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Slemä 2015
Dňa 10.10.2015 zorganizoval KVV Žilina
21.ročník výstupu na Slemä k pamätníku
padlým príslušníkom 2.paradesantnej
brigády a letcom sovietskej armády,
ktorí tu zahynuli dňa 13.10.1944 pri páde
lietadla Li- 2
Výstupu sa okrem
“domácich” zúčastnili aj
početné skupiny členov
klubov, ich rodinných
príslušníkov
a priateľov histórie nielen zo
Slovenska /BA,TN,BB,/
ale aj z Čiech, /Zlín
a Holešov/. Osobitnú
skupiny tvorili príslušníci 5.pluku špeciálneho určenia J. Gabčíkana čele s 2.zástupcom
náčelníka Generálneho
štábu OS SR gen.mjr.Ing.
Pavlom Mackom CSc,
ktorí zabezpečili čestnú
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25. 11. 2015

Memoriál Štefana Baniča
Smolenice 2015
(Príhovor J. Rezníka pri kladení vencov
k pomníku Š. Baniča 4. 7. 2015)
A keď na oblohe rozkvitajú kvety
sťa na letnej lúke farebné púpavy,
každý ich lupienok spod oltára neba
žičlivú našu zem pokorne pozdraví.
Nech nám stále žiari to tajomstvo svetla,
nech sa naše srdcia v jeho mene stíšia:
Čím z väčšej výšky k tebe chodíme,
tým si nám, zem naša, prezázračne bližšie.

obcami Kráľová Lehota
a Malužiná. Tesne pred
začiatkom akcie sa tu
“zjavili” dve utešené
“lesné žienky”, ktoré so
želaním úspechu pri

No kto nám tú krásu tak odvážne zniesol
spod nív Malých Karpát a s vôňou viniča?
Svet odvážnych ľudí až dodnes spomína
na nášho rodáka Štefana Baniča!
A preto:
Nech tu vďačným rytmom horia naše srdcia,
nech hrdosťou vzbĺkne naša hruď i líce,
nech na jeho slávu zvony zaspievajú
nech Baničov padák krášli Smolenice!

Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia,
odvážni pretekári a milí kolegovia!
Srdečne Vás vítam
na 11. ročníku Memoriálu Klubov vojenských
výstupe do oblakov
ktorí zabezpečili čestnú
stráž pri kladení vencov /vrcholky hôr boli ponore- výsadkárov a od 9. ročpri pamätníku ako aj né v mrakoch/ každému níka aj Memoriálu Šteúčastníkovi “pridelili”
dopravné
prostriedky
fana Baniča, vynálezcu
/grátis/ plechovku
a iný “servis”.
padáka a rodáka z tejto
energetického nápoja
“Zhromaždisko” bolo
krásnej slovenskej obce
určené v priestore Mi- „Red Bull Vám dáva krídla“.
pod stále živým, kráschalovo /689m/, medzi
Pokračovanie na str.20

nym a historickým Smolenickým zámkom. Memoriál organizuje Klub
vojenských výsadkárov
v Bratislave v spolupráci
s Trnavským samosprávnym krajom a Obecným
úradom v Smoleniciach.
Pokračovanie na str.3
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Výročná schôdza trochu iná...
Nie že by bola celkom inakšia. Naša VČS v Bernolákove 7.3.2015 bola ako inokedy - všetko ako
sa patrí a ako vždy viac hostí ako domácich čo
svedčí o tom že k nám radi chodia - avšak tentoraz bola naša výročka obohatená o mimoriadny
bod programu aký sme ešte nemali. A ukázalo sa,
že iste ani v iných kluboch. Lebo dovedna 114 prítomných tento mimoriadny bod programu ocenilo takým obrovským aplausom, aký ten priestor
v Bernolákove určite ešte nezažil. Už pri uvedení
celá sála mimoriadne stíchla v všetci pozorne počúvali o čo ide - lebo toto sme uviedli básničkou ako

Príbeh takmer ako rozprávkový
...Bola raz jedna dedina
a za ňou lúka zelená
letisko, veru, čo iné
na letisko sa dievčine
krásnej a hrdej Božene
páčilo skákať z lietadla.
Rovnaká vášeň popadla
tam Jaroslava parašutistu
vravím vám pravdu čistú
čo sa tam stalo a čo nie
to dnes už ani nik nevie
vie sa len že v jedno ráno
dievčina Božena povedala áno
a z kostola vyšla žena-Božena
parašutistu Jaroslava. Tá novina
nie každému je známa
preto teraz čujte všetci
že manželia Mehešovci
tu dnes s nami oslavujú
obdivuhodný rekord životný
svadbu diamantovú!

Vivat im obom za ten výkon úžasný!
Posledné slová tohto
oznámenía zanikli v hromovom potlesku, sála burácala takým nadšením
že naši oslávenci Mehešovci sa z neho dlho ani
spamätať nevedeli. Takúto oslavu ich životného
rekordu nečakali. Zožali
búrlivé ovácie všetkých

prítomných a úprimné
gratulácie a najmä Jaro
bol taký dojatý, že sotva
uniesol velikánsky darčekový kôš ktorý dostali
a Božka sa - ako inak schovala za kyticu. Vivat
im obom ešte raz aj zo
stránok nášho časopisu.
Marta Slezáková
KVV Bratislava
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Memoriál Štefana Baniča Smolenice 2015
Pokračovanie zo str.1

Osobitne vítam zástupcu predsedu Trnavského
samosprávneho
kraja,
pána Mgr. Jozefa Behúla,
riaditeľa odboru rozpočtu VÚC Trnava a zároveň
ho prosím, aby odovzdal
pozdrav veľkému priaznivcovi nášho podujatia,
predsedovi Trnavského
samosprávneho
kraja
Ing. Tiborovi Mikušovi, ktorý aj v tomto roku
prevzal osobnú záštitu
nad naším podujatím.
Teraz som na rozpakoch, lebo neviem, či
mám privítať alebo hneď
poďakovať. Urobím oboje. Na našom podujatí
osobitne vítam starostu
obce Smolenice, pána
Antona Chrvalu a bývalú
starostku, pani Paulínu
Hornáčkovú a zároveň im
ďakujem za veľké pochopenie a poctivú organizačnú prácu na minulých
ročníkoch našich Memoriálov i na tohoročnom,
ktorý práve otvárame.
Ďalej osobitne vítam
prezidenta Klubov vojenských
výsadkárov
Českej republiky z Prostejova, Ing. Jindru Čtve-

(Príhovor J. Rezníka pri kladení vencov k pomníku Š. Baniča 4.7.2015)

ráka a prezidenta Klubov vojenských výsadkárov Slovenskej republiky
plukovníka Ing. Jozefa
Tučeka spolu so zástupcami Klubov vojenských
výsadkárov v Žiline.
Dovoľte mi pri tejto príležitosti predstaviť Vám
prvých organizátorov Memoriálu Štefana Baniča
v rokoch 1978, 1988, 1989
a 1991 Petra Štibranýho,
Štefana Sládeka, Jána Študenca a Ivana Horníka,
bývalých členov Základnej organizácie Zväzarmu
v Smoleniciach, ktorí
brigádnicky
postavili
náhrobný pomník Štefanovi Baničovi na smolenickom cintoríne podľa
návrhu
akademického
sochára Tibora Bártfaya.

Vítam tiež všetkých našich priaznivcov a fanúšikov z obce Smolenice
a z bližšieho i vzdialenejšieho okolia a prajem im,
aby sa medzi nami cítili
dobre a odniesli si pekné a horúce letné športové i kultúrne zážitky.
Pokračovanie na str.6

4

Čislo 2,3

Ročník XV.

Po stopách 22. výsadkové brigády

. Slavnostního zahájení se zúčastnila paní
Věra MANSFELDOVÁ
- manželka prvního velitele, většina bývalých
velitelů útvaru, pánové
Miroslav PIŠŤÁK - primátor města Prostějova, Petr KOLÁŘ - starosta obce Otinoves
a Jiří ŠTEFLÍČEK
- starosta obce Nové
Sady. Mimochodem,

Letos, sedmadvacátého června to bylo
přesně tak, jak si předsevzali Jindra Starý s Michalem Muchou, jednatelé společnosti SM PARAPRESENT s.r.o. Třetí velitel
výsadkového útvaru 8280 Čestmír HRBEK
odstartoval na Hamrech třetí ročník pochodu “Po stopách 22. výsadkové brigády”.
Ten se konal “v jeho mene”.
lometrů nám daly mož- kové složení určitě obnost k rozhlédnutí se sáhlo čtyři generace.
fotograﬁe
po známých místech. Přikládat
Nevím, jestli se ze z pochodu by v intermně stává romantik, netové době bylo nošeale s torbou a vysílač- ním dříví do lesa, takže
kou na zádech a se nabízím ke zkouknutí
sluchátky na uších mi fotku s pplk. Hrbkem
v sedmdesátých lé- z období jeho velitelotech minulého století vání (str.7). Nafotil jsem
Drahanská vrchovina ji ve čtvrtek, 9.květtak přívětivá nepřipa- na 1974 na prostějov
dala. A kolikže lidí se ském náměstí.
A ještě něco: U stánzúčastnilo pochodu?
V regionálním tisku ku s občerstvením se
píší, že 850. O pouhé vypilo 18 padesátilitrodvě stovky lidí navíc vých beček piva, což

pan Šteﬂíček v letech
1964 až 1966 vykonával základní vojenskou
službu v Prostějově,
u balónové roty 22.
výsadkové
brigády.
Jedna turistická trasa
třicet a druhá deset ki-

se předpokládalo zařadit u 22. výsadkového pluku v Prostějově
po reorganizaci v září
1969. Červených baretů na hlavách pochodníků bylo jen o něco
málo méně. Jejich vě-

Čestmír HRBEK
* 14. 1. 1936

reprezentuje 1500 půllitrů “Černé Hory” a 300
půllitrů
“Samsona”.
Dále se zkonzumovalo 9 litrů tuzemského
rumu, o jehož úbytek
se s Frantou, Honzou,
Pavlem, Imrichem, Má-

riem, Bořkem a dalšími
účinně přičinil i autor
tohoto článku. Čísla
jsem si nevymyslel,
mám je z první ruky od
hospodského Franty
Vlacha. Ten ještě dodal, že někteří výstředníci pili rum mandlový,
což prý “u paragánů
nebévalo”. A klobáska byla za pětadvacet
korun, no ... nekup
to! Tamtéž se snědlo
80 litrů guláše a stejné množství dršťkové
polévky. Že někteří při
tom z kapes vytáhli zahnuté hliníkové lžíce
- “bagry”, mě přitom
vůbec
nepřekvapilo.
Parádní prostředí, skvělé počasí, fůra
kvalitních lidí, přátel
i dobrých známých,
slušný sportovní výkon,
perfektní organizace
i týlové zabezpečení.
Opět jsme prožili jeden
bohatýrský
víkend.
Organizátorům, kteří
jej připravili a zajistili,
Klubu výsadkových veteránů a vojenskému
útvaru 8280 Prostějov,
všem neviditelným “lidem v depu” i těm,
kteří přijeli a pochodovali děkuji, dávám
palec nahoru a klikám
na pomyslné tlačítko
“To se mi líbí”. Spolu
se synem a vnukem
i s naším jmenovcem
Pavlem z Radotína se
těšíme na příští ročník.
Vladimír Hurdálek
KVV Prostějov

Ročník XV.

Čislo 2,3

5

Pamätné stretnutie
k 71. výročiu
Karpatsko - Duklianskej operácie
a 70. výročiu
oslobodenia Československa
Dňa 10.10.2015 sa v obci Vestec u Prahy uskutočnilo pamätné stretnutie bývalých a súčasných príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov
na počesť 71.výročia Karpatsko-Duklianskej operácie
a 70.výročia oslobodenia Československa.
Stretnutie zorganizoval Klub výsadkových
veteránov
Praha-západ
(predseda Jaroslav Vondra). Stretnutia sa okrem
výsadkových
veteránov
z klubov Českej republiky
(Liberec, Praha, Praha-západ, Tábor, Chrudim,
Holešov, Zlín a Jindřichov
Hradec) a vojenských výsadkárov z klubov Slovenskej republiky (Bratislava
a Žilina), zúčastnili aj príslušníci Polície Českej republiky, príslušníci Armády ČR, generalita bývalej
ČSĽA , letecký a vojenský
pridelenec RF v Českej
republike plk.Oleg Smirnov, zástupca vojenského
a leteckého pridelenca RF
v ČR mjr. Alexander Fedyaev, 1.miestopredseda

Českého svazu bojovníku za svobodu plk. Emil
Kulfánek a členovia Historicko-odbojovej skupiny
letcov v SNP a v zahraničí SZPB (plk.Timura,
plk. Vaigl, pplk.Dubeň,
kpt. Hreha a npor.Feješ).
Na úvod zazneli hymny RF,
SR a ČR sprevádzané čestnými salvami príslušníkov
102.prieskumného práporu z Prostějova. V príhovoroch odzneli okrem iného
aj výzvy nepripustiť návrat
neofašizmu a revanšizmu.
Vo svojom prejave vojenský a letecký pridelenec
RF v ČR upozornil na snahy na odstránenie pamätníka oslobodenia Prahy
maršála Koneva v Prahe 6
a na obete príslušníkov

Červenej armády a Samostatného československého armádneho zboru
pri oslobodzovaní Československa a varoval pred
nástupom fašistických síl.
Po prejavoch a slávnostnom nástupe výsadkových
veteránov v uniformách
a červených baretoch nasledoval slávnostný akt

udeľovania ocenení jednotlivcom. Akcia pokračovala
slávnostným ohňostrojom
a priateľským posedením
a výmenou názorov ako
i spomienkami na spoločné
chvíle strávené službou vo
výsadkových jednotkách.
Ľubomír Dubeň
KVV Bratislava
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Memoriál Štefana Baniča Smolenice 2015
Pokračovanie zo str.3

No a nakoniec vítam
Vás všetkých, kolegov
vojenských
výsadkárov - veteránov z Českej
i Slovenskej republiky,
a to rovnako súťažiacich
i nesúťažiacich. Vítam
teda predstaviteľov Klubov vojenských výsadkárov na čele s ich vedúcimi z Liberca, Prahy,
Chrudimi, Jindřichovho
Hradca, Prostějova, Holešova, Brna, Prešova,
Banskej Bystrice, Šumiaca, Trnavy a Bratislavy.
Naše podujatie týmto ročníkom vstúpilo do

Viete že ???
*
Pri operácii MARKET-GARDEN
došlo
ráno
20.9.1944 o 08.00 h na západ
od Eindhoven (Holandsko)
k bojom medzi US parašutistami 101. vvd (genmjr. Maxwell D. Taylor 1901-1987)

svojej druhej dekády. To
znamená, že už má za sebou peknú tradíciu. Sme
radi, že ho môžeme organizovať práve na pôde rodiska Štefana Baniča, ktorý ďaleko od vlasti a už
pred mnohými rokmi
pripomenul Amerike, kde
leží Slovensko. Slovensko hrdých, pracovitých,
vynachádzavých a pohostinných ľudí, ktorých
symbolizuje chlieb a soľ.
Naše podujatie má tiež
od samého začiatku charakter spolupatričnosti
s bratským českým národom, na čom si zvlášť

zakladáme a na čo sme
právom hrdí. Aj v mene
tohto ideového posolstva
a odkazu Vás všetkých
ešte raz srdečne vítam.

meckými parašutistami 6.
výsadkového pluku genmjr.
Friedricha – Augusta von
der Heydta (1907 – 1994).
Nemecké výsadkové jednotky bojovali i počas operácie OVERLORD 6.6.1944.
91.vd – bývalá pešia divízia,
(genmjr. W. Falley) bránila

Cherbourg, 3. vd (genpor. R.
Schimpf) – St. Lô, Carentan.
Výsadkári boli neskôr presunutí na obranu na rieku Rýn.
*
Výsadkové jednotky
NSR disponujú 8.600 vojakmi v piatich spolkových
zemiach a v 9 posádkových mestách (Stadtal-

Týmto prejavom pred
Pamätníkom
Štefana
Baniča v Smoleniciach,
ktorý stojí pred vstupom
do Obecného úradu, spisovateľ Jaroslav Rezník,
člen Klubu vojenských
výsadkárov v Bratislave,
otvoril 11. ročník Memoriálu Klubov vojenských
výsadkárov a 9. ročník
Memoriálu Štefana Baniča. Samotný slávnostný

akt sa začal českou a slovenskou štátnou hymnou.
Slávnostnú
atmosféru
podujatia dotvorila Čestná jednotka Ministerstva
obrany Slovenskej republiky, ktorá k pamätníku
Štefana Baniča položila
veniec. Účastníci a hostia
potom odišli na miestny
futbalový štadión, kde
prebiehala branno-športová časť podujatia, ktorá sa začala nástupom
súťažiacich družstiev.
Jaroslav Rezník
KVV Bratislava

lendorf, Calw, Lebach, Oldenburg/Seedorf,
Merzig,
Zweibrücken,
Niederstetten, Fritzlar, Fassberg).
*
V roku 2014 došlo
v NSR k reorganizácii
- zrušeniu 31.vb (Seedorf). Od 1.4.2015 existuje
ako 31. výsadkový pluk.
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXII

foto: hurdálek

z archívu

Za zaznamenanie stojí, že v Okapi pracoval
i I. Eröss (COURRIER
– 5) pod menom Eminger, zomrel v Bratislave
30.11.1993 pod menom
Georg Michal MADERA.
V marci 2015 vyšla v nakladateľstve AVARTOS
kniha „ Výsadek CHAN
se nehlásí“ (ISBN 97880-260-7699- 5) autorov
P. Sajenka, V. Boldaňuka a S. Bursu. Skupina
CHAN bola vysadená
2x, prvýkrát 14.1.1945
záp. Pszczyna, druhýkrát
27.3.1945 pri Trutnove.
Vo výsadkoch boli Rusíni
ale i Slováci. Autorom sa
podarilo zmapovať činnosť výsadku CHAN – II
(i vďaka odtajneným materiálom GŠ OS Ruskej
federácie z 8/2012) ale
hlavne dlhodobým osobným zhromažďovaním
materiálov. Sledujú osudy aktérov výsadku I.
UF i po vojne, okrajovo
i napojenie odbojových
skupín ALEX, MAMUT
na londýnsky výsadok
BARIUM, atď. Spresňujú mená nesprávne
preberané v minulosti
vojenskými
historikmi.
Opravte si Štefan Voračka – správne VARAČKA,
Ludvík Sykorský – správ-

Ostatné doplnky 20 a 21 sa objavili v Červených baretoch 1/2015 (str. 9, 13). Pri písaní
o Moravcovej výzvednej CIC povojnovej organizácii OKAPI som prevzal chybný údaj o tom,
že sa nachádzala v západonemeckom Blensheim (Jiří Šolc – Osudná rozhodnutí, str.189). Keď
som sa neskôr chcel pozrieť, kdeže ležal objekt
Pink House, dopracoval som sa k výsledku, že
išlo o hessenské mesto BENSHEIM (PSČ 64601).
Takže nie Blensheim, Blenheim ale BENSHEIM.
ne SIKORSKÝ a dobu ako 93 roční. Išlo fakticky
jeho smrti v Liberci na o posledné plošné oce30.4.1945. V Bojovníkovi nenia žijúcich účastníkov
č. 3/2015 sa objavil krátky (SR 1700, ČR 900) pročlánok o vytvorení samo- tifašistického odboja II.
statného práporu lyžiarov svetovej vojny. V Prahe
– automatčíkov v rámci 1. by sa mala v lete začať
ČSAZ. Jednotka sa for- natáčať britská vojnomovala z dobrovoľníkov vá dráma Anthropoid. J.
- lyžiarov hlavne z oblasti Gabčíka a J. Kubiša by
Kežmarok a okolia. Do- mali hrať britské hviezdy
siahla počtu 142 mužov, Jamie Dornan a Cillian
veliteľom bol B. Chrasti- Murphy. V marci sa obna (SPELTER). Pôsobila javil v ČR krátky článok
z priestoru Móryho osa- o jednom z posledných
dy (Nové Štrbské pleso) žijúcich prísl. londýnskej
a neskôr boli zasadení sekcie „D“ 93 ročnom
pri Borišove. (Pozri i J. genmjr. v.v. J. Klemešovi
Marek – Muži z Ringway, (PLATINUM – PEWTER).
str. 76). Pri príležitosti V spomienkách zaujme
70. výročia ukončenia II. spôsob vysadenia poľsvet. vojny boli ZÚ Ruska skou 301. peruťou RAF
na Slovensku vyzname- z letiska Campo Cassananí ostatní žijúci prí- le. 4 členný výsadok bol
slušníci 2. čs. pdb (Ján vysadený v noci zo 16.
Hajko, Ján Iľanovský, na 17.2.1945 v 2 preleFrantišek Jurina, Ondrej toch, pričom prvá dvojica
Šamaj, Jozef Špitál, Šte- navádzala baterkami zo
fan Šteﬂovič), dnes viac zeme vysadenie druhej

dvojice. V máji 2015 bol J.
Klemeš (  1922 Čadca,
že by sa dožil čestného
občianstva?) povýšený
v ČR do hodnosti genpor.
v.v. (brig. gen. – 2010,
genmjr. – 2013). Prezident SR A. Kiska povýšil
7.5.2015 J. Gabčíka do
hodnosti brig. generál in
memoriam.
Nepriaznivé správy prišli z kruhu
slovenských
padákových strelcov. V Prahe
žijúci Ľ. Štefka je dlhodobo nemocný, zdravotné problémy neumožnili
účasť na VČS O KVV
B. Bystrica vo februári
2015 ani Leovi Kolníkovi, ktorému týmto želám rýchlu rehabilitáciu.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

Veliteľ
Pplk. Hrbek
a štáb
22. výsadkového
pluku

štvrtok, 9 máj 1974
námestie v Prostějove
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Memoriál Štefana Baniča
Smolenice 2015
Hlavný rozhodca pre vyhodnocovanie strelieb?
(Memoriál 2015 Smolenice mojimi očami)
Bola to úloha na komplexné zabezpečenie prípravy aj s materiálom (zapožičanie zbraní, materiálu, získanie a inštruovanie rozhodcov pre každú disciplínu zvlášť so všetkým čo k tomu
patrí), aj organizácia priebehu súťaží memoriálu pre jednotlivé
disciplíny, riadenie súťaže až po záverečné vyhlásenie výsledkov
s likvidáciu stanovísk a materiálu po súťaží. Ale všetko sa zvládlo. Aj vďaka disciplíne a ochote ostatných zainteresovaných.
Pri príchode na štadión dohovoru spred niekoľv piatok 3.7.2015 slnko kých dní. Rozhodol som
už neuveriteľne pripekalo však, že oproti pôvodnéaj keď na hodinkách chý- mu zámeru rozmiestnebalo ešte niekoľko minút nie disciplín nebude pri
do desiatej hodiny doo- obidvoch bránkach, iba
beda. Až tráva na štadi- pri jednej. Štyri disciplíóne z toho posmutnela, ny sa tam zmestia. To sa
aj keď správca štadióna dalo bez problémov zmeod rána zavlažoval trávu niť a tak sme sa do toho
aj vzduch. Pri príchode pustili. Najväčší problém
na štadión som bol zve- – a nielen pre pretekárov,
davý, aké prekvapenie ako sa ukázalo, aj v príma očakáva. Ale nebolo prave, bolo okno pre granijaké. Všetky záležitosPokračovanie na str.9
ti boli pripravené podľa

Ročník XV.

Čislo 2,3

9

Memoriál Štefana Baniča Smolenice 2015
Pokračovanie zo str.8

nát. Železná konštrukcia
bola vzorne pripravená
aj s upevnením. Lenže sa
ukázalo, že konštrukcia
okna natretá na čierno
nevyhovuje, lebo je slabo
viditeľná. Takže rebrík
– a ešte šťastie, že bol dostatok červenobielej pásky, ktorou sme dodatočne
ovinuli kovovú konštrukciu okna. Do 13,00 hod.
bolo všetko pripravené
aj vďaka hospodárovi
štadióna veľmi ochotnému Tomášovi Neitzovi,
popri Petrovi Alexandrovi, Imrovi Psotkovi a jeho
dcére Lucii, ktorá si na to
zobrala dokonca dovolenku a bola rozhodkyňou
pri disciplíne „hod granátom do okna“. ktorej
asistovala Ružena Horváthová z KVV Trnava.
Potom však prišla pomerne dlhá pauza, kým
začali prichádzať prvé
družstva, aby si odskúšali
nastrelenie zbraní a skúsili aj granáty do okna,
aj na cieľ. Ukázalo sa, že
trafiť okno o rozmeroch
80x100 cm vo výške troch
metrov na vzdialenosť
15 metrov nie je vôbec
také jednoduché, ako by
sa mohlo javiť. Družstva
začali prichádzať postupne až okolo 15.-16. hodiny. Vyskúšali si zbrane aj
granát, ale vzhľadom na
horúčavu sa veľmi rýchlo usadili pri bufete. Pani
bufetárka okrem toho, že
sa musela otáčať pri čapovaní (a treba povedať, že
napriek horúčave niektorým nechýbala guráž

a zamenili si vodu s vodkou – vraj jedno aj druhé
je mokré a číre). Darmo,
východniari sa nezaprú
a ochotne sa k nim pridali aj stredoslováci, ale
ani ostatní nechceli natretá zostať v hanbe. Pani
bufetárka, „úradujúca“
v unimobunke na svoj
vlastný účet postavila
na všetky štyri dlhé stoly
s napevno zabudovanými lavicami, okolo kto-

rých sa tlačilo vyše desať
stolovníkov misy s nakrájanou klobásou, aby bolo
čo zapíjať. Aj to svedčí
o ústretovosti Smolenčanov, s akou prijímali
výsadkárov – veteránov,
ktorí dorazili na „Memoriál zakladateľov československého výsadkového
vojska a vynálezcu padáka Štefana Baniča“, rodáka zo Smoleníc. Za priazeň a pomoc si osobitne

zaslúži poďakovania predovšetkým starosta obce
Smoleníc Anton Chrvala, bez ktorého by sme
takéto podujatie v Smoleniciach
nedokázali
zorganizovať a podobne
aj šéf štadióna a predseda športového klubu
Smolenice, pán Martin
Poliak, aj už so spomínaným hospodárom štadióna Tomášom Neitzom.
Nástrel zbraní
bol plánovaný do 18,00,
lenže do tej doby sa nedostavilo na štadión viacero družstiev. Bola to
však záležitosť každého
družstva či si chce skúsiť zbrane a hod granátom, lebo v súťažný deň
už nijaké nástrelné ani
cvičné hody neboli, aby
sa memoriál uskutočnil
v plánovanom čase, lebo
po skončení memoriálu
na štadióne pokračoval
priateľský futbalový zápas domáceho mužstva
s družobným družstvom
zo severu Čiech a súťaž vo
varení držkovej polievky.
Prečo niektoré družstvá
si neprišli vyskúšať zbrane a „terén“ štadióna,
som pochopil, až keď som
po skončení plánovanej
doby na štadióne prišiel
pred večerou na zámok.
Družstva, ktoré si neprišli vyskúšať streľbu na
štadión, sedeli v pohode
na terase zámku, v štýlovo zariadenej primerane
prostrediu zámku vo veselej nálade. Ospravedlniť sa ako výnimka dalo
len družstvo z Chrudimi,
Pokračovanie na str.10
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Memoriál Štefana Baniča Smolenice 2015
Pokračovanie zo str.9

ktoré dorazilo ako posledné aj na ubytovanie
a časovo nemohlo stihnúť
štadión. Všetkým som
oznámil, že zajtra nijaké
nástrelné nie je v streľbe ani v hode granátom,
všetko ide na ostro, každý výstrel i každý hod.
Večera bola pripravená na
čas. Do hlavnej jedálne,
s pomerne malou kapacitou, sme sa ani nezmestili
a tak kto zaváhal, musel
do malej, vedľajšej jedálne. Obsluha bola diskrétne a ochotná vyhovieť
každému želaniu, ako aj
jedlo. Príjemne nás prekvapila bývala starostka
pani Pavlína Hornáčková, ktorá prišla pozdraviť
účastníkov „Memoriálu“
pri večeri a ako to u nej
už býva zvykom, aj demižónkom vlastného domáceho vína – a veruže
bolo dobré. Aj touto cestou jej ďakujeme za milé
prekvapenie a spestrenie.
Po večeri krátka porada vedúcich družstiev so
spresnením zajtrajšieho
súťažného dňa a organizáciou súťaže i nesúťažného programu (položenie vencov k pamätníku
Š. Baniča, vyhlásenie
výsledkov, spoločenský
program večer, odchody
v nedeľu ráno a p.). Návrh na skrátenie vzdialenosti pri hode granátom
do okna nenašiel všeobecný súhlas družstiev a tak
zostala vzdialenosť 15
metrov. A bolo to azda aj
dobre. Niektorí z tých, čo
pri skúškach trafili všet-

ky hody do okna, ako J.
Chromek z Liberca, druhý
deň netrafil ani raz. Bolo
tomu však aj naopak.
Ostatní sa medzi tým už
znova usadili na terase
a na stoloch sa objavilo
víno L. Hrehu od KVV
Bratislava aj s etiketou
„Memoriál 2015 Smolenice“. Čašník ochotne
poskytol poháre, aj keď
mu z toho vyplynula iba
práca. A bolo by sa sedelo hlboko do noci, nebyť
toho, že druhý daň ráno
začínal program položením vencov k pomníku Š.
Baniča, otvorenie súťaže
a súťaž družstiev. Preto
aj proti nevôli viacerých
som sedenie o 22,00 hod.
ukončil, aby ráno mohol každý s čistým svedomím a dychom začať
plánovaný
program.
Druhý deň, len čo sa vrátili vedúci delegácií z kladenia vencov, na štadióne
predseda organizačného výboru „Memoriálu“
Ľubo Dubeň podal hlásenie predsedovi KVV Bratislava MUDr. Ivanovi
Hulínovi, že družstvá sú
nastúpené a pripravené na súťaž. Po krátkych
pozdravných prejavoch
predsedu KVV Bratislava, starostu obce Smoleníc a prezidenta KVV SR
plk. v. v. Ing. J. Tučeka,
CSc. sa už prvé družstvo
pripravovalo na štart.
Medzitým Juro Poláček
a Mário Michajlov inštalovali v šatni štadiónu
„computerové výpočtové
stredisko“, stredisko na
sčítavanie výsledkov jedPokračovanie na str.11
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Pokračovanie zo str.10

notlivcov a družstiev dosiahnutých v súťaží a vyhodnocovanie poradia.
Ešteže máme medzi sebou aj takých, ako je Jaro
Rezník, ktorý bez veľkých príprav vie narábať
s mikrofónom a improvizovať, ktorý „odspíkroval“ kladanie vencov pri
pomníku Š. Baniča, ktorému dodal slávnostnú
a oficiálnu atmosféru,
pri otvorení „memoriálu“ i vážnosť napätej
chvíle pred štartom, a dokázal so šarmom jemu
vlastným
komentovať
aj priebeh súťaží a informovať o súťažných
družstvách i zabávať.
A slnko znova od rána
pražilo, ako keby si nás
chcelo na platni štadióna
upiecť k obedu. Samotná
súťaž však prebiehala bez
väčších problémov, ale
predsa len nie celkom bez
kazov. V prvom rade nám
organizačne nefungoval
celkom k spokojnosti a v
súlade s poriadkom štart.
Ďalšie družstvo malo vyštartovať až po tom, keď
posledné družstvo bude
končiť na poslednej súťažnej disciplíne. Družstva
si to však zjednodušili
a vyštartovali bez pokynu hneď, len čo sa uvoľnil
stav na prvej disciplíne
– v streľbe zo vzduchovky.
Lenže zdržanie na ďalších disciplinách a najmä
pri hodnotení výsledkov
strelieb, napriek úsiliu
zapisovateľky, kolegyne
Zdenky Matúškovej spôsobilo, že sa začali druž-

stva hromadiť a tlačiť na
seba. Ešte šťastie, že rozhodcovia na jednotlivých
disciplínach
pracovali
spoľahlivo a presne, či už
ide o rozhodcov pri streľbe zo vzduchovky kolegovia Daráš a Prvonič,
alebo pri hode granátom

do okna Lucia Psotková,
ktorej asistovala Ruženka Horváthová z KVV
Trnava, ale najmä pri
streľbe z pištole Peťo Alexander a Kopáčik, kde
najmä nášmu zbrojárovi
P. Alexandrovi sa podarilo úspešne vyriešiť aj

problémy s pištoľami (tesnenia). Úspešné sa zhostil
svojej úlohy rozhodcu pri
hode granátom na diaľku
aj syn Imra Psotku, ktorý
zostal na disciplínu sám.
Výsadkári-veteráni! Keď
ide o prestíž, ide akoby
o život. Nič si neodpustia,
nič „neodfláknu“ a idú do
toho vždy s plnou vervou
a zaujatím dosiahnuť čo
najlepší výsledok. Naučení zodpovednosti po dobu
služby u výsadkového
vojska a vždy odhodlaní
vydať zo seba aj zvyšok
posledných síl, len aby
„v hanbe nezostali“. Lenže súťaž je súťaž a všetci
nemôžu byť prví. A súťaží
sa práve preto, aby niekto
bol prvý. Tam, kde sa
súťaží o poradie, niekto
musí byť aj posledný. Ako
už tradične, najlepšie sa
darilo družstvám z Liberca, Prostějova a Chrudimi, ktorých postavenie
výrazne ohrozovali družstvá z Prešova a Banskej
Bystrice.
Domácemu
družstvu z Bratislavy
nepomohlo ani to, že ich
prišla pozdraviť skupina
kolegov z KVV Bratislava. Viacej sa očakávalo
od družstiev zo Šumiaca
a Trnavy. Nevadí, o rok
to môže byť celkom naopak. Pravdou je, že
v Smoleniciach na „Memoriáli“ rivalita a súťaživosť nechýbali. Tí, čo
dosiahli pekné umiestnenie, mali radosť ( nielen
oni, ale celé družstvo),
tým skôr ak išlo o úspech
družstva – a o ten išlo
Pokračovanie na str.15
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Presný počet obetí II. svetovej vojny nie je známy. Len odhad udáva číslo „vyše 5O – až 6O miliónov“. Pomníky padlých sú nahusto rozsiate po celej
Európe, bojovalo sa aj v Severnej Afrike, v Tichomorí aj na Ďalekom východe v Ázii. Na mnohých
pamätníkoch chýbajú mená a mnohí ľudia sa ani
nedozvedeli kde skončil životnú púť im blízky človek ktorý sa z vojny nevrátil. Na mnohých z nich už
aj ich príbuzní zabudli lebo odvtedy už uplynulo
7O rokovi, sú však aj také rodiny ktoré si na svojich padlých spomínajú a uctievajú ich pamiatku
stále. Tak ako rodina pilota-stíhača Antona Prvoniča v Záhorskej Bystrici pri Bratislave. Každému
kto ide okolo pripomenie jeho mladý krátky život
pamätná tabuľa na jeho rodnom dome: „V tomto dome sa 5. 5. 1915 narodil plk. Anton Prvonič,
príslušník 312. čs. squadrony Royal Air Force. Zahynul 15. 5. 1944 v Anglicku. Česť jeho pamiatke.“
Pri slávnostiach ktoré boli tohto roku na
počesť 7O-teho výročia ukončenia II. svetovej vojny na mnohých miestach v Slovenskej republike, príbuzní Antona Prvoniča v Záhorskej
Bystrici si pripomenuli zároveň 1OO-té výročie
jeho narodenia. Zomrel 29 ročný a pochovaný je
na leteckom cintoríne v Brookwoode pri Londýne.

JEDEN
Z MNOHÝCH

Životná cesta Antona
Prvoniča k lietaniu sa začala
jednoducho. Po skončení meštianskej školy v Stupave sa vyučil za zámočníka v Bratislave,
tam zatúžil po výškach. V októbri 1936 ho odviedli k vojsku a dostal sa k leteckému
pluku T. G. Masaryka. Podal si
žiadosť o zaradenie do pilotného výcviku a podpísal reverz,
v ktorom sa zaviazal, že ak
bude prijatý, odslúži po ukončení vojenskej služby požadovaný počet vojenských cvičení.
Letecký výcvik absolvoval od
februára do novembra 1937
v Nitre, potom 1.marca 1938 ho
vymenovali za pilota a 1.mája
dostal hodnosť slobodníka.
Sen sa mu splnil. Lietal.
Bol šťastný. Ale nie celkom. Do
jeho života začali primiešavať
svoju vôľu iní. Vyššie Mocnosti svetového politického diania. Bola májová mobilizácia
a jesenná dohoda v Mníchove. V zime sa zbehli mrazivé
chmáry nad svetom. A prišiel
marec l939. Roztrhnutie Československa a fašistická Slo-

venská republika. Anton Prvonič, potomok chorvátskych
prisťahovalcov, z ktorých tí
starší dodnes hovoria na Slovensku svojím materským
jazykom, chlapec ktorého životným snom bolo vznášať sa
nad zemou ako vták, na prekvapenie všetkých kolegov aj
príbuzných odišiel od letectva.

Nechcel byť súčasťou fašistickej vojenskej mašinérie.
Našiel si civilné zamestnanie.
Krátko pracoval u finančnej
stráže v Bratislave a potom odišiel ďaleko od centra politického diania, na Kysuce, k Turzovke. V apríli 194O prišiel
domov na krátku dovolenku,
celý nesvoj, nespokojný a rozrušený. Vtedy sa ho otec pri večernom posedení s rodinou na
terase spýtal, či by im radšej
nechcel pomáhať doma miesto
túlania sa po svete. Jeho príbuzní si dodnes pamätajú čo na to
otcovi povedal: „Musím ísť za
svojím zamestnaním“- odvetil
a pozrel sa pritom hore na oblohu kde sa trblietali hviezdy.

Anton PRVONIČ * 5. 5. 1915 + 15. 5. 1944
Vtedy ho videli naposledy.
Až potom sa začala Antonova zložitá životná cesta
k smrti pri „jeho zamestnaní“
na nebi. Dva razy utekal zo
Slovenska do zahraničného
odboja. Po prvý raz ho v Maďarsku chytili a musel sa vrátiť
späť. Ale poučil sa z toho. Po
druhý raz utekal opatrnejšie a hlavne informovanejšie.
Slovensko opustil 15. októbra 194O a o deň neskôr sa
už hlásil v česko-slovenskom
stredisku v Belehrade. Nasledovala známa trasa vlakom
do Istambulu, tam bol 19. novembra, odtiaľ už 3. decembra
sa dostavil k česko-slovenskej
jednotke v Palestíne. Tam ho
zaradili do 11. práporu, k rote
sprievodných zbraní. Avšak
odtiaľ bolo k „jeho zametnaniu nad zemou“ ešte veľmi
ďaleko – po hrboľatej zemi.
Z Jeruzalema je k preliačine pri Mŕtvom mori, nazývanej

Judejská púšť, dovedna len tridsať kilometrov, ale je to cesta
cez vrchy do hĺbky 392 metrov
pod úroveň morskej hladiny.
Na tom kúštičku Zeme treba
prekonať výškový rozdiel 1200
metrov. Na tej ceste ľuďom
hučí v ušiach, krúti sa hlava.
Keď sa autá napokon zastavili uprostred púšte bez vody
a bez tieňa a navôkol len piesok a skaly, britskí sprievodcovia neurčito mávli okolo seba
rukou a povedali: nuž, tento
kúsok púšte je váš. Good bye!
Nedalo sa tam žiť a predsa tam žili celý december, celý
január a takmer celý február.
Všetci vytrvali. Absolvovali
púštny vojenský výcvik lebo
situácia na africkom fronte si
vyžadovala nové jednotky. Česko-slovenská jednotka opustila Judejskú púšť 24. februára
a premiestnila sa k egyptskej
Alexandrii, tam vykonávala
strážnu službu. Ale tam už piPokračovanie na str.13
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lot Anton Prvonič veľa nestrážil. Strohý záznam v jeho Kmeňovom liste hovorí, že z Afriky
ho odvelili 1O. marca 1941 na
rozkaz československého ministra národnej obrany v Londýne zhromaždiť všetkých výkonných letcov do Anglicka.
O dva mesiace neskôr, 5.
mája, v deň svojich 26-tych
narodenín, prišiel Prvonič do
Cardiffu a už o dva týždne,
19. mája ho prijali v hodnosti
vojaka do R.A.F, anglického
kráľovského letectva. O ďalší
týždeň, 26. mája mu priznali hodnosť „acting sergeant“
a 21. júna ho poslali do mesta

13
Znak 312. československej
stíhacej perute v RAF

letelo do Francúzska bombardovať transport v Cherbourgu.
V kronike perute je záznam že
toho dňa pri rolovaní Prvonič
nevidel stojaci R/T-1 na perimetri a poškodil nielen voz ale
aj lietadlo. V krutých bojoch
II. svetovej vojny, v neustálom
nebezpečí a skúšaní nových
lietadiel prešiel celý ten rok.
Za ním prišiel posledný rok
Antonovho života, rok 1944.
Archív prezdrádza, že z preškolenia v Croydone sa vrátil
k tristodvanástke 5. februára
a o desať dní už letel na ďalší bojový let. Potom takmer
denne do konca mesiaca. Apríl
bol mesiacom oddychu a máj

Supermarine Spitﬁre Mk. II
z výzbroje 312. československej stíhacej perute

Upravon, kde bola letecká škola – Central Flying School. Odtiaľ už viedla rovná cesta k bojovej jednotke. No nedostal sa
ani k jednej česko-slovenskej
jednotke, ale k britskej. Keďže
ho čoskoro, už 15. septembra,
povýšili do hodnosti čatára,
znamená to, že svoje bojové
úlohy si plnil viac ako dobre.
K československej peruti sa dostal až ďalší rok. Prežil
zlú zimu počas ktorej stíhača
Antona Prvoniča stíhali choroby a postihol ho aj pobyt
v nemocnici, po vyzdravení sa
prihlásil u veliteľa 312. čs. stíhacej perute. Opäť nastali bežné bojové dni z ktorých každý
mohol byť posledný. V tom
roku 1943 taký ešte nebol. 18.
augusta v britskej hodnoti Flying Sergeant sa šťastlivo vrátil
aj zo známej Diepskej operácie, v ktorej si britské velenie
vyskúšalo možnosti vylodenia
v Normandii. Len v poslednom
dni februára 1943 ho postihla
nehoda, po návrate zo „sweep“
pri ktorom dvanásť stíhačiek

zasa mesiacom bojov. V piaty
májový deň oslávil svoje narodeniny a o päť dní štartoval až
tri razy na bojový let. Svojich
29 rokov prežil Anton Prvonič
potom už len o ďalších päť dní.
Jedným z tých, ktorí Antona Prvoniča poznali, bol aj
stíhač František Loucký, autor knihy „Mnohí nedoleteli“.
Hovoril o ňom: „Bol dobrý
letec a ešte lepší kamarát. Vysoký, fúziky, šibalský úsmev
na tvári. Hrdo nosil na hrudi
odznak R.A.F. Spočiatku lietal
ako my všetci na „spiťákoch
jedna“, tak sme in hovorili, to
boli cvičné stroje, bez kanónov, neskôr na dvojkách, tie
už kanóny mali. Priamo u nás
prerábali dvojky na spitfire V,
tie mali dva kanóny a štyri guľomety. Silné nemecké letecké
sily nalietavali nad anglické
mestá a dediny každý deň
a ničili ich, zabíjali ľudí. My
všetci sme dobrovoľne nasadzovali životy na ich obranu“

Anglicko potrebovalo každého pilota a každému je vďačné za pomoc v boji. Preto tam
2O. júla 194O vznikla 31O.
česko-slovenská stíhacia peruť
a už 17. augusta bola vyhlásená za bojaschopnú a nasledujúceho dňa jej letci štartovali na
prvú úlohu. Preto v najbližších
mesiacoch vznikli ďalšie čes-

ko-slovenské letecké stíhacie
jednotky, 312. a 313. stíhacie
perute aj 311. bombardovacia
peruť. Hlásili sa do nich mladí
ľudia ako bol Anton Prvonič.

Posádka: 1
Rozpätie: 11,23 m
Dĺžka: 9,12 m
Výška: 3,02 m
Nosná plocha: 22,48 m²
Vzletová hmotnosť: 2 840 kg
Maximálna rýchlosť: 596 km/h
Dostup: 10 000 m
Dolet: 636 km

Chlapci plní života a túžob
žiť a lietať po pokojnom
nebi.
Marta Slezáková
KVV Bratislava
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Incident vo VENLO
Pod týmto názvom sa ukrýva operácia, pri ktorej
nemecký Sicherheitdienst (SD) zavliekol do Nemecka dvoch britských agentov SIS - kpt. Sigismunda
Payne Besta (1885 – 1978) a mjr. Richarda Henry Stevensa. Títo pôsobili v Holandsku ako úradníci anglickej misie Passport Control Office. K incidentu došlo
9.11.1939 v kaviarni Backus (pozri foto) v holandskom
meste Venlo na holandsko-nemeckej hranici.
Kaviareň nebola zvolená ujocks s 6 členným komannáhodne, leží asi 200 m od dom (operách Tannenberg)
hranice s Nemeckom - prepadol 31.8.1939 vysielač
obec Herongerberg. (Pozn. Gliwice. (Vysielač Gleiwitz
kaviareň Backus tu stále bol postavený v roku 1935.
stojí na Herungerweg 45 Horné Sliezsko patrilo v teja 20.2.1948 tu prebehla i re- to dobe k Nemecku. Dnes
konštrukcia akcie). Britskí je so svojou 110 m výškou
dôstojníci boli vylákaní kpt. najvyššou drevenou stavSchämmelom (v skutočnos- bou v Európe). Pri operáti mjr. W. Schellenberg 1910 cii vo Venlo bol unesený aj
– 1952, „rodinný“ priateľ L. poručík holandskej spravoHeydrichovej?) pod plášti- dajskej služby GS – III, Dirk
kom schôdzky s odporcami Klop (alias britský kpt. CopHitlerovho režimu. Dôs- pens), ktorý podľahol streltojníkov, pred príchodom ným poraneniam a šofér Jan
do kaviarne, nevarovala ani Lemmens, v roku 1940 pre-

Ročník XV.

Best napísal po vojne (1950)
knihu „The Venlo incident“.
(Pozn. KC Sachsenhausen
leží nedaleko Berlína, do
roku 1936 fungoval ako KC
Oranienburg. Poblíž tábora, v zámočku Friedenthal,
vznikol 5.8.1943 i prvý
prápor zvláštneho určenia
Brandenburgu – „Friedenthal“. V apríli 1944 bol
reorganizovaný na Jägerbataillon 502). V KC Dachau
skončili niektorí parašutisti
z Londýna a Moskvy – V.
Škacha (Silver B), v 10/435/45 tu bol internovaný i V.
Gerik (Zinc), R. Peschel
a ďalší. 9.4.1945 tu bol popravený i atentátnik na Hitlera – Georg Elser. Nemci sa
pokúsili spojiť britskú SIS
s neúspešným atentátom na
A. Hitlera (8.11.1939 - Mníchov – Bürgerbräukeller,
atentátnik stolár G. Elser
1903). Nakoniec Hitler vyu-

ujímavý incident vo Venlo?
Organizátorom zavlečenia
bol Reinhard Heydrich. Výsluchy zajatých dôstojníkov
viedli k prvým informáciam
k A-54, ktorého kontaktné
adresy boli v Holandsku
a Švajčiarsku. (Miesto schôdzok – Haag, Noordeinde
148). Parašutisti z Londýna,
pokiaľ nezahynuli pri akcii
a padli do zajatia, končili
väčšinou v bavorskom KC
Flossenbürg (napr. K. Svoboda - Wolfram, J. Grajzel
– Embassy,.. ale i W. Canaris, R. Viest, J. Golian), Terezín (F. Pospíšil – Bivouac,
S. Srazil – Antimony,...) a v
rakúskom Mauthausene (J.
Čoupek, L. Zapletal – Bivouac…). V Mauthausene bol
v 1/45 povraždený zbytok
americkej misie OSS por. H.
Greena pôsobiacej v SNP,
vrátane A. Bardicheva – výsadok SOE Amsterdam. Po

Kaviareň Backus vo Venlo - aktuálny stav
foto: autor
otvorená závora na nemeckej strane hranice. (Stevens
bol pred schôdzkou varovaný prísl. čs. rozviedky
v Holandsku – škpt. Aloisom Frankom!). Samotné
zavlečenie už previedlo SS Sonderkommando s ďalším
„špecialistom” nemeckej SD
- Alfredom Naujocksom
(1911 – 1960) – prezývaným
tiež ako „muž, ktorý rozpútal II. svetovú vojnu“. A. Na-

pustený. Komando prišlo
na nákladnom a osobnom
aute za streľby z guľometov,
zajali a spútali angl. prísl.
SIS a Holanďanov, naložili do auta a naviac odtiahli
i Bestovo auto Ford Lincoln
Zephyr, ktorým došli na
schôdzku. Best a Stevens
boli po výsluchoch internovaní do roku 1945 v koncentračnom tábore (KC)
Sachsenhausen a Dachau.

žil incidentu k invázii do Holandska 10.5.1940. (Belgická pevnosť na holandských
hranicích Eben – Emael,
nedaleko Maastrichtu, bola
10. - 11.5.1940 obsadená
nemeckým výsadkom 11
klzákov DSF-230 z 1. výsadkového pluku Luftwaffe. Išlo o prvé nasadenie
klzákov v histórii. Pomer
bol cca 70 výsadkárov proti
1200 obráncom). Čím je za-

atentáte na Heydricha tu
bola od 10/42 povraždená
i väčšina spolupracovníkov
(294) výsadku Anthropoid.
Koncom vojny končili parašutisti i v Prahe (Pankrác,
Jenerálka) a v Kounicových
kolejích v Brne. A paradoxne, posledné dni života strávil v Terezíne Paul Thümmel (A-54) a 20.4.1945
tu bol i popravený.
Vladimír Gajdoš
KVVV Praha
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predovšetkým. Musím
potvrdiť, ako hlavný rozhodca, že sa nevyskytli
nijaké problematické skutočnosti a sťažnosti – a to
tak na priebeh súťaže ani
na hodnotenie, pokiaľ ide
o vyhodnotenie výsledkov.
Možno aj preto, lebo pri
hodnotení terčov zo streleckých disciplín boli priamo prítomní vedúci družstiev a tí, pokiaľ by boli
mali nejaké pochybnosti,
mohli namietať hneď pri
hodnotení. Pri hodnotení ručných granátov nie
je tiež o čom pochybovať.
Kontrolujú všetci či trafil
– netrafil. Ani po celkovom vyhodnotení sa nevyskytli nejaké pochybnosti
alebo protesty. Výsledková
listina je konečným verdiktom rozhodcov a organizátorov „Memoriálu“.
Po skončení súťaží
a pred vyhodnotením výsledkov starosta obce Anton Chrvala zabezpečil
pre účastníkov „Memoriálu“
prostredníctvom
miestnych reštauračných
služieb pána Ivana Kopúnka, majiteľa reštaurácie K&H, obed priamo
na štadióne aj s výdajom,
za čo im patrí naše poďakovanie. Ani tu na kvalitu
ani množstvo, podobne
ako aj na ústretovosť obsluhy sa nemohol nikto
sťažovať. Vrátane možnosti občerstvenia a nápojov.
Pri vyhlásení výsledkov je
vždy napätie, aj nejedno
prekvapenie. Lebo aj keď
špionáž v priebehu spracovania výsledkov vždy
pracuje, najmä v prípade
tých nedočkavých a dúfajúcich v úspech, nikdy
sa nedostane na známosť
všetko pred oficiálnym vyhlásením výsledkov a niekedy sú aj zámerne vypúš-

ťané klamné informácie.
Takže tentoraz pracovali
dobre nielen rozhodcovia
na jednotlivých disciplínach a hlavný rozhodca
so zapisovateľkou, ale aj
„compiuterové“ výpočtové stredisko. Aj keď s 15
minútovým oneskorením,
pripravili nielen celkové
výsledky, ale aj diplomy
a tak vyhlásenie výsledkov
prebehlo hladko. Vedúci
družstiev pri vyhodnotení
dostali vytlačenú aj výsledkovú listinu. Myslím
si, že radosti a prekvapení
bolo viacej ako sklamaní.
Vyhlásením výsledkov sa
program preniesol na zámok, kde už bola pripravená spoločenská časť v réžii
hlavného logistu KVV
Bratislava Laca Hrehu.
Dobrý guľáš pod jeho dohľadom pripravili vojenskí
kuchári z Hlohovca, ktorí
prišli aj s poľnou kuchyňou, ktorú nám zabezpečil
a poslal veliteľ pozemných
síl MO SR gen. Gajdoš, za
čo mu patrí poďakovanie.
Lenže Laco Hreha sa pri
svojich skúsenostiach prepočítal. Zakúpený a ním
plánovaný konzum chleba
pre guľáši a klobásku sa
minul už pri guľáši, z ktorého nezostala, obrazne
povedané ani kvapka. Na
jeho prípravu aj pod dohľadom nášho financmajstra Milana Feješa padlo
32 kilogramov mäsa. Na
šťastie, pri posedení bol
prítomný starosta obce
Anton Chrvala aj s manželkou a tá nám dodatočne dodala desať bochníkov chleba ku klobáskam.
Aj po tých zostala v kotli
len mastná voda. A azda
aj vzhľadom na počasie
večer 3.7. na terase a 4.7.
pri spoločenskom posedení sa vypilo spolu 151
litrov vína. O zábavu sa

tradične postarala hudba
nášho člena KVV Jareka.
Pre niektorých zábava
končila až za bieleho rána.
Osobitne však treba vyzdvihnúť hlavnú organizačnú činnosť v príprave
„Memoriálu“ ktorá ležala na pleciach šéfa celého
podujatia Ľuba Dubeňa. Pozostávala nielen
zo zabezpečenia finančných prostriedkov, ale aj
z množstva drobných organizačných a zabezpečovacích úkonov, ktoré na
„memoriáli“ neboli ani
tak vidieť, ale bez ktorých
by „memoriál“ nebolo
možné zorganizovať a zabezpečiť na takej úrovni.
Nemožno opomenúť ani
nezištnosť nášho fotografa
Vlada Schneidera, s akou
pristúpil k zabezpečeniu
fotografického materiálu. Na stovkách záberov,
ktoré na diskéte rozoslal
organizátorom, aj zúčastneným družstvám, sa zaiste nájde každý z účastníkov. Vlado vďaka.
Pred zotmením slávnostné posedenie spestrili Peťo
Alexander spolu kolegom
Leošom nafuknutím balóna, ktorý odpilotoval
Peťo Aexander a keď balón dosiahol výšku 2000
metrov, vyskočil z neho na
padáku Lojzo Bachratý
z KVV Trnava, aby obletel
zámok Smolenice a pristál na lúke pod zámkom.
Organizátori 11. ročníka
Memoriálu zakladateľov
výsadkového vojska a 7.
ročníka memoriálu vynálezcu padáka Štefana Baniča svoju úlohu splnili.
Pravda, nebol to ubytovací komfort niekoľkohviezdičkového hotela typu
„Stan“ (počet hviezdičiek
je podľa počtu možných
nocľažníkov-veteránov) aj
s prípadnou extra triedou,

ktorá pozostáva z vykurovacieho zariadenia stanu,
ktoré nenecháva nikoho
pri pokojnom a nerušenom spánku. Nebolo to ani
tradičné zariadenie „Interhotela Palanda (príčna)
Hámry“ (Interhotel nie
podľa názvu „internát“,
ale podľa „internation“),
v oboch prípadoch s exkluzívnou posteľnou bielizňou typu „spací vak“. Bol
to komfort bývalých pánov
smolenického zámku s modernizovaným ubytovacím vybavením interiéru,
aký sa sluší na akademických vzdelancov, ktorí sa
v tomto zariadení Slovenskej akadémie vied, ktorá
zámok Smolenice vlastní,
stretávajú na konferenciách a medzinárodných
sympóziách. Boli to, predpokladám pre každého, kto
sa memoriálu zúčastnil,
nádherné dva dni v krásnom prostredí smolenického zámku. Poďakovanie
patri aj kastelánovi smolenického zámku Ing. Karolovi Volnerovi za to, že
nám umožnil pobyt v tak
príjemnom prostredí. Tým
prešla štafeta organizácie
ďalšieho ročníka „Memoriálu“ opäť na českých kolegov, ktorí ešte nevedeli,
kto konkrétne túto štafetu
z českých klubov prevezme.

Viktor Timura
KVV Bratislava
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Smutné leto na letisku v Slávnici
Dňa 20. augusta krátko pred 9:30 hodine došlo vo
výške 1360 m nad obcou Červený Kameň k stretu dvoch
lietadiel. Jednalo sa o lietadlá L 410 UVP a L 410 MA.
V oboch lietadlách sa v tom
čase nachádzalo po 17 športových parašutistov. V troskách jedného lietadla zahynuli pilot Milan Ondra (†45 r.)
z Nitry a koopilot Roman Sládek (†45 r.) z Ružomberka.
V troskách druhého lietadla
zahynuli pilot Róbert Slosiar
(†44 r.) z Pruského a koopilot
Michal Česnek (†36 r.) z Bratislavy. Po zrážke sa podarilo
ihneď, i keď mnohým s veľkými ťažkosťami, z lietadiel vyskočiť 32 parašutistom. Žiaľ,
jednému z nich, Mariánovi
Mindekovi (†44 r.) z Martina sa po výskoku síce otvoril
padák, no následne musel
riešiť jeho chybné otvorenie,
musel ho odhodiť, záložný
padák sa mu už nepodarilo
otvoriť a dopadol na zem. Zo
spodného lietadla sa podarilo
vyskočiť iba pätnástim parašutistom. Parašutisti Martin
Viktoríny (†41) z Bratislavy a Karol Vavrinec (†42)
z Hlohovca zomreli na palube havarovaného lietadla.

Všetci sme isto s veľkou pozornosťou sledovali správy a informácie o tragických chvíľach
na letisku v Slávnici, resp. nad horou poblíž obce
Červený Kameň dňa 20. augusta 2015 a dostupné správy po tejto tragickej udalosti. So záujmom
a hlbokou spoluúčasťou, zármutkom a sústrasťou
sme čítali a pozerali v rôznych komunikačných médiach články a výpovede svedkov i priamych účastníkov, mnohokrát našich priateľov, či známych.

Toľko z faktov ako boli
prezentované v tlači. V tom
čase prebiehalo na letisku
Slávnica niekoľkodňové sústredenie športových parašutistov z celého Slovenska za
účelom hromadných zoskokov z výšky 4000 m, cielených
k postupnému zväčšovaniu
a následnému prekonaniu
rekordu vo veľkosti - počte
parašutistov chytených a zapojených do predpísaného
tvaru. Tieto zoskoky boli
plánované spočiatku z dvoch
a neskôr troch výsadkových
lietadiel L 410 súčasne. Žiaľ,
už prvý let sa stal osudný a počas jeho stúpania
došlo k uvedenej tragédii.
Pripomeňme si niektoré vyjadrenia priamych
účastníkov tohto letu, plánovaného prvého zoskoku.
Roman Bauman 45 r. zo Senice. Absolvoval už 5600 zo-

skokov. Je jedným z viacerých
tandempilotov na Slovensku,
examinátor tandemového
skákania. Parašutizmu sa
venuje od svojich 15 rokov:
„Nastúpili sme do dvoch lietadiel s cieľom vyskočiť veľkú formáciu s počtom ľudí
34. Došlo ku kolízii lietadiel
a parašutisti ich museli núdzovo opustiť, lebo lietadlá
boli v takom stave, že nemohli lietať. Všetci parašutisti sú vycvičení na takéto
situácie, poznajú núdzové
postupy a všetkým bolo jasné, že musíme čo najrýchlejšie opustiť lietadlo,” priblížil
osudné chvíle Roman. Ako
dodal, v lietadle, v ktorom
bol on, sa podarilo otvoriť
dvere a vyskočili traja parašutisti. Následne sa podľa neho dostalo lietadlo do
nejakej vývrtky a pre odstredivú silu sa nedalo po-

vyskakovať. „Za pár sekúnd
pilot dostal lietadlo do takého letového režimu, že sme
mohli všetci povyskakovať.
Všetci sme sa dobre poznali.
Väčšine sa podarilo dostať
von z lietadiel. Parašutisti
povyskakovali, piloti samozrejme nemohli. Chcel by
som si ešte skočiť, no myslím
si, že teraz si dám pauzu.”
Patrik Minár, z Prešova, organizátor pripravovaného
rekordného zoskoku. Počas
nešťastia bol v spodnom
lietadle, ktoré krídlom narazilo do stroja nad ním:
„Tesne pred výskokom, keď
som zbadal dieru v trupe,
pomyslel som si, že je to iba
zlý sen. Neveril som, že by sa
toto mohlo stať, veď predsa
pilotovali skúsení piloti.” Ako
opísal, nachádzal sa v spodnom lietadle. Po započutí
ubratia plynu ich lietadla
zbadal, že sa oba stroje k sebe nebezpečne blízko priblížili a vtedy skríkol na ostatných parašutistov: “do ri...,
ten turbolet letí na nás,” hneď
sme všetci vedeli, že je zle.
Z nášho pohľadu sme to videli ako chybu pilotov nášho
lietadla. Som presvedčený, že
piloti nemali letieť tak blízko, urobili chybu, ktorej sa
dalo predísť ešte skôr. Pilot
Robert Slosiar, ktorý bol vo
vrchnom lietadle, ani netušil, čo sa odohráva pod ním,
a preto mi je to veľmi ľúto,
Bolo to strašné, ale panika
nevznikla, pretože sme na
takúto situáciu pripravení
a vieme, že iba zachovanie
si chladnej hlavy nás môže
zachrániť. Konečne sa nám
podarilo zozbierať naozaj
dobrých ľudí, ktorí by ten rekord skočili. Je nám ľúto, že
to nevyšlo ani na prvýkrát,
ani jeden zoskok. V každej
tej mašine boli ľudia, ktorí mali veľa zoskokov, mali
natrénované skupinové zoPokračovanie na str.17
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skoky, preto sa ich aj veľa
dostalo von. Ak by sa tento
zoskok vydaril, na obed sme
mali plánovaný ďalší zoskok
s účasťou troch lietadiel a 42
parašutistov. Boli to ľudia, s ktorými bola zábava,
s každým z nich. Ak budú
mať ostatní parašutisti záujem, pokúsime sa na budúci
rok presne v deň tragédie ten
rekord urobiť. Na ich počesť.“
Roman Bakič, z Bratislavy.
Absolvoval 4900 zoskokov,
Tandempilot (2900 zoskokov ako tandempilot):
“Náraz som nevidel, sedel
som chrbtom k oknu. Pamätám sa, že po náraze niekto
zúfalo zakričal: “ Čo robia?!”
– My sme na takéto situácie
cvičení. Je to automatická
reakcia. Ešte predtým, ako
sa dostalo lietadlo do vývrtky, sa podarilo tým, ktorí sedeli pri dverách, otvoriť ich.
Ak by sa to nepodarilo, tak
sa z toho toľkí nedostaneme
živí. Za svoj život vďačíme
jednoznačne pilotom. Boli
to skúsení piloti. Podarilo sa
im odstaviť lietadlo z vývrtky, podali vynikajúci výkon.
Vďaka tomu nám zachránili
životy. Po náraze lietadiel do
seba nebol na palube žiadny zmätok. Parašutisti boli
jedni boli skúsení a druhí
menej skúsení, ale dosť skúsení na to, aby sme to všetko
zvládli. Osobne som poznal
posádky oboch lietadiel, boli
sme dobrí kamaráti. Piloti nemali padáky, vedeli, že
sa už nezachránia, no pre
nás však urobili maximum.”
Richard Kolozsi z Bratislavy, bývalý reprezentant
v modernom päťboji. Absolvoval 528 zoskokov:
“Patril som k posledným,
ktorí sme sa dostali z lietadla. Od zeme ma delilo tristo
metrov, alebo, ak chcete, pár
sekúnd, keď som sa z neho
vyškriabal. Nedokážem povedať čo sa vlastne stalo. Nie
som odborník na lietanie

v zostavách. Let vo formácii
má svoje pravidlá. Lietadlá
majú mať určitú vzdialenosť,
správajú sa a komunikujú
ako jedno lietadlo a vždy
sme to druhé videli. Viem,
že lietajú tesne pri sebe, občas som si aj hovoril, ako sú
blízko, s tým, že piloti vedia,
čo majú robiť. V každom lietadle sedia dvaja piloti a let
je pre nich relatívne rutinný
Prečo sa priblížil a zrazili,
je pre mňa nepochopiteľné.
Napadá mi všeličo možné,
mohla byť nejaká turbulencia, možno jeden urobil
manéver, ktorý druhý neočakával, možno obaja urobili
naraz manéver, ktorý rezultoval do zrážky. Nevidel som
to, priznám, posielal som
v tej chvíli cez telefón mail.
Dôvod zrážky je pri skúsených pilotoch absolútne nepochopiteľný a možno sa ho

šom lietadle, ktoré letelo vyššie, ako kričí: Preboha, čo sa
deje, čo robia, to je zlé! Cez
okienko som zazrel siluetu
druhého lietadla, nebolo mi
jasné, či je to nejaký vážny
problém, lebo aj v minulosti
som mával pocit, že lietadlá
sú príliš blízko. Až kým sa
neozval náraz. Nebol to veľký rachot a prirovnal by som
to k pocitu, ako keď sa rozkolíše kabínka lanovej dráhy. Ťuk, ťuk, buc. Trochu nás
to vo vnútri poprehadzovalo.
Sedel som čelom k druhému
lietadlu a po náraze som
skončil medzi ľuďmi oproti.
Na to ten, čo si to všimol prvý,
kričal dvere, dvere a roleta sa
zdvihla. Bol som v lietadle aj
s bratom. Aj keď je skúsený,
má trochu menej odskákané. Prvá myšlienka patrila
jemu, chcel som mu poradiť,
nech otvára najskôr záložný

tak skáčeme. Pilotom nijako
nepomôžeme, naopak, lietadlo s nami je ťažšie a tým sa
horšie ovláda. Každý v tom
momente bojuje o holý život,
lebo nevie, či to lietadlo drží
na poslednom nite, alebo sa
len oškrel lak. Okamžite sme
išli vyskakovať. Veľa z toho,
čo sme urobili, bolo pudové.
Každý v tom momente chcel
byť z lietadla preč. Skydiving
je o skúsenostiach a rutine.
Aj ľudia, ktorí majú za sebou
tisíc zoskokov, si vždy skontrolujú, či je všetko tak, ako
má byť a prejdú si pred skokom každý úkon. Raz ročne
sa robí preskúšanie, v rámci
neho aj riešenie závažných
situácií. Ako v letectve, aj
v parašutizme robí každá nehoda skákanie bezpečnejším,
lebo sa odstránia potenciálne chyby. Absolútne každý
vedel, že sa musí dostať von:

raz dozvieme. Ani som neevidoval, kde sme, ako sme
vysoko. Pár minút predtým
mi pípač oznámil výšku tristo metrov, z ktorej sa dá už
vyskočiť a bezpečne otvoriť
záložný padák. To je chvíľa,
ako keď vám v komerčnom
lietadle dovolia odopnúť
bezpečnostné pásy. Aj my sa
odopneme, dáme dole prilby,
rozprávame sa. Zrazu som
počul jedného z ľudí v na-

padák, ale nebol na to čas.
Hneď po otvorení prví ľudia
začínali skákať von. Keď sa
zrazia dve lietadlá, nie je
najmenší dôvod, aby sme
ostávali v nich bez ohľadu
na to, či sú stroje v poriadku
alebo nie. Kapitán určuje,
ako sa bude skákať, on dáva
povel k výsadku, ale ani na to
nebol čas. Mal svoje starosti.
Je to skôr taký úzus, ak je lietadlo poškodené, a môžeme,

ak bude dostatočná výška,
otváram hlavný, ak nie, rovno záložný padák. Tí, ktorí
vyskakovali prví, pristávali
na hlavných padákoch. My,
čo sme sedeli tesne za pilotmi a boli poslední, sme boli
na padáku až 100 metrov
nad zemou. Automaticky
som otváral záložný. Kým
sme sa dostali von z lietadla,
začalo sa krútiť tak, že odPokračovanie na str.18
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stredivá sila išla, žiaľ, oproti
dverám. Chytilo ľavotočivú
rotáciu, asi bola poškodená
pravá strana krídla. Zároveň klesalo, ale nie ako kameň. Trochu plachtilo. Dôležité bolo, že keď odstredivá
sila na chvíľu povolila, sme
sa mohli drať ku dverám.
Neviem, čo v tom momente
mali v hlave piloti, boli sme
vo výške maximálne 1500
metrov, navyše pod nami
kopec, teda 300 metrov vyššie ako hladina nad letiskom
a s poškodenými lietadlami
v takom stave sa aj piloti
zrejme len snažili zachrániť,
čo sa dalo. Možno si uvedomili, že keď už nič iné, tak
musia dostať parašutistov
von a teda robili maximum
preto, aby rotáciu zastavili.
Dialo sa to v dvoch, troch
vlnách. Chvíľu sa dalo hýbať, chvíľu nie. Ležal som na
podlahe, držal som sa okraja
dverí, vedľa mňa ešte jeden,
zrejme Roman Bakič, ale to
neviem presne. Myslím, že
sme boli jedni z posledných
v lietadle. Ani nemôžem
povedať, že som vyskočil, ja
som sa von vyškriabal. Po
strate kontaktu s lietadlom
som letel k zemi chrbtom, tak
som sa len rýchlo pretočil na
brucho a otváral záložný padák. Krátko na to som videl
druhú mašinu, ktorá stratila
chvost, bola úplne neriaditeľná a predo mnou padla rov-

no do lesa, kde sa ju snažili
neskôr zahasiť. Naše lietadlo
padlo asi kilometer odtiaľ.
Žiaľ, ani jedno nebolo spôsobilé, aby pristálo a niekto
to vnútri prežil. Mali sme
veľké šťastie, že uprostred
lesnatého a skalnatého terénu bola naozaj veľká lúka
bez káblov a iných prekážok.
Aj keď bola strmá, ale dalo
sa na nej pomerne pohodlne pristáť, napokon ani vykĺbené členky sme nemali.
Ešte kým sa mi otvoril padák som videl, že popri mne
niekto preletel, čo vzhľadom
na moju veľmi nízku výšku
otvorenia
nenaznačovalo
nič dobré. V takej malej výške stačí drobné zaváhanie.
Vyskakovali sme menej ako
300 metrov nad terénom.
Záleží aj na šťastí. Ja som ho
mal. Voľným pádom klesáte rýchlosťou sto metrov za
dve sekundy. Ak nezareagujete rýchlo, nie je šanca. Od
opustenia lietadla po náraz
na zem neprešlo v mojom
prípade viac ako 10 sekúnd.
Z nášho lietadla sa dostali
všetci, ale Marián Mindek
starší to, žiaľ, nezvládol.
Tragickosť chvíle zvýrazňovalo, že tam mal syna. Boli
sme prví, ktorí sme ho našli.
Parašutisti sú malá komunita, je to pár ľudí. Takmer
každý mal v partii nielen
kamarátov, ale partnerov,
rodinu, najbližších. V sezóne
sa stretávame každý víkend.

Parašutisti, piloti. V piatok
prichádzame, v nedeľu ideme domov. Sme si blízki. Nebola to posledná zlá správa.
Ako sme sa začali stretávať
na lúke a vedeli, že väčšina
z nás to prežila, prišla ďalšia
rana. Dvaja zostali v druhom stroji v chvoste, ktorý sa
roztrhol, lebo niečo vletelo do
ich lietadla a úplne vytrhlo
dvere. Zrejme sa museli zraniť už pri zrážke. Obaja boli
veľmi skúsení, silní, dospelí
chlapi. Myslím, že zranenie
ich ochromilo natoľko, že neboli schopní sa odtiaľ dostať
a žiaľ, zostali v lietadle. Bolo
nám jasné, piloti nemali šancu, ale že ešte aj títo dvaja…
V takýchto situáciách každý
primárne uvažuje nad sebou, ale keby videl možnosť
druhému pomôcť, určite to
urobí. Môže sa stať, že niekto
ostane pripútaný… Ale realita bola, že od nárazu sa
lietadlá do 30 sekúnd ocitli
na zemi a parašutisti v podstate tiež. Vnímal som brata, keďže sedel vedľa mňa.
Ale čas nebol na nič. Každý
sa postaral o seba. V prvom
momente som neveril, že sa
práve stalo to, čo sa nestáva
a ani nie je dôvod, aby sa
stalo. V druhom, či to bude
alebo nebude OK. Buď skočíš, alebo nemáš šancu. Paradoxne som si spomenul na
vlaňajšie nešťastie v Poľsku,
kde sa oddelilo krídlo lietadla a zachránil jediný človek, pričom lietadlo sa krútilo tak, že uväznilo všetkých

vnútri. Toto mi napadlo, či
skončíme ako oni. Budeme
sa krútiť a nedokážeme sa
pohnúť. Potom nastúpil dril,
automatika: dostať sa von
a hľadať plochu, kde pristáť.
Na drámy a prehrávanie celého života nebol čas. Každý
pred zoskokom v podvedomí
uvažuje, čo by robil v núdzovej situácii. A presne to sme
realizovali – každý ako najlepšie vedel. Náš šport nie je
nebezpečný. Je adrenalínový.
Nebezpečný je jedine vtedy,
ak niekto podcení prípravu a pravidlá. Na to sa dá
zaplatiť životom. Našťastie,
lietadlo bolo plné skúsených
parašutistov, tých najlepších,
ktorí mali skočiť slovenský
rekord. Napokon, popoludní
sa k nám malo pridať aj tretie lietadlo a malo nás byť vo
vzduchu ešte viac. Keď som
pristával, pozeral som okolo
seba, aby som sa prípadne
s nikým nezrazil. Videl som
brata, pristál 500 metrov
odo mňa. Bol v poriadku.
V tom momente som si povedal, super, sme na zemi,
už sa nám nič nestane. Len
som sedel a nadával, ako
sa nám toto mohlo stať. Ale
obrovsky mi odľahlo. Žijem
ja, žije brat, videl som veľmi veľa padákov, je to dobré, mnohí sú vonku. Potom
sme sa išli ešte popozerať, či
niekto z nás nevisí niekde na
strome. Bola by škoda, keby
sa niekto zranil a len kvôli
tomu, že mu pol hodiny nikto

Milan ONDRA
* 2. 8. 1970 + 20. 8. 2015

Karol VAVRINEC
* 28. 5. 1973 + 20. 8. 2015

Martin VIKTORÍNI
* 30. 7. 1974 + 20. 8. 2015

Roman SLÁDEK
* 13. 4. 1970 + 20. 8. 2015

Smutné leto na letisku v Slávnici
Pokračovanie zo str.17

Pokračovanie na str.19
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Smutné leto na letisku v Slávnici
Pokračovanie zo str.18

nepomôže, zomrie. Žiaľ,
jediný, koho sme našli, bol
Marián, ktorý to nezvládol.
Potom už prišli hasiči aj záchranári a usmerňovali nás.
Naložili sme výbavu a šli do
Červeného Kameňa, kde nás
zhromaždili na futbalovom
ihrisku.
.
Po tejto tragédii som si povedal, že štatisticky máme
na najbližších sto rokov bezpečné skákanie, lebo toto by
sa dvakrát za život nemalo
zopakovať. Je to šport, pri
ktorom, žiaľ, ľudia umierajú. Vinou svojou, vinou
vybavenia, ale 99 % príčin
nešťastí sa dá eliminovať.
Triezvym uvažovaním, nepreceňovaním
vlastných
schopností,
zachovaním
dobrej kvality vybavenia,
pravidelnou kontrolou, bezpečnostnými opatreniami
pred i počas zoskoku. A potom je taká malá milióntina
promile, že sa človek zabije
aj bez toho, aby urobil nejakú chybu. Osud? Zlý deň?
Aj tak to môžeme nazvať.
Do tohto tragického letu
som nemal ani dôvod odhadzovať padák. Keď sme
prvý raz skákali v zostave,
sa mi stalo, že ako sa zostava rozchádzala, jeden z nás
otvoril padák skôr a keď
som letel okolo neho, začal
sa nafukovať padák proti
mne. Stihol som sa uhnúť.

Michal ČESNEK
* 23. 5. 1979 + 20. 8. 2015

Táto tragédia určite ovplyv- viedol celý aeroklub. Ktovie, Záverom slová z rozlúčky
ní ďalšie pokusy o rekord či čo bude so Slávnicou, čo bude v smútočnom prejave
Slovenského
parašutizmus na Slovensku. s celým športovým skákaním predsedu
Celú komunitu. Viem si na Slovensku. Zasiahne to národného
aeroklubu
predstaviť aj to, že veľa ľudí ľudí dokonca v oveľa širMilana Rastislava
so skákaním skončí, či už šom rádiuse ako Slovensko.”
Štefánika
z osobného pocitu obavy,
Jána Mikuša:
strachu, pre nátlak okolia,
„Prežívame všetci obrovskú bolesť a žiaľ,
rodiny. Ťažko sa vysvetľuje mame, ktorá aj tak bola keď odprevádzame na posledný let a posledný zoskok
v strese z môjho skákania, že
obetavých ľudí a vynikajúcich priateľov.
idem skákať znova po tom,
Ďakujeme za všetko, čo ste vykonali pre rozvoj
čo sa sedem ľudí zabilo. Slávnica je na Slovensku najväčslovenského letectva a parašutizmu.
ším strediskom. Jediná mala
také veľké turbínové lietadlo, Symbolicky sa budeme s vami aj naďalej stretávať.
ktoré prevádzkovala každý Verím, že na modrej oblohe vašu dušu vždy nájdeme.“
víkend. Je to jedno z najlepších výsadkových lietadiel.
Obrovské, výkonné. Žiaľ, jeden z pilotov, ktorý zahynul,
Daniel Cádra
KVV Trnava
foto: Patrik Minár
foto: šleso

Marián MINDEK
* 2. 8. 1970 + 20. 8. 2015

Robert SLOSIAR

* 24. 9. 1970 + 20. 8. 2015
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Slemä 2015
Pokračovanie zo str.1

Výstup na Slemä
otvoril viceprezident KVV
SR a predseda KVV ZA
kol. Glatter, v príhovore
ďalej vystúpili generál
Macko, prezident KVV
SR kol. Tuček ako aj
ďalší účastníci výstupu.
Účastníci akcie sa potom
rozdelili do dvoch skupín. Prvá pod vedením
kol. Glattera nastúpila na
pripravené vojenské vozidlá a presunula sa na
kótu Brtkovica /1050m/,
odkiaľ už pešo pokračovala vo výstupe na vrchol
Slemä /1514m/. Druhá,
v ktorej bol aj generál
Macko /tento rok sa zo
zdravotných
dôvodov
nemohol zúčastniť výstupu, ale prisľúbil, že

na budúci rok na výstupe
nebude chýbať/ sa autobusom presunula na vojenský cintorín Háj-Nicovô,
kde
položila
veniec
na hroby tam pochovaných
príslušníkov
2.parabrigády, ktorí zahynuli na vrchole Slemä.
Pri pamätnej doske na vrchole Slemä
držali čestnú stráž už
menovaní vojaci, repllku
zástavy 2.čs.samostatnej paradesantnej bigády v SSSR kolega zo
Žiliny. Príhovor k prítomným predniesol kol.
Glatter, ktorý aj vyzval
k ucteniu pamiatky padlých minútou ticha. Účastníci výstupu potom k
pamätnej doske položili
veniec a zapálili smú-
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točné kahance. Ďalej
svojimi príspevkami vystúpili kol. Tuček, Švrlo a iní. Po krátkom
oddychu a fotografovaní sa začal zostup k čakajúcim vozidlám, ktoré
účastníkov zviezli na
miesto ukončenia celej akcie. Tu sa znovu
spojili obidve skupiny
a už spoločne opekali “náhradné” špekačky.
/Slanina a špekačky
pôvodne určené na občerstvenie “zostali”
zabudnuté v chladničke
v žilinských kasárňach.
Ferko sa síce ospravedlňoval a vyhováral na vek
a “hosipu” , ale pamätajúc
na “Písmo”, ktoré hovorí
“Kto si bez viny hoď
kameňom”
sme
mu
všetci skoršie narodení
“odpustili”./

Akcia 21. ročník vstupu
na Slemä, bola ukončená spoločným
nástupom, odovzdaním
pamätných listov účastníkom a príhovormi
so želaním úspechu
22.ročníku.

Ladislav Haverla
KVV Banská Bystrica

Blahoželáme k narodeninám
apríl

jún

Effenberger Mikuláš
Hrehuš Anton
Kluvánek Ivan
Kňazovický Ľubor
Rezník Jaroslav
Šubertová Iveta
Šuplatová Ľubica
Takáč Karol
Timura Viktor
Čižinský Jozef
Galgoci Jozef
Kováčová Miroslava
Langl Peter

Benkovič Lukáš
Baško Jozef
Filo Alexander
Hulín Ivan
Kováčová Jana
Méhesová Božena
Obúlany Peter
Pätoprstá Božena
Prvonič Peter
Svrčková Oľga
Voda Gustav
Habo Rudolf
Horváthová Ružena
Stareček František
Zárecký Daniel

máj
Méhes Jaroslav
Smrek Emil
Vaigl Milan
Bohunický Miroslav
Cádra Daniel
Juriš Patrik
Mikuš Stanislav
Nemček Ivan
Novák Ivan

júl
Horváthová Tatiana
Matúšková Zdenka
Michajlov Mário
Poláček Juraj
Snohová Katarína
Tučeková Emília
Vodová Jana

august
Ambróz Milan
Daráš Miroslav
Denkóczy Ladislav
Gašparovič Jozef
Gyenesová Andrea
Hreha Ladislav
Matúška Ján
Černý Jozef
Gažo Bohumil
Hoffmann Edgar
Macháč František
Velšic Ľubomír

september
Hubinská Katarína
Hudec Miroslav
Chrenková Viola
Vráblová Marta
Adamec Daniel

október
Herman Juraj
Hermanová Mária
Chrenka Milan
Pavlovič Vladimír
Vrábel Jozef
Müller Peter

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

