roku pri Mohyle na Bradle
a vyrazili po stopách nášho
slávneho rodáka. Takto si
uctiť pamiatku významného slovenského aj svetového
politika, diplomata, francúzskeho generála a astronóma dr. Milana Rastislava
Štefánika na miesto, kde

Ročník XVI.
zahynul. Prvá etapa bola
k miestu tragédie letisku
v Ivanke pri Dunaji. Tam
sme dorazili o 12.30 hodine, takmer na minútu presne v čase tragickej udalosti.
Už táto prvá etapa druhej
cesty na bicykloch do Bratislavy bola náročná. Pršalo
a fúkal silný vietor. V Bratislave sme prespali na Kutuzovovej ulici v ubytovni
vojenskej akadémie. V tom
čase by ma ani vo sne nenapadlo, že za dva roky vznikne samostatný štát Slovenská republika a ja budem na
výstavbe výsadkového útvaru v Žiline. Osud rozhodne, že v priestoroch bývalej
vojenskej akadémie budem
niekoľko rokov pracovať
ako zodpovedný funkcionár na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
V druhej etape cesty
z Bratislavy do Gloggnitzu,
dlhej 131 kilometrov, sme
opustili územie Slovenska
a za Wiener Neustadtom
sme sa dostali na dlhú širokú rovnú diaľnicu, to je
pre cyklistov veľmi únavné,
najmä keď je silný vietor. Po
diaľnici sme urazili 17 kilometrov a pred Gloggnitzom
pohorie Álp signalizovalo,
že sa blíži búrka. Ponáhľali
sme sa ubytovať a to sme netušili, že búrka ktorá sa preženie nad Alpami poznamená priebeh našej ďalšej cesty
tak, že nasledujúcu etapu
budeme musieť skrátiť.“
- Aké to bolo v Alpách?
„Bez nadsádzky šlo
o etapu, keď v určitých
momentoch mal človek aj
strach. Museli sme prekonať stúpanie z nadmorskej
výšky 400 metrov do 1.000
metrov a ten výškový rozdiel zdolať na 15-tich kilometroch. Stúpanie miestami dosahovalo 53 promile,
niektoré úseky sme museli
ísť pešky. Dolu bola teplota
1OoC a hore iba 2oC a k
tomu znova začalo pršať, výstup trval takmer dve hodiny. Klesanie dolu bolo dlhé
Pokračovanie na str.13
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gen. M. R. Štefánika
Pokračovanie zo str.12

23 km a z toho jedna tretina
bola veľmi prudká. To sme
zvládli úspešne a pokračovali sme ďalej k cieľu tejto
114 km dlhej etapy smerom
na St. Maren a Knittenfeld.
Pri stúpaní na Semmering na nás zapôsobil
predovšetkým impozantný
most dlhý 650 m, dosahuje
výšku 160 m, pokojne by sa
z neho dalo zoskočiť padákom. Veľmi pôsobivý bol aj
vstup do Álp, v nich tretina
bola pokrytá snehom. Ale
napriek ťažkostiam ktoré
sme museli prekonať, nepatrila táto etapa k najťažším.“
- Kde na vás čakalo
to
najhoršie?
„Ďalší deň sa počasie
nezlepšilo a mňa postihla
nehoda. Okolo obeda sme
dosiahli mesto Friesach
a nasledovalo stúpanie na
Perchau, to bolo najvyššie
položené miesto na našej
trase, nadmorská výška
1.005 m. Chceli sme zájsť až
do Villachu, no dostal som
defekt a odniesla to časť
vidlice na zadnom kolese.
Závadu sa nám vlastnými
silami nepodarilo odstrániť, museli sme vyhľadať
pomoc u členov rakúskeho
autoklubu. Bicykel mi dopravili do jednej súkromnej dielne vo Feldkirchene,
museli sme tam prenocovať
lebo oprava sa uskutočnila
až na druhý deň, aj za našej pomoci. Môj Favorit mi
vycentrovali, vyvážili na
dynamometri, prácu urobili
ochotne a perfektne a samozrejme aj za perfektnú cenu
160 šilingov. Pre nich bagateľ, pre mňa citeľná strata.“
- Stalo sa aj niečo s čím ste nerátali?
„Stalo. Pre defekt som
neveľmi mal na zreteli svoj
zovňajšok. Neoholil som sa
a nepáčil som sa talianskemu karabinierovi, vzorne
oblečenému, v bielych ru-

kavičkách. Zrejme som sa
veľmi podobal na pašeráka
drog. Skrátka, po prekročení rakúsko-talianskych
hraníc nás zadržali, odobrali nám pasy a zisťovali našu
totožnosť cez Interpol.
A tiež či máme dosť finančných prostriedkov na cestu
po Taliansku. Interpol nás
v evidencii nemal a priateľ mal peniaze poskladané
tak, že mu spomedzi nich
trčali aj doláre a tváril sa
ako milionár – tak sa nám
napokon aj táto nepríjemná situácia obrátila na
dobrú stranu. Karabinier
nám vrátil pasy a zasalutoval, zaželal šťastnú cestu.“
- Čo ešte bolo pre teba na
tvojich cyklistických zahraničných cestách zaujímavé?
„Z pozoruhodností,
ktoré ma zaujali, mnohé vo
mne zanechali dojmy ktoré
sú dodnes živé. V Rakúsku
vo Wiener Neustadte to
bola Vysoká vojenská akadémia Márie Terézie, nachádza sa v honosnej budove klasického štýlu a v čase,
keď sme tadiaľ prechádzali,
sa práve striedali stráže.
Vidieť to bol z vojenského hľadiska pekný zážitok.
Z Talianska mám dodnes pred očami Udine. To
je staré historické mesto
s krásnymi pamiatkami
a pôsobivou architektúrou,
v kopcovitom teréne, za
ním sa akoby roztvorí skala a zjaví sa obrovská rovina
smerom na Benátky. To je
nádherný pohľad. Tam som
okrem mesta obdivoval ešte
dve skutočnosti: štvorprúdovú diaľnicu doslova zavesenú na skale a rozvod siete
vysokého napätia. Dôkladnosť s akou je to urobené.
Stožiare sú zasadené do skaly ako stromy, tá dômyselnosť Talianov ma prekvapila.
V Udine, popri všetkej
kráse prírody a ľudskej práce, zanechalo vo mne ne-

zmazateľný dojem letisko.
Odtiaľ štartoval Štefánik na
svoju poslednú cestu ktorá
sa skončila haváriou medzi
Ivankou a Vajnormi, dodnes celkom nevysvetlenou.
Myslím, že na podobe toho
miesta čas veľa nezmenil, je
to klasická trávnatá plocha.
Teraz je tam umiestnený
aeroklub, skanzen starých
leteckých strojov a tiež vojenské letisko. Práve toto
miesto mi najviac pripomenulo účel a cieľ mojich ciest
po stopách M. R. Štefánika –
pripomenúť všetkým ľuďom
človeka ktorý sa najväčšou
mierou zaslúžil o vyslobodenie Čechov a Slovákov
zo „žalára“ Rakúsko-Uhorskej monarchie a o založenie prvej Československej republiky. Dnes touto
spomienkou ho sebe a tiež
ostatným
pripomínam.“
Toľko povedal o svojich cyklistických zahraničných
cestách
pred
štvrťstoročím náš kolega plk. ing. Jozef Tuček.
Daktorí možno o ňom

nevieme, že po rozdelení
druhej
(Československej
socialistickej republiky) na
dva samostatné štáty bol
preložený z Vyškova do
Žiliny na funkciu zakladajúceho veliteľa špeciálneho výsadkového útvaru.
Neskôr tento útvar dostal
čestný názov Žilinský pluk
Jozefa Gabčíka a od prezidenta SR vojenskú zástavu ako prvý útvar Armády
Slovenskej republiky. A podaktorí možno vôbec nevieme že od roku l995 pracoval
na Ministerstve obrany SR,
tam vykonával funkcie poradcov štyrom ministrom
obrany a trom štátnym tajomníkom a do vojenského dôchodku odišiel 1.1.
1999. Aj potom ešte pracoval na rôznych miestach
v rôznych funkciách, taktiež aj vo výbore nášho
klubu, za prezidenta KVV
SR bol zvolený 22.8. 2O14.
voľne spracovala:
Marta Slezáková
KVV BNratislava
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Bol som obeťou VObZ ?
Hneď úvodom vysvetľujem: V rokoch
mojej základnej služby na ochranu armády pôsobila zložka VObZ (Vojenské obranné spravodajstvo) po r.1955 VKR ( Vojenská kontrarozviedka). V zásade nešlo o nič iné ako Štb (
štátna bezpečnosť) v armáde. Existovala aj Spravodajská správa GŠ, tá mala však iné úlohy.
Písal sa rok 1951,
3 roky po Februárových
udalostiach z r. 1948 a teda
nastala éra tvrdej a agresívnej socializácie spoločnosti.
Aj táto doba po r. 1989 sa
kritizuje ako doba diktatúry, neslobody, útlaku, politického prenasledovania
a iné prívlastky, v mnohom
oprávnené. To, čo ma „oneskorene“ priviedlo podívať
sa na toto obdobie z pohľadu mojich osobných skúsenosti a prežitia je práve
moja základná vojenská
služba v r- 1951 – 953 a ešte
aj dôsledky po jej skončení.
Nejde o nejaký životopis.
V tej dobe ako 17
ročný po skončení základnej školy som začal pracovať hoci bez vzdelania
teda len 3 meštianky na
vtedajšom MNV (miestny
národný výbor) ako malý
bezvýznamný
úradníček
v obci v okrese Komárno.
Popri tom som bol aj správcom miestneho kina i cez
moju neplnoletosť. Už tu
pri mojej práci som začal
vo svojej naivite pochybovať
o budovaní socialistickej
spoločnosti, ktorej som bol
svojím spôsobom súčasťou.
Znárodňovanie drobných
remeselníkov, živnostníkov,
násilná kolektivizácia roľníkov a iné aktivity v záujme novej ideológie, ktorú
postihnutí občania odmietali. Tu vznikali pojmy
ako dedinskí boháči, kulaci, protisocialistické živly
a pod. Z dôvodov stručnosti
dostať sa k podstate tohto
príspevku, nebudem sa rozširovať o kritike tohto obdobia, zastávam názor, že
nie všetko bolo zlé. My starší a starí boli sme svedkovia tých udalosti. Že došlo

ku krivdám, niet pochyb.
Ako úradník na
MNV v r. 1950 – 1951 som
bol účastníkom opatrení,
ktoré MNV v obci prijímal
podľa nariadenia, pokynov
a zákonov vlády. Vrcholom
nespravodlivosti bolo najmä
to, že v r.1948 vtedajšia Pozemková reforma prideľovala bezzemkom poľnohospodársku pôdu z rôznych
konfiškátov. Bol to prípad aj
mojich rodičov, keď im bolo
pridelené 12 ha pôdy. Vedeli
dobre hospodáriť a keď sa
im začalo dariť, prišla kolektivizácia, kontingenty,
postihovanie za ich neplnenie a pod. Už pri prideľovaní pozemkov sa počítalo
s kolektivizáciou tak, že
pridelené pozemky síce boli
dané za odplatu do vlastníctva, avšak sa nezapisovali
do Pozemkovej knihy, hoci
reálne parcely boli v chotári vytýčené a očíslované.
Toto malo a aj má dodnes
za následok neprehľadnosť
o vlastníkoch pôdy a ich navrátenie do vlastníctva po r.
1989. Viem to potvrdiť tým,
že ako advokát som riešil dosť takýchto prípadov.
Vrátim sa späť.
Existovali potravinové lístky aj na textílie. Roľníci
a družstevníci potravinové
lístky však nedostávali, boli
vedení ako samozásobitelia, mali vymerané JRD tzv.
záhumienky, ktoré im mali
slúžiť pre vlastnú potrebu
na chovanie prasiat, hydiny a pod. To však malo za
následok, že družstevníci sa
viac venovali záhumienkom
ako práci na JRD. Naviac,
ak si chceli vlastné prasatá poraziť a to ako roľníci,
ktorí do JRD nevstúpili, aj
družstevníci museli mať

povolenie, inak šlo o čiernu porážku a za to bol postih. Aj z povolenej porážky bolo potrebné odovzdať
masť a krupón. Niektoré
zásahy do vlastníckych
práv občanov ma trápili
a výčitky ako zamestnanec
MNV som odnášal aj ja
v rámci plnenia povinnosti.
Niekedy v prvej polovici r. 1951 sa mi dostali
do rúk noviny myslím že
to bol denník Obrana ľudu.
Na prednej strane sa objavil
nádherný vrchlík padáku,
mám dojem že to bol padák
typu V – 1, čo som poznal
až po nastúpení základnej
vojenskej služby. Pri tom sa
nachádzala výzva „Staň sa
výsadkárom“. Pochopil som
len to, že pôjde o budovanie
novej zložky armády. O tom
že výsadkové vojsko začalo
vznikať už v r. 1947 som nemal tušenia. V tej dobe som
mal najlepšieho kamaráta
v obci z rovnakým osudom,
jeho rodičia boli taktiež
prisťahovalci z prídelom
pôdy pozemkovou reformou. Bol ešte o 4 mesiace
mladší, mal však jednu zlú
vlastnosť, bol neskrotným
dobrodruhom, čo sa ukázalo aj na vojne. Pozreli sme
si výzvu, veľa sme o výsadkároch nevedeli, po krátkej váhavosti a zvažovanie
perspektívy čo bude ďalej,
bolo rozhodnuté s prihliadnutím na jeho dobrodružnú povahu. Mysleli sme
si však, že ako neplnoletí
nebudeme vykonávať základnú vojenskú službu, ale
pravdepodobne nás pošlú
do nejakej vojenskej školy.
Okrem toho aj v tom čase
bol potrebný súhlas rodičov, čo bol problém aj on aj
ja sme boli jediní synovia
a rodičia roľníci, chuť zostať
u rodičov a vstúpiť s nimi
do JRD nás však nelákala.
Pre mňa zabezpečiť súhlas
rodičov
prostredníctvom
MNV nebol problém. Oba
sme sa prihlásili. Dlhšie
sa nič nedialo, ja som naďalej pracoval na MNV on
u rodičov. Krátko na jeseň
sme ale obdržali pozvanie
na vojenskú zdravotnú prehliadku do VN v Bratislave.
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Jozef ZRNEK
* 24. 11. 1933
Tu sa môj kamarát opäť
prejavil. Absolvovali sme
všetky potrebné vyšetrenia.
Spomínam si, že na očnom
mi lekár povedal: „Vy chcete byť výsadkárom, okuliare si kúpte“. Problém bol aj
s odberom moču. Mal som
problém s malou potrebou,
vykonal som ju krátko predtým a sotva pár kvapiek by
nestačilo. Kamarát ako vždy
pohotovo mi vzal ampulku
a doplnil. Výsledky sme sa
nedozvedeli. Keď prešla nejaká doba, kamarát odišiel
na nejakú brigádu a ja na
svojom pracovisku som čakal ďalej. Niekedy v októbri
sme ale dostali povolávací rozkaz. Tak 31.10.1951
som zbalil vojenský kufor,
ktorý som mal po svojom
otcovi, nechal natrieť čiernou farbou, označiť menom
a ráno 1.11.1951 som sa
ocitol na stanici mestečka
Zákupy u Českej Lipy. Aké
bolo moje prekvapenie, keď
sa tam objavil aj môj kamarát, od toho momentu ho
budem uvádzať ako „Honza“, dôvod uvediem zakrátko. Odviezli nás do kasáreň
71.výsadkového práporu
nákladným autom, mám
dojem že to bola Praga RN.
Ďalej klasika ale aj sklamanie. Pekný zámoček, pekné
prostredie, preberanie výstroja, strihanie, zaradenie do družstiev, čiat, roty,
do pridelených priestorov.
Sklamanie v tom, že nič
z výsadkárskej výstroje sme
nedostali. Bežná vojenská
zelená uniforma, obyčajne
vojenské topánky, spinky
Pokračovanie na str.15
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Bol som obeťou VObZ ?
Pokračovanie zo str.14

na ne, čo malo nahradzovať
asi kanady, žiadne barety
atď. Ja som bol zaradený
u 1. roty, Honzo u 3. Prísaha bola až 20.1.1952, a do
tej doby sme boli v prijímači. Žiadne vychádzky, len
nejaké spoločné akcie ako
napr. návšteva výrobných
závodov v Č. Lípe (vagónka) v Mimoni nejaké mládežnícke stretnutie s ich
súborom. Tu sa zastavím
s jednou udalosťou. Spoznal
som sa s jedným vojakom
základnej vojenskej služby,
ktorý nebol dobrovoľník,
nastúpil ako riadne odvedený. Menoval sa Jirka, z južných Čiech, mám dojem že
z Kaplíc. Ako je známe túto
oblasť v r. 1945 oslobodila
Americká armáda pod vedením gen. Georga Pattona. Vo svojom veku už sa
zaujímal o výstroj, výzbroj
a techniku tejto armády. Po
nástupe k útvaru sa netajil
obdivom k nej, čo dával zreteľne najavo. To bol kameň
úrazu pri budovaní čsl. armády a tu dostáva slovo
VObZ. V tom čase mi nič
nehovorili slová získavanie
spolupracovníkov, ich poslanie, spôsob ich využívania,
riadenie a pod. Jeden z nich
bol aj môj najlepší kamarát
Honza, o ktorom už bola
zmienka. Oceňujem odbornosť príslušníka VObZ, že si
vedel vybrať okrem iných aj
jeho, lebo u útvaru ich bolo
iste viac, práve pre jeho dobrodružnosť. Mne sa niečo
v jeho chovaní nezdalo, ale
metódy spolupráce a využívanie som nepoznal. On sa
však veľmi angažoval v domnienke, že bude plniť nejaké významné špionážne akcie, bol ochotný spoluprácu
prijať a ako som sa neskôr
dozvedel „Honzo“ malo byť
jeho krycie meno. Žiaľ nebral ohľad ani na naše kamarátstvo. So spomenutým
Jirkom som sa veľmi zblížil
obdivoval som jeho povahu,
bol humorný, pekne spieval.
Pri spomenutej návšteve va-

gónky v Č. Lípe krátko pred
Vianociami sme šli celá rota
pochodom, vzdialenosť asi
8 km. Pravdepodobne ho
tlačila obuv, vyzul sa a bosý
šliapal až na miesto príchodu. Späť to už nedokázal,
sanitkou ho odviezli a odležal si to. V tej dobe sa už
zavádzal civilný pozdrav
Česť práci! Jirka humorne
založený to ironizoval ako
„ČePe“. Neostalo to utajene
a niekto z mužstva ho upozorňoval, aby si dal pozor
že tento pozdrav ironizuje.
Jeho odpoveď bola, že nič
takého nerobí, pre neho je
to skratka „Čekám převrat“.
Tak sa stal objektom VObZ
a to po celú základnú vojenskú službu a ako som sa po
rokoch dozvedel po návrate
do civilu mal byť trestne stíhaný. Ešte o ňom sa v jednej
epizóde neskôr zmienim.
Pochopil som, že pri ňom
som sa stal pre VObZ aj ja
nie celkom oddaný veci socializmu ako sa vtedy hovorilo. Bolo to najmä pre
kritiku obdobia, ktoré som
zažil pri práci na MNV.
Prišli prvé zoskoky
zo starých dobrých dakot
v Hradčanoch u Mimone,
padáky V 1, V 2, prvý krát
som sedel v lietadle a videl
ho z blízka. Po 2 zoskokoch
sme dostávali 510 korún
mesačne, čo proti iným
zložkám armády bolo viac,
dostali sme už aj odznaky
a čo bolo dôležité, strava
tzv. norma RL obsahovala
potraviny, ktoré boli v civilnom živote na potravinové lístky napr. ryža.
Prišlo i nacvičovanie slávnostného pochodu na Deň
víťazstva na Letnej v Prahe
. My sme ešte pochodovali
v tzv. kamuflážach, ktoré
boli maskované, kožušinové z vnútra, červené barety,
rukavice a samopaly vz. 25.
Na tribúne bol minister NO
Alexej Čepička, prezident
Gotwald ako vrchný veliteľ
armády v rovnošate. Bolo
to pre nás celkom prijateľné pár dni pobývať v Pra-

he. Obdobne to bolo aj na
Deň armády 6.10.1952. Bol
letecký deň a nácvik na zoskoky bol na letisku Kbely
a zoskoky v Ruzyni za požitia farebných padákov.
Skrátka vojenská základná služba výborná, žiadna
šikana a osobne napriek
spomenutým podozreniam
som nepociťoval žiadnu
krivdu, dokonca som bol
vyslaný na jeseň 1952 do
Prešova do kurzu pre veliteľov družstva. V Prešove
som už zostal, bol som zaradený k veliteľovi padákovej služby práporu npor.
Majirskému, ktorý ma nazýval „notarius“ len preto,
že som ovládal písací stroj
a všetky písomnosti som mu
viedol. Blížilo sa sťahovanie
práporu do Prešova. Druhým rokom v Prešove zostal
som naďalej v 1.rote, ktorej
veliteľom bol npor. Tisovsky, zvaný zlodej koní. Bol
to svojrázny veliteľ, prísny
ale vedel aj odpúšťať. Môj
ďalší „spolubojovník“ Jarko
Fagan, žiaľ už nie je medzi nami krátko po výročnej čl. schôdzi v Zlíne tesne
pred jeho 81. narodeninami
v decembri 2014 skonal, sa
o Tisovskom asi 2 krát v ČB
zmienil. Mal som istú kvalifikáciu z padákovej služby
a tak som u roty získal výhodné služobné zaradenie.
Keď sa prešlo na padáky
typu PD 47, každý mal pridelený vlastný padák a mojou povinnosťou bolo sa o ne
starať, kontrolovať správnosť balenia. Výhodu som
mal i v tom, že už neexistovali vysadzovači, robili sme
to my, lebo každá rota mala
vojaka s takýmto zaradením
a vzájomne sme si vypomáhali pri vysadzovaní podľa
toho, ktorá rota kedy skákala. To mi umožnilo si urobiť
viac zoskokov, ako mohli
absolvovať ostatní vojaci.
Tým som získal aj peniaze,
lebo po mene sa platilo za
každý zoskok podľa toho či
bol zoznamovací, so zbraňou, v noci a pod. Podarilo sa mi behom základnej
služby absolvovať celkom
36 zoskokov a ešte 2 po základnej vojenskej službe.
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Zmienil som sa aj
o mene peňazí. Zúčastnili
sme sa jej, konkrétne naša
rota v okrese Bardejov, ja
s tromi ďalšími vojakmi ako
veliteľ v obci Zborov. VObZ
po mojom premiestnení do
spomenutého kurzu ako
by na mňa zabudlo. Ale po
preťahovaní celého práporu
do Prešova sa znova začalo okolo mňa niečo diať
a to pripisujem Honzovi,
lebo už bol príslušníkom
1. roty, ubytovaný v jednej
miestnosti, skákali z jedného lietadla či balónu a tak
sa znovu objavili nejaké
problémy. Viedol som si
pamätník, do ktorého som
si heslovite zapisoval významnejšie udalosti, ako
cvičenia, niečo čo súviselo
z vojnou, nič však také, čím
by som ohrozoval služobné
tajomstvo. Jedeného dňa
som ale zistil prehliadku
kufra a pamätník bol preč.
Aby to nebolo podozrivé,
prehliadka bola vykonaná
aj u ďalších 3 vojakov. Aký
som mal obsah kufra vedel
len Honza,využívajúc naše
kamarátstvo ešte pred vojnou, vliezol mi do kufra ako
do svojho. Bol som nefajčiar
a keď sme dostávali miesto
peňazí cigarety, bral si ich
ako svoje. Po tomto úkone,
odborne sa tomu hovorilo
„vyjem“ čo sa u Štb praktizovalo, ale to som poznal
až v službách ZNB, že to
mohlo byť len na upozornenie Honzu. Stalo sa mi
i to, že moje dievča, s ktorým som si dopisoval mi
v jednom liste napísalo, že
či si nechám listy pred odoslaním čítať. Vyšlo najavo,
že mi dopis otvoril a niečo
pripísal, nakoľko šlo o spolužiačku, ktorá s nami chodila do školy do Komárna.
Stále mi celkom nedochádzalo aké poslanie plnil.
Často som mu vytýkal jeho
dobrodružné konanie, veď
sme z jednej dediny, neplní
si svoje povinnosti a pod.
Vysmial sa mi, že sa mu nič
nestane. V tejto súvislosti sa
ešte raz zmienim o Jirkovi.
Ku konci 2 ročníka morálka
prirodzene upadala. Partia
vojakov z roty sa vzdialila
Pokračovanie na str.17
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Bol som obeťou VObZ ?
Pokračovanie zo str.16

bez povolenia vychádzky do
Vysokých Tatier. Honza samozrejme s nimi. Ja som sa
to dozvedel až potom, Keď
boli rozkazom veliteľa práporu potrestaní 21 dňami
na ostro a to už bolo treba
nadsluhovať. Samozrejme,
že som mu to vytýkal. Čo
povedia jeho rodičia keď
neprídeme domov spolu?
Odpoveď bola, ja som musel s nimi. Po rokoch som
tiež pochopil, že ako spolupracovník VObZ ich mal
pod kontrolou, najmä keď
tam bol Jirka, či sa nestretol s niekym mimo partie.
Uviedol som prípad „vyjmu“ môjho kufra.
Obdobne mal na svedomí
Honzo aj tablo, ktoré sme
pripravovali, čo nebolo nič
mimoriadne, lebo vyhotovovanie oznámil a bolo
zabavené, a na určitú dobu
zmizlo. Ale keď nič na ňom
okrem karikatúrnych výrazov a fotografii závad neho
nebolo, tablo sa vrátilo
a dostal ho každý kto je na
ňom. Jeho faksimile sa nachádza aj v ČB ročník VIII.
č. 2. str.16. Honzo kuchár
nebol ale pustil sa do hocičoho. Tak napríklad rota
mala cvičenie, že sa nachádza akože v tyle nepriateľa
a budú jej zhodené zásoby.
Zostal som u útvaru, nabalil som zásobník potravinami a nejakým zdravotným materiálom a z letiska
Prešov dakotou sme zaleteli
nad Slánske vrchy a podľa
dohovoreného signálu sme
našli miesto, kde rota akože
operovala a zásobník sme
padákom zhodili. Honza
samozrejme rozbalil celtu,
vymiesil knedle a navaril zo
zhodených potravín obed.
Môj príbeh dobrovoľnej základnej vojenskej
služby sa chýlil ku koncu.
Tisovský ma presvedčoval,
aby som zostal ako vojak
z povolania, čo vlastne po
prihlásení sa dobrovoľne
na vojenskú základnú službu bol môj zámer. Avšak
Honzo ma odhovoril, od-

volal sa na našu vzájomnú súdržnosť a tak som od
toho úmyslu odstúpil. Naraz záujem VObZ ako by
bol vymazaný, 2 krát som
bol povýšený moc ma ani
to netrápilo. Priznám, bol
som naivný a neznalý metód Štb. To všetko sa mi vrátilo po príchode do civilu.
Pred odchodom z kasáreň
veliteľ roty znova mi pri
lúčení na stanici v Prešove
povedal, aby som sa vrátil.
Síce som sa vrátil, ale len
preto, že Honzo mal tých
21 dni nadsluhovať a požiadal ma, aby som ho počkal,
že nadsluhovať nebude
a ďalším rýchlikom budem
cestovať domov spolu. Skutočne sa tak stalo a neskôr
som pochopil, že bol do
skupiny výletníkov do Tatier nasadený a trest dostal
z konšpiračných dôvodov.
V civile sme si našli
vďaka mne zamestnanie na
vtedajšom ONV Čalovo, teraz Veľký Meder. Ako okres
bol v 60 rokoch zrušený. Tu
ma minulosť naozaj dobehla. Do roka 1955 existovala
Dunajská pohraničná stráž,
ale aj vnútorná stráž. Pretože Ćalovo bolo v priestore
záujmov Dunajskej pohraničnej stráže a tu tvorili organizačné poriečne oddiely
1 – 3, ( Bratislava, Komárno- Štúrovo ) stal som sa
ich záujmom ale netuším,
čo bolo za tým. Pravdepodobne Honzo, a jeho dobrodružnosť. Je pravdou, že
sme boli mladí, po vojne,
začali sme sa výstredne
obliekať, založili sme s pomocou Zväzarmu skupinu
mladých nadšencov s úmyslom založiť parakrúžok.
Podmienky však na to neboli. V jednu dobu mi oznámil
môj vedúci odboru, že čo
som urobil, že boli u neho
2 muži v civile a vypytovalo sa na moje zaradenie,
náplň práce,aké služobné
cesty vykonávam atď. Samozrejme, že svojím spôsobom som bol vystrašený
a asi po roku práce na ONV
som dal výpoveď a odišiel

som pracovať do Komárna v nádeji, že bude pokoj.
Nič také. Zistil som, že perspektíva napriek skončeniu
vojenskej základnej služby
nebude lepšia, pokúsil som
sa dostať do služieb niektorého ozbrojeného zboru.
Najskôr to mala byť Dunajská stráž, žiadosť zamietnutá, bol som v ich objektom.
Podal som žiadosť do ZNB
v Bratislave aj v Nitre, opäť
s rovnakým výsledkom. Aj
cez to všetko som mal dobré
postavenie v zamestnaní,
ich záujem mi neškodil. Nespokojný s postavením som
ale bol a rozhodol som sal
odísť do výrobného procesu. Odišiel som do Týnca
n/Sázavou, kde sa vyrábali
motocykle Jawy 250 – 350.
Asi po polroku som
v Benešove opäť požiadal
o prijatie do služieb MV
a čuduj sa svete, prijal ma
vtedy por. Výtiska a nakoniec som bol prijatý. Nastúpil som k útvaru MV
v Příbrami dňa 7.2.1956.
Spokojný, ale čo ďalej? Vycítil som, že so základnou
školou ma budúcnosť nečaká. Ešte v tom roku po
3 mesačnej prípravke som
urobil prijímacie skúšky
a čo by Slovák pustil som sa
do češtiny a v júni 1959 som
na Jedenásťročenke zmaturoval. Hneď som požiadal
o premiestnenie do Bratislavy a prihlásil som sa na PF
UK Bratislava, ktorú som
v r.1964 ukončil. Chýbalo
mi však akékoľvek odborné
vzdelanie a tak som potom
ešte absolvoval 18 mesačne
školenie v Prahe. Aby toho
nebolo málo, prišla ďalšia
rána. Rok 1968 a chýbala
mi servítka na ústa. Nasledoval stranícky trest, stop
kariére a vyššiemu služobnému postupu. Po vzniku
federálneho usporiadania
republiky pripravené skvelé
funkčné miesta. Stranícky
trest bol bariérou, ktorá sa
nedala prekročiť. Stranícky
trest mal vplyv aj na povýšenie do vyššej hodnosti.
Končím. Po výmaze trestu som nakoniec bol
ustanovený do významnej
funkcie, v ktorej som zostal
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až do odchodu do výsluhového dôchodku. Vrcholom
všetkého tohto je to, že vo
funkcii som sa stretol s pracovníkmi, ktorí po rôznych
reorganizáciách prišli na
KSZNB a už ako služobný
funkcionár dostal som sa
s nimi do kontaktu. Práve
jeden z nich mi prezradil
že malo na mňa pozorovací zväzok, ktorý potom šiel
do škartácie. Pokiaľ ide
o Honzu, prišiel za mnou do
Příbrami ako baník v Ranových baniach a pokúsil sa
dostať do ZNB. Nebol prijatý, ako spolupracovník bol
uložený do archívu VKR,
čo som si sám preveril.
Cez to všetko sme
boli dobrí kamaráti až do
jeho predčasnej smrti. Naviedol som ho na diaľkové
štúdium aby si urobil maturitu, to však nedokázal.
Stalo sa mi to, že ešte aj
v službách ZNB som sa nechal nahovoriť na jazdu
motocyklom po požití alkoholu, pričom sme havarovali čakal ma trestný postih,
ale v ďaka amnestii v r.1960
som bol amnestovaný. Hnzo
krátko po 50-tke zomrel.
Po získaní dôchodkového veku som po
vykonaných skúškach ešte
pracoval a celkom úspešne
ako advokát. Záverečná poznámka: Každý máme svoj
osud, záleží len na tom, či
problémy v živote si spôsobíme sami alebo nám niekto
bez vlastného zavinenia
pomôže. V mojom prípade
myslím že šlo o oba aspekty.

Jozef Zrnek
KVV Bratislava
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Zo spomienok vojenského výsadkového lekára
Na začiatok by som chcel napísať ako som sa
vlastne k výsadkovému vojsku dostal.
Po ukončení štúdia na Vojenskej lekárskej akadémii v Hradci Králové v roku 1962
bol som promovaný na Lekárskej fakulte
Univerzity Karlovej Praha ako MUDr. a vyradený
v hodnosti nadporučíka zdravotnej služby.

Pokračoval som v pozgraduálnom
vzdelávaní
vo Vojenskej nemocnici
Bratislava do roku1964.
Potom prišlo rozhodnutie
o našom ďalšom zaradení
k jednotlivým útvarom na
funkciu hlavný lekár. Rozdelovala nás komisia na
čele so šéfom zdravotnej
služby plk. Kuchárom. Keď
prišiel na mńa rad a vošiel
som pred komisiu, tak mi
oznámili ža som na túto
funkciu určený k tankovému pluku Holyšov a ukázali mi na mape, kde Holyšov
je. Bol na západných hraniciach v Čechách. A nepomohli ani moje argumenty,
že som ženatý mám malého syna manželku a chorých rodičov v Pezinku.
Ako som tak depresívny
chodil po chodbe som videl že v miestnosti komisie
sa veľmi rýchlo vystriedali
traja kolegovia. Keď, som
sa ich opýtal ako je to možné, som sa dozvedel že sú
všetci prostejováci a bol im
ponúknutý Prostějov, ale
s podmienkou, že budú skákať padákom, čo oni všetci
odmietli. Blesklo mi hlavou
Prostějov-Holyšov tak som
vrazil pred komisiu, zahlásil sa a spustil: Súdruh plukovník ja budem skákať. Po
ubezpečení komisie , že si
to nerozmyslím, bolo to spečatené a ja som sa stal potencionálnym výsadkárom.
Po mesiaci dovolenky, nás
ešte všetkých absolventov prijal v Prahe prezident Novotný, som nastúpil k 65 práporu 22
výsadkovej brigády Prostejov , ktorý bol etablovaný
v tzv. Jazdeckých kasár-

dôstojníkov a kde podmienky boli veľmi tvrdé. Nakoľko
som musel vykonávať svoju
funkciu bolo rozhodnuté, že
výcvik budem mať individuálny. Školil ma a výcvik
viedol náčelník výsadkovej
skupiny Olejník. Tento môj
školitel bol veľmi nekompromisný a dával mi do
tela. Stále ma opravoval
a keď nie ináč pozoroval ma
a kričal na mňa z okna svojej kancelárie. Keď uznal, že
už som dokonale vycvičený
zobral ma na prvý zoskok.
Momentálne boli voľné dve miesta v andule v ktorej išli na zoskok
príslušníci športovej čaty.
Tak som sa pri prvom zoskoku ocitol v spoločnosti velikánov parašutismu
ako boli Jehlička, Kumbár,
Blažej a ďalší. Po zoskoku
a najme po otvorení padáka
som sa cítil výborne a mohol
by som povedať až šťastne
Potom som sa snažil mať čo
najviac zoskokov. Nakoľko
pri plánovaných zoskokoch
môjho práporu som ako leLekárska prehliadka vojaka pred zoskokom kár musel byt vždy na zemi,
musel som si dohovárať
zoskoky s inými skupinami. Padák som si vozil na
letisko vlastnou motorkou,
aby som mal čo najviac
zoskokov, ktoré ďaleko prekračovali povinný plán
/nárok na ,,polivčičku,,/
Tak som pokračoval, v svojej činnosti u práporu liečil
a vyšetroval svojích pacientov, zúčastňoval sa na
cvičeniach a školil sa. Ako
prvý som vyskúšal využitie
GK pre využite pri zoskoku
Chvíľa odpočinku na letisku Tri duby so zdravotníckou súpravou,
ňach. Prišiel som pre istotu o 7,30. Vzhľadom oslave ktorá sa dala zabaliť do GK
o deň skorej prišli ma priví- privítania sa mi podarilo /pre vysvetlenie GK je obal
tať všetci moji budúci kole- zaspať a na hlásenie prísť kde sa balila vysielačka,
govia na čele s NZS Mikym, neskoro, čo na vťahu s ve- ktorá mala asi 20 kg. UpútaBohoušem a doterajším liteľom určite nepridalo. la sa na stehná výsadkára,
predchodcom vo funkcii Bo- Tak začalo moje pôsobenie mala na sebe 20 m šnúru,
hušom, ktorý odchádzal do u výsadkového vojska. No ktorú výsadkár odpojil pred
Holešova, kde býval. Pri- mal som aj šťastie, že som doskokom. Tento aparát sa
vítanie sa konalo u Troch sa vyhol trojmesačnému na šnúre pred doskokom dokrálov, známej to výsad- preškolováku, ktorý museli padol na zem brzdený výkárskej hospode. U veliteľa absolvovať všetci nováčiko- sadkárom a nepoškodil sa.
práporu som sa mál hlásiť via u parašutistov, vrátane
Pokračovanie na str.19
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Výsadkári
v slovenskej literatúre
Nemusíme sa veľmi zamýšľať nad tým, že parašutizmus je priveľmi špecifický i ekonomicky náročný šport a isté je, že aj vojenské výsadkárstvo a vojenskí výsadkári sú osobitnou
a mimoriadne náročnou vojenskou odbornosťou,
a to rovnako v rovine fyzickej i intelektuálnej, a ja
sa odvažujem dodať, že aj v rovine charakterovej.
Aj keď z vojnových rokov
sú známe hromadné výsadky vojakov - dobre vycvičených výsadkárov i vojakov
vycvičených len pre jednorazové vysadenie, predsa len
nemôžeme predpokladať, že
sa tento druh výcviku a vojenskej odbornosti stane masovým. Z toho vyplýva, že
ani v našej spoločnosti nie
je a ani nebude veľa tých, čo
majú osobnú skúsenosť s parašutizmom a výsadkovým
vojskom. No a to sa muselo
zákonite prejaviť aj v slovenskej literatúre, pričom
mám na mysli len umeleckú
literatúru. Napriek tomu,
dal som si tú námahu a ako
viac-menej
profesionálny
literát a znalec slovenskej literatúry, pokúsil som sa zistiť, v ktorých dielach slovenských autorov sa stretávame
s motívmi a príbehmi vojenských výsadkárov. Ukázalo
sa, čo som predpokladal,
že ide o udalosti, ktoré sú
spojené s druhou svetovou
vojnou a jej priebehom na
našom území a so Slovenským národným povstaním.
Prvým literárnym dielom,
v ktorom som objavil motív vojenského výsadku, je
román Petra Jilemnického Kronika. Román vyšiel
v roku 1847 a je umeleckým
dokumentom o príprave
a priebehu SNP v Nízkych
Tatrách, najmä v Balockých
vrchoch okolo Čierneho Balogu a Brezna. Výsadok sovietskych vojakov, čo prišli
na pomoc Povstaniu, autor
opísal takto: „... lietadlo za-

čalo sa vznášať a krúžiť nad
nami a v jednej chvíli sa z neho niečo vysypalo. Neviem, či
sa nám to len tak pred očami
marilo, alebo sme videli dobre: najsamprv to boli akési
nejasné temné bodky, ale
nad nimi zjavili sa po chvíľke malé biele obláčiky. V tom
okamihu ako keby sa to bolo
všetko zastavilo. Lež to bolo
len zdanie. Obláčiky roztratené po oblohe, sa pomaly
spúšťali nadol, bodky, čo boli
pod nimi zavesené, sa predlžovali a dostávali určitejšie
obrysy. Veru, boli to oni!“
Druhým slovenským románom, kde sa v ďaleko väčšej miere objavuje motív
výsadku, je román Kataríny Lazarovej Traja z neba
(1950). Autorka v ňom zobrazila vzťah prostých ľudí
k sovietskym partizánom
a ich vzájomnú pomoc proti
fašistickým vojskám. Sovietskeho parašutistu vo svojej
spomienkovej knihe Hory,
rieky, ľudia (1984) spisovateľ
Miloš Krno charakterizoval
takto: „Politickým komisárom brigády bol sovietsky
parašutista Smetanin, povolaním učiteľ ruštiny v Uffe.
Bol to človek s politickým
rozhľadom a vedel dobre
vychádzať s chlapmi. (...)
Veľmi rád som počúval za
tichých večerov v turistickej
chate zástupcu politického komisára Jána Harusa.
Pred vojnou bol poslancom
za KSČ v československom
parlamente, no po útokoch
polície musel zmiznúť ako
emigrant do Moskvy, odkiaľ

prišiel s parašutistami do
slovenských hôr. Mal už svoje roky a nechceli mu dovoliť
skákať z lietadla, no keď pred
lekármi dokázal ako bývalý
telocvikár dobrú kondíciu,
pustili ho na Slovensko.“
Zmienky o parašutistoch
a výsadkárstve sa objavujú
v literatúre, ktorá je spojená
s lietaním a lietadlami. Takýmto dielom je, napríklad,
autobiografický román slovenského letca a spisovateľa
Michala Pridalu. V knihe
Môj veľký sen (2009) v kapitole, ktorá má formu listu
milej, takto opísal svoje pocity z nástupu do lietadla na
prvý samostatný let: „Keď ti
prvýkrát priväzujú na chrbát nošu padáka a pripnú na
hruď oceľové spony popruhov, ktoré Ťa neoddeliteľne
viažu ku koženému sedadlu,
ťažko dýchaš, Tvoja dušička
len spoza oka požmurkáva
na drevenú páku, klátiacu sa Ti medzi nôžkami...“
Motívy vojenského výsadkárstva sa objavujú aj
v epických dielach pre deti
a mládež. Prvým z nich je
chlapčenský román Ruda
Morica z čias SNP Explózia. „Tej noci okolo jedenástej preťal nočné ticho hukot
leteckých motorov. Nebola
to nijaká zvláštnosť. Veď
takmer každú noc sa vznášali tajomné lietadlá ako
okrídlené tátoše z rozprávok
ponad kraj a rušili ticho svojou monotónnou melódiou.
Hučanie bolo spočiatku tlmené diaľkou, potom sa priblížilo a dunivo znelo nad
hlavami Chorvátky a Joža,
ktorí vyšli von a počúvali. Pozri, mama, - chytil chlapec
matku za ruku. Ukazoval na
Kľak, ktorý sa temnel oproti redšiemu nebu. Pod Kľakom svietili ohne ako malé
lampičky. Aj hukot lietadiel
prichádzal od Kľaku. - Zhadzujú, - šeptom prehovoril
chlapec. - Ako? - nerozumela Chorvátka. - Parašutistov
a zbrane... (...) - Ach, ozaj...?
Bože, čo to len bude, - za-
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lomila rukami matka. No
chlapec, akoby ani nepočul,
nadšene vykríkol: - Mama,
oni nám prišli pomáhať!
(...) Hukot lietadiel sa pomaly vzďaľoval. Aj ohne pod
Kľakom zbledli, už blikali
iba ako svätojánske mušky.“
Motív vojenského výsadku
nachádzame aj v románe pre
mládež Jozefa Repka Milión
krokov domov (1973), v knihe Petra Kováčika Jablká
nášho detstva (1977) a Viery Handzovej Dávno sa tmy
nebojím (1977) i v poviedkových knihách Igora Galla
Láska padá do Hrona (1983)
a Holuby nesú smrť (1996).
V slovenskej poézii témy parašutizmu a vojenského či
záchranného výsadkárstva
nenachádzame. Až na dve
výnimky. Sú to básnici Viktor
Timura a Jaroslav Rezník.
Obaja sú zhodu okolností
členmi Klubu vojenských výsadkárov v Bratislave. Viktor
Timura v básnickej zbierke Ponad Víchrice venoval
parašutistom
samostatný
cyklus deviatich básní Padákové árie. Jaroslav Rezník je
autorom rozsiahlejšej básne
Červené strechy s individuálnym príbehom výsadkára
v čase SNP, ktorá už bola
publikovaná vo viacerých
časopisoch, medzi nimi aj
v Červených baretoch a naposledy v pätnástom ročníku
almanachu Nitra 2015 a básne venovanej vynálezcovi
padáka Štefanovi Baničovi.

Jaroslav Rezník
KVV Bratislava

Ročník XVI.

Čislo 1

19

Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXIV
Emigroval do Nemecka
v máji 1949 a už koncom novembra sa ocitol v lodnom transporte
francúzskej CL smerujúcom do Saigonu.
Na 18.9.1950 padol do
vietnamského
zajatia
v ktorom strávil 18 mesiacov. V roku 1952 bol
prevezený do Československa. Vo vlakovom
transporte z Vietnamu
cez Čiernu nad Tisou
(6.4.1952) bolo 21 československých cudzineckých legionárov (9
zajatcov, 12 dezertérov). Cestou (asi v Číne) zomrel Viktor Mikulič z 3. parašutistického
práporu CL. Transport,
už pod kontrolou prísl.
ŠtB, dorazil do Prahy
– Libně 7.4.1952. Dnes
by mali žiť poslední traja
– v Prahe Otakar Hašek,
a ? Bližšie informácie
o dezertéroch (a ďalšie
slovenské mená ako J.
Poláček, R. Gajdoš,...)
nájdete na fóre valka.cz
(L. Kudrna – Živí záviděli mrtvým). Okrem natáčania veľkoﬁlmu o atentáte sa v Prahe v lete
ocitol i štáb holandskej

V tlači sa objavili útržkovité informácie o Slovákoch v cudzineckej légii. Jiří Leschtina (Hosp.
noviny 26.11.2014 – Půjdete tam, kde můžete
a smíte zemřít...) v článku o legionárovi Rudolfovi Němčekovi/Nemčekovi (rodák zo Závodia
pri Žiline  1 8.9.1929) . Autor urobil z R. Němčeka 75 ročného (správne 85 ročného) a spresnil, že sa z Jablonca nad Nisou (od syna) vrátil
znovu do Františkových Lázní, kde žije.

televízie VPRO, ktorý pripravuje 8 – dielny
seriál o atentáte podľa
knihy L. Bineta (2010)
HHhH. Zabodoval KVV
Trenčín (hlavne Roman
Herman, Marián Mikulovský a iní), ktorý usporiadal 18.6.2015 malú
spomienkovú slávnosť
v Drietome, v rodisku
Jozefa Jablonku, donedávna skoro zabudnutého „top československého vojenského
parašutistu s 3 zoskokmi do nemeckého tyla“.
Pri tejto príležitosti bol
vydaný malý propagačný leták, ktorý popisuje vysadenia všetkých
troch výsadkov s J.
Jablonkom
(JAVOR,
JABLONKA, JAVOR-II.)
ako i korešpondenčný lístok s prítlačou.
28.10.2015 bude znovu

odhalená pamätná doska v Bytči na rodnom
dome jedného z prvých
slovenských legionárov
z roty Nazdar – Jozefa
Adamíka (1885 – 1916)
. (Pozri „Hrdinovia“
str. 118). Radostnou
správou pre niektorých
môže byť, že pravdepodobne na STRETNUTÍ 2017 sa objaví moja
ďalšia kniha. Pracovný
názov je zatiaľ „Pozor,
skáču veteráni!“, prakticky pôjde o opravy
a spresnenia knihy „Hrdinovia? Nie vojenskí
parašutisti,...“. Objavia
sa tu nové poznatky za
ďalšie 3 roky a priestor
v závere nájde i história
KVV. (Cena knihy bude
nižšia a bude sa odvíjať od svetových cien
ropy v Roterdame...).
Na záver malá mne-

Zo spomienok vojenského výsadkového lekára

ošetrovaní zraneného pacienta som si odložil všetko
čo mi zavadzalo na zem
a samopal som tam zabudol.
Na moje šťastie som si spomenul, že pacienta som
ošetroval na kraji letiska
prijednom osamelom strome. Na cestu naspäť znova
poslúžil motocykel , strom
sme našli a pod ním ležal
môj samopal. Takže cvičenie pokračovalo ďalej nemusela sa hlásiť strata zbrane a všetko dobre dopadlo.
Príhod bolo ešte viacej
a na všetko rád spomínam a s výsadkármi sa
mi , ťažko lúčilo, ale bola
mi ponúknutá veľmi dobrá funkcia u Ministerstva
vnútra v Trnave na Slovensku a tak som neodolal.

Pokračovanie zo str.17

V lete 1965,sa uskutočnilo
veľké cvičenie celej 22výsadkovej brigády na Slovensku.
Boli sme vysadení na letisku
Tri duby z Il l4. Po dobrom
pristáti som bol privolaný
k pacientovi, jeden mladý výsadkár si pri zoskoku
zlomil nohu. Po ošetrení
dlahou zranenej nohy ,sme
ho naložili na príves za
motorkou, ktorá pre takéto
potreby bola k dispozícii.
Pacienta sme odviezli na
ošetrovňu leteckého pluku
a ponechali ho do starostlivosti personálu ošetrovni.
Ja som sa ponáhľal za svojimi kolegami ktorí za tú
dobu už prešli nejaký kus

cesty pri plnení úloh cvičenia k čomu mi pomohla
už uvedená motorka. Po
asi hodine pochodu naraz
sa na mňa pozrel náš týlar
Pišta a zvolalskrikol doktore /tak ma oslovovali všetci
vojaci z povolania/ kde máš
samopal, keď som si siahol na rameno a zistil, že
samopal nemám, aj lekári
museli mať so sebou plnú
polnú a zbraň tak by sa krvi
nedorezal. Pišta ďalej pokračoval doktore, keď sa to
dozvie veliteľ brigády zruší cvičenie a celá brigáda
bude hladať tvoj samopal.
V tej dobe sa strata zbrane hlásila až prezidentovi.
Vtedy mi napadlo, že pri

motechnická pomôcka
na zapamätanie si slovenských londýnskych
skupín. (Zase toľko ich
nebolo...). Stačí napr.
slovo MichalovCE. Sú
tu zašifrované skupiny
v poradí v akom boli vysadzované - MANGANESE, COURRIER - V,
EMBASSY. Vysadzovanie bolo zhruba po
3 mesiacoch v poradí
„MCE“, teda Manganese bola prvou skupinou
vysadenou 10.6.1944,
Courrier – 5 bola vysadená 16.9.1944 a poslednou
21.12.1944
Embassy. V ČB 1/2015
si doplňte, že k zostrelu
poľskej AN-2 pri Kúty/
Čáry došlo 16.7.1975.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

Gustáv Voda
KVV Bratislava
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Viete že ???

V roku 2016 existovalo
na Slovensku 28 a v ČR
31 klubov vojenskej histórie, zaoberajúcimi sa obdobím II. svetovej vojny.

Sibírsky výskumný
letecký ústav (SIBNIA)
prišiel v roku 2012 s modiﬁkovanou verziou AN
– 2. Má predĺžený predok a celokompozitné
krídla (spojené horné
so spodnými). Je vybavená silnejším motorom
Honeywell TPE 331 –
12UHR a päťlistovou vrtuľou Hartzell HC-B5MP5 C L X / L M 11 6 9 2 N X .
Zvýšila sa cestovná
a znížila pádová rýchlosť.

V rokoch 1971-72
boli v USA obľúbené
ozbrojené lúpeže za
použitia lietadla a padáku pri úteku. Takto
v roku 1971 opustil
lietadlo Boeing 727
s taškou s peniazmi
D. B. Coopper, v roku
1972 – R. Heady, M.
McNally. Boli využívané hlavne lietadlá
so zadnými dverami –
Boeing 727 a Douglas
DC-9,
minimálna
rýchlosť,
vysunutý
podvozok.
Väčšina
padákových lupičov
skončila vo väzení.

lietadlo
L -200D Morava
pred hangárom
v dobe, keď ešte
vajnorské letisko
nebolo
v hľadáčiku
„developerov“

foto: „cajo“

Z archívu

Nemeckým parašutistom bol v podstate aj Rudolf Hess (1894 – 1987).
Nacistický politik, v hierarchii „muž č.3” (po A.
Hitlerovi a H. Göringovi) odletel z Nemecka
10.5.1941. Lietadlo Bf
110E-1/N opustil na padáku asi 16 km od Glasgowa a pristal na farme
v Renfrewshire u sedliaka Davida McLeana. 4 dni
väznený v londýnskom
Toweri a do konca vojny
na anglickom vidieku.

ZVS u parašutistov
(Košice, Prešov, Sabinov) absolvoval i jeden
z prvých slovenských kulturistov – Milan Jablonský (  1935). Základný
výcvik zvládol z Banskej
Štiavnice na letisku Sliač.
ZVS ukončil ako ppor.,
minometník-výsadkár
v Sabinove. V roku 1970
emigroval do Kanady.
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Blahoželáme
k narodeninám
december

január

Behul Milan
Bučko Ivan
Ditrich Jindřich
Kopáčik Peter
Kupecký Ján
Nešpor Miroslav
Slezáková Marta
Bošnák Eduard
Blaho Vladimír
Ondrejička Oto

Čarnogurský Ján, st.
Frajková Františka
Járek Róbert
Tuček Jozef
Velgasová Nataša
Baláž František
Dubovský Ján
Kadnár Richard
Rábara Jozef

február

marec

Feješová Vlasta
Georgievsky Alexander
Hromník Ján
Kratochvíl Vlastimil
Šimko Juraj

Dubeň Ľubomír
Havel Bohumil
Hrnčárová Viola
Klvač Pavol
Bachratý Alojz
Holobradý Boris

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

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

