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Vojenskí výsadkári
ocenili Jána Iľanovského
a uctili si
72. výročie oslobodenia
Okoličného
Na základe rozhodnutia KVV SR sa dňa 2. 2.2017 zúčastnila delegácia KVV SR vedená prezidentom plk.
v.v. Ing. Jozefom Tučekom,CSc a viceprezidentom
Františkom Glatterom na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši stretnutia s predstaviteľmi zastupiteľstva v čele s primátorom Ing. Jánom Blcháčom.PhD
a predsedom SZPB plk. v.v. Ing. Jánom Martinkom.
Zo zdravotných dôvo- generála Jána Iľanovského.
dov sa za náš klub nezú- Prezident KVV SR odovzdal
častnil organizátor akcie pánu generálovi Zlatú meviceprezident klubu pplk. v. dailu Jozefa Gabčíka, čestv. Viktor Puchoň. Z rovna- né členstvo v klube a mekých dôvodov sa nezúčast- nom Klubu výsadkových
nil prezident KVV ČR plk. veteránov Českej republiv.v. Ing. Frantiček Stavný. ky ich Pamätnú medailu.

Cieľom stretnutia bolo
pri príležitosti 72. Výročia
začatia operácie na oslobodenie mesta Liptovský
Mikuláš a oslobodenia
mestskej časti Okoličné uctiť si pamiatku padlých vojakov v boji o mesto a oceniť medailami KVV SR
a KVV ČR brigádneho

Ocenenie klubov si príslušník 2. Československej
samostatnej paradesantnej
brigády a 1.Československého armádneho zboru vyslúžil za bojové zásluhy počas
2. Svetovej vojny, oslobodzovanie mesta a pri príležitosti 72. Výročia oslobodenia mestskej časti Okoličné.
Pokračovanie na str.3
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Tak by to malo byť vždy a všade
(Slávnostný ceremoniál v Žiline)
V piatok 24. februára 2017 dopoludnia na nádvorí 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline sa
uskutočnil
Slávnostný
ceremoniál
odovzdania
funkcie veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia. Ceremoniál sa uskutočnil podľa protokolu so všetkými náležitosťami, ktoré k takejto významnej udalosti patria.
Po slávnostnom pochode a nástupe jednotiek,
čestnej stráže a vojenskej
hudby na nástupisko a podaní hlásenia, moderátor
privítal hostí: „Milé dámy,
vážení páni, kolegovia!
Vítam vás všetkých na
Slávnostnom ceremoniáli
odovzdania funkcie veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia. Na dnešnú slávnosť
zavítali osobnosti Generálneho štábu Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, predstavitelia diplomatického
zboru, miestnej samosprávy, kolegovia v zbrani zo
zahraničia a zástupcovia
mimovládnej organizácie.
Dovoľte mi osobitne medzi nami privítať náčelníka
Generálneho štábu OS SR
generála Milana MAXIMA,
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR
j. e. Adama STERLINGA
primátora mesta Žilina
a poslanca Národnej rady
SR pána Igora CHOMU,
delegáciu Armády Českej
republiky vedenú veliteľom Veliteľstva špeciálnych
síl brigádnym generálom
Karlom ŘEHKOM, delegáciu ozbrojených síl Poľskej
republiky vedie plukovník
Michal
Strzelecki - ve-

liteľ - Jednostka Wojskowa
Komandosow, vojenského
pridelenca obrany Spojených štátov amerických
v SR, podplukovníka Jonathana S. DUNN-a, náčelníka Odboru Síl špeciálneho
určenia Generálneho štábu
OS SR plukovníka Miroslava Gardla, hlavného poddôstojníka OS SR štábneho
nadrotmajstra Vladimíra
Beluša, prednostu okresného úradu v Žiline, pána Michala LAVRÍKA, riaditeľa
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline plukovníka Ivana ŠPÁNIKA,
riaditeľa okresného riaditeľstva policajného zboru
SR v Žiline plukovníka Ľudovíta ŠEBESTU, bývalých
veliteľov 5. pluku špeciálneho určenia, plukovníka vo
výslužbe Jozefa TUČEKA,
plukovníka vo výslužbe Jozefa KRIŠTOFIAKA a súčasného veliteľa 5. pluku
špeciálneho určenia, plukovníka Ľubomíra Šeba.”
Moderátor potom prítomných zoznámil s doterajším priebehom služby plukovníka Ľubomíra Šeba,
odstupujúceho veliteľa 5.
pluku špeciálneho určenia.
V tejto chvíli mu bolo na
Pokračovanie na str.2
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Tak by to malo byť vždy a všade
(Slávnostný ceremoniál v Žiline)

Plukovník
Ing. Miroslav Gardlo
Narodil sa 24. januára 1967
v Čadci.
Po
absovlovavní
maturitného štúdia pokračoval v štúdiu na Vojenskej fakulte vysokej školy
dopravy a spojov v Žiline.
Vojenskú karieru
začal v roku 1991 ako veliteľ
čaty a roty 17. železničného stavebného práporu. Od
roku 1992 pôsobil ako odborný asistent katedry Vojenskej fakulty žilinskej Vysokej školy dopravy a spojov.
V roku 2000 absolvoval jazykovú prípravu vo
Vojenskom jazykovom inštitúte
v texaskom Lackland-e, aby úspešne - ako
najlepší zahraničný frekventant - absolvoval kurz
pre dôstojníkov špeciálnych
síl vo Fort Bragg-u v americ-

kej Severnej Karolíne. Za tento
úspech prevzal medailu z rúk
podpredsedu zboru náčelníkov štábov americkej armády.
Od roku 1995 bol
ustanovený do funkcie veliteľa
skupiny špeciálneho prieskumu
5. pluku špeciálneho určenia. V 5. pluku pôsobil
na pozíciách ako veliteľ roty
špeciálneho prieskumu, starší
dôstojník operačnej skupiny,
náčelník skupiny, zástupca
náčelníka štábu pluku, náčelník skupiny riadenia výcviku a náčelník štábu pluku.
Pôsobil i v zahraničných operáciách. Najskôr ako
vedúci starší dôstojník veliteľstva mnohonárodnej brigády
- Česko-Slovenského práporu
KFOR v Kosove - neskôr bol
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Pokračovanie zo str.1

veliteľom veliteľstva misie národného podporného prvku Ženijnej odmínovacej roty
v operácii Iracká sloboda
a členom spravodajského podporného prvku špeciálnych síl
operácie ISAF v Afganistane.
Tri roky bol zaradený
vo veliteľstve špeciálnych
operácií NATO v belgickom
Mons-e.
Do funkcie veliteľa 5. pluku
špeciálneho určenia prechádza
z postu náčelníka Odboru Síl
špeciálneho určenia Generálneho štábu Ozbrojených síly SR.
Plukovník
Gardlo
je nositeľom viacerých ocenení v podobe vojenských
medailí a vojenských odznakov. Za všetky spomeniem:
- pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu
OS SR III. stupňa
- pamätné medaili
za účasť v zahraničných
vojenských operáciách
- medaila za službu
a spoluprácu s NATO v Kosove.
Plukovník Ing. Miroslav
Gardlo je ženatý s maželkou Lenkou a je otcom
dvoch detí - syna Miroslava
a dcéry Natálie.

základe rozkazu náčelníka
Generálneho štábu OS SR
udelené vyznamenanie odznak náčelníka GŠ OS SR
I. stupňa, tzv. zlatý. Plukovník Šebo potom predniesol slávnostný prejav - posledný vo funkcii veliteľa 5.
pluku špeciálneho určenia
v Žiline. Vzápätí moderátor
ohlásil hlavnú časť slávnostného ceremoniálu: „Nasleduje vyhlásenie personálneho rozkazu na ustanovenie
veliteľa pluku a ceremoniál
symbolického odovzdania
funkcie veliteľa 5. pluku
špeciálneho určenia, rozkaz
prečíta kapitánka Petrová”.
Po prečítaní rozkazu pod
slávnostnou tribúnou a pred
zástavou pluku s prológom
hudobného pochodu, náčelník GŠ OS SR, generál
Milan Maxim odovzdal vojenskú zástavu plukovníkovi
Miroslavovi Gardlovi, čím
ho už nielen symbolicky, ale
záväzne ustanovil do funkcie veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline.
Nastupujúci veliteľ vzápätí
predniesol svoj prvý slávnostný prejav v novej zodpovednej funkcii. Po ňom
záverečný príhovor predniesol generál Milan Maxim.
Ceremoniál sa skončil slávnostným pochodom vojenskej jednotky a čestnej stráže.
O udalosť prejavili intenzív-

ny záujem aj miestne médiá.
Na slávnostnom ceremoniáli bol prítomný aj prvý
veliteľ 5. pluku špeciálneho
určenia, dnes - okrem iného - člen i viacnásobný člen
výboru Klubu vojenských
výsadkárov v Bratislave,
plukovník Ing. Jozef Tuček.
Pri tejto príležitosti sme ho
oslovili a požiadali o pár
slov na margo opísanej udalosti: „Predovšetkým ma
veľmi teší, že pluk sa úspešne rozvíja a dosiahol celý
rad pozoruhodných výsledkov v obrannej i športovej
činnosti. Veľmi príjemne
som bol prekvapený slávnostnosťou celej udalosti.
No tak by to malo byť vždy
a všade. Má to veľký morálny vplyv na všetkých príslušníkov pluku. No a po
tretie - som rád, že novým
veliteľom pluku sa stal Miroslav Gardlo. A viete prečo? Bol som to totiž ja, kto
ho prijímal do služby v tejto mimoriadne dôležitej
jednotke našich obranných
síl. Prišiel na vlastnú žiadosť zo žilinskej univerzity. A aj keď za tie roky zastával viaceré iné funkcie
v našej armáde, som rád,
že sa mu dostalo tej cti veliť
jednotke, v ktorej začínal.“
spracoval: Jaroslav Rezník
KVV Bratislava
foto: kpt. M.Pažický, 5. p.š.u.
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ocenili Jána Iľanovského
a uctili si 72. výročie
oslobodenia Okoličného
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Zo zdravotných dôvodov
si nemohol brigádny generál vo výslužbe prevziať
ocenenie. Ocenený sa narodil v Závažnej Porube
21.4.1922 a pri príležitosti
blížiaceho sa jubilea 95-tích narodenín chce udeliť
Jánovi Iľanovskému ocenenie aj mesto Liptovský Mikuláš. Návrh na udelenie
Čestného občianstva tejto
významnej osobnosti, ktorá
sa zaslúžila o oslobodenie
Liptovského Mikuláša, by
mali schvaľovať na mestskom parlamente 16.februára 2017. Pri odovzdávaní
Čestného občianstva mesta
Liptovský Mikuláš bude mu
odovzdané i naše ocenenie.

1.Československého armádneho zboru v počte 1386 je pochovaných
na vojenskom cintoríne
v Liptovskom Mikuláši.
Tu sú pochované obete
havárie Li-2 výsadkári
2.parabrigády zo Slemä a
dlhoročný minister obrany ČSFR Martin Dzúr.
Poďakovali sme vedeniu
mesta, pánu primátorovi
Ing. Jánu Blcháčovi,PhD
a predsedovi mestského
Zväzu protifašistických
bojovníkov plk. v.v. Jánovi Martinkovi za starostlivosť o tento cintorín.
Oboch predstaviteľov sme
za túto činnosť ocenili
Medailou Jozefa Gabčíka.
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PADÁKOVÉ ÁRIE
(veteránom)
Viktor Timura
Padáky sú hviezdy naše
Padák v starobe tu zavše

My sme starí

O radosť sa delí s nami

Výsadkári

Aj keď často otváraný

Život rokmi nezostarne

Už len spomienkami

Padák si nás povolá

Padák aj tie staré rany

Keď je súca obloha

Z rokov služby Patrie

Tu nám pieseň taká

Úsmevom vždy zakryje

Spod padáka
Vzduchom zaznie:

Motor lietadla keď zavíri

Vpred! – a poďme rázne

Ako virtuózna medzihra

... ako do boja

V kolotoči padákových árií

Padáky nám dušu zahoja

S veteránom vždy to zaihrá

Hrdosť stará
Výsadkára...

My sme starí

Je to márne

Výsadkári

Nezostarne

Život pre nás nestarne
Tvrdošijným časom z kasárne

Vášeň výsadkára

Na poctuuu... Zanôtme! Akú?

O jeseň sa našu stará

Takú... Na padáku:

Ani chvíľu nepohasne

Vpred! – a ako k boju

Zvoní pokiaľ nedospeje

Za padák aj dušu svoju

Aspoň do nádeje

Hrdosť stará

Keď si do padáka odetá

Výsadkára

Na lietadle potom odlieta

Nestarne

Je to jasné

Keď sú modré nebesá

Usmeje sa aj tá jeseň šťastne

Srdce nám v nich zaplesá
Na pietnom akte k 72. výročiu oslobodenia mestskej
časti Okoličné sme k pamätníku položili spoločný
veniec KVV SR a ČR. Rečníci pripomenuli prítomným občanom a školskej
mládeži dvojmesačné boje
o mesto, ktoré sa zapísali do
histórie československých

jednotiek na Východe ako
najťažšie na Slovensku.
V čase od 2.2. do
4.4.1945
v
bojoch
o mesto bolo 4563 vojakov. Padlí príslušníci

Rozmarne

Padlí príslušníci Sovietskej armády sú pochovaní v Žiline na vojenskom Padák nenechá nás na pokoji
cintoríne Bôrik, kde sa
Keď sa potom vrtí s nami
pravidelne
zúčastňujú
pietnych aktov naši ko- Na tanečných pod hviezdami
legovia zo Žiliny. PatPadák aj tu dušu upokojí
rí im za to naša vďaka.

Plk.v. v.
Ing. Jozef TUČEK,CSc.
Prezident KVV SR

Veteráni
Padajú zemi v ústrety
O svoje roky opretí
Padák im vždy srdce raní
To je pieseň veterána
Orchestrom života

Vietor v šnúrach vyhráva

Odohraná

Padákové evergreeny

Pod taktovkou pilota

Každý z nich je iný
Len tá jeseň sychravá
Sťažuje si na počasie
Do zelena už nám neporastie

4

Čislo 1

Ročník XVII.

Memoriál československých parašutistov
pochod Chrudim – Lichnice – Chrudim
Po 4 dňoch usilovného pochodu kpt. Pernický a rtm.
Musil (výs. TUNGSTEN) na
hranici absolútneho vyčerpania a s omrzlinami dosiahli záchytnú adresu. Potravou im bolo 1 kg. čokolády.
Mali sme métu ísť celú trasu, čo činí 70 km, ale nestihli sme do termínu postaviť
družstvo, čo nás dosť mrzelo, takže sme mohli ísť len
časť Chrudim – Lichnice
čiže 35 km. pochod. Začalo to pekne daždivo, zmokli
sme už na letisku pred štartom. Ale nálada bola dobrá
a spolupútnici priateľskí.
Pri štarte nás odprevadil
p. veliteľ 43. vpr. Chrudim
pplk. Mgr. Dziak Róbert.
Tak sme chodili a chodili,
prechádzali
kontrolnými
stanovišťami, stretávali iné
družstvá (väčšinou armádne) až sme napokon po 7
hodinách došli do nášho
cieľa. Ten bol na zrúcanine hradu Lihnice, kde už
čakali na všetkých došlých
s čajíkom, gulášom, kávičkou a všetkým možným...
Očkom som sledovala čo
sa dialo navôkol, bolo mi
divné prečo si všetci z družstiev rozkladajú bágle, spacáky, žďáráky atď. Prečo si
všetci ľahajú a oddychujú. Keď som si išla prisoliť
kávu (stará bežecká finta)
oslovil ma neznámy vojak
v uniforme, že aby ma z tej
kávy „neporazilo“. Zarazila
ma čistá írečitá slovenčina
a keď som zabila, že sa ešte
musím „oddrgáľať“ do Bratislavy, tak sa strašne smial.
Vysvitlo, že je to pán veliteľ
p. pplk. Mgr. Róbert Dziak
a keďže rodák z Košíc, tak si
samozrejme dvaja východniari v Chrudimi, hneď mali
čo povedať. Pri odovzdávaní
certifikátov som p. veliteľovi
dala sľub, že o rok prídem
s družstvom na celý pochod. Odchádzala som veľmi nerada, chcela som tam

alebo ako sme to dali
Ako to celé začalo? Niečo vyše roka dozadu mi Ivan
oznámil, že ideme do Chrudimi na pochod s názvom
Memoriál československých parašutistov 2015. Ten
je organizovaný 43. vpr. Chrudim ako pripomienka
všetkých československých výsadkov, ale najmä výsadku Tungsten v decembri 1944, kedy sa chybou navigácie dvaja výsadkári ocitli 70 km od záchytnej adresy.
ostať, veľmi sa mi tam pá- vyskúšať, aby sme vedeli či
čilo a hlavne ľudia ktorých na to máme. Na prípravu
som tam stretla boli priateľ- sme mali asi 5 - 6 týždňov
skí, príjemní, pomáhali, po- (ja sa pravda snažím celý
vzbudili. Takto predo mnou rok, lebo méty sú aj v iných
stála výzva pre rok 2016. športoch v mojom prípade
sú to behy). My s Ivanom
Otázka ako dať dokopy sme poctivo trekovali so zádružstvo s min. 4 – 6 člen- ťažou (cháp - plné ťažké bami, ktorí by to fyzicky zvlá- tohy naložené všelijakými

dli, boli optimistickí a chceli ísť dobrovoľne do tejto
akcie? Neľahká situácia. Jasní sme boli štyria ja, Ivan,
Jožko z KVV Martin a kpt.
Vladimír z 5. pluku špeciálneho určenia. Detaily sme
dopilovávali pri výstupe
na Slemä, keďže tam sme
sa všetci stretli. V poslednom momente mi preblesla
taká myšlienka, že priberieme Vlasta (zdravotník
z 5. pšu.). Dodnes vidím tie
jeho prekvapené veľké oči.
Tak sme sa rozchádzali s pamätnou vetou, veď to ideme

zbytočnosťami, aby vážili čo
najviac) do kopcov. Vrelo
odporúčam Turiansku dolinu, dlhá, strmá, opustená
a krásna. Nachodili sme čo
sme vládali. Jožko trénoval na Magure, jeho batoh
som chvíľu držala, nechcela by som ho niesť. Vladko
a Vlasto sú ťažkí profíci, tí
majú prípravu celoročnú.
Tak prišiel 11. november
2016 a my sme vyrazili na
cestu. Ubytko sme mali dojednané dopredu v takom
malom penzióne U zámočku. Nástup bol 12.11. o 7,30

hod. na Chrudimskom letisku. Odštartovali nás o 10,04
hod. Nasadili sme si tempo
a šli a šli cez kontrolné body
a šli a došli na Lichnice.
Čas 16,49 hod. Hneď sme si
začali hľadať miesto na zabivakovanie. Keďže nás čakala asi 6 hodinová nútená
prestávka. Tu sa ukázal ako
stratég Vladko, ktorý našiel
dolu v útrobách zrúcaniny
dobre záveternú stanu pri
múre, kde sme sa všetci piati utáborili. Rozložili sme si
svoje „postele“ - karimatky,
spacáky, žďáraky a išli sme
na dobrý armádny gulášik
a teplý čaj. Potom sme za-

ľahli a snažili sa driemať.
Chalani odpadli, mne sa
zdalo, že spia. Ja som nevedela zaspať, tak som si krátila čas pojedaním čokoládky.
Veď aj v r. 1944 mali výsadkári len čokoládu a tak som
to po nich opakovala. Zabudla som poznamenať, že
jemne posnežovalo a pekne
prituhovalo – aj hydrapak
zamrzol.. Neverím doteraz
ako sa mi tam dobre bivakovalo. O 22,00 hod. sme
sa začali chystať na štart
Pokračovanie na str.5
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Memoriál
Zostalo nám navždy v pamäti
československých parašutistov Nielen z profesionálnej literárnej zvedavosti som sa
obrátil na tých členov nášho Klubu vojenských výsadpochod
károv v Bratislave, ktorí vlastnia počítač a majú interaby boli takí láskaví a odpovedali na otázku, ktoChrudim – Lichnice – Chrudim net,
rú uvediem nižšie. Viedla ma k tomu aj skutočnosť, že
Pokračovanie zo str.4

druhej časti. Odštartovali
sme o 23,04 hod. odýchnutí a plní optimizmu. A šli
a šli ....... cez kontrolné body
a šli. Asi okolo 1, 30 hod.
sme zišli z cesty, ale po chvíli sme našli pôvodnú trasu
a napojili sa na ňu. Okolo
3,00 hod. som mala krízu,
hrozne ma ťažil batoh na ľavom ramene. Bolesť sa stupňovala, museli sme zastať
a batoh som zložila z chrbta. Švacla som si Ibalgin
a Magnezko, zapila teplým
Vlastovým čajom a išlo sa
ďalej. Chalani mali našlapnuté na 7 hodinový čas. Neverila som, že to dáme v tom
čase - a dali sme. Príchod
ráno 06, 07 hod. Išli sme
7 hodín a 3 minúty. Teplý
čaj bolo to jediné čo som
chcela vidieť. Zložili sme
sa v hangári na letisku znovu do spacákov a asi na pol
hoďku som odpadla. Zobudila ma však zima a musela
som vyliezť von. Už svietilo
slniečko. Českí chalani na
bráne stále čakali na posledných došlých pochodníkov,
s teplým čajíkom sme si pokecali. Veľmi milí a príjemní ľudia. Okolo 10,30 hod.
v nedeľú - oficiálne odovzdávanie medajlí a pamätných listov tým, ktorí splnili podmienky pochodu.

Naše družstvo v zložení Jožko, Ivan, Vladko, Vlasto a ja
sme skončili na výbornom
30. mieste zo 112 družstiev
s výsledným časom 13:48
hod. Som na nich pyšná,
boli mi dobrými parťákmi
v dobrom aj v zlom. Ďakujem im všetkým, že to so
mňou išli a verili mi. Chalani mi dali darček pod vianočný stromček. Veľmi si
to vážim. Oni to ešte nevedia, ale ja už mám pre nich
pripravenú novú výzvu.
Hádam to spolu skúsime,
či na to máme. A ja verím, že to spolu dokážeme.

prvý zoskok na padáku musí byť zážitkom na celý život a hlboko sa vryje do našej pamäti. No a spomienka naň môže odhaliť kadečo zaujímavé o parašutizme,
o jeho histórii, vývine, ale aj o charaktere výsadkára.
Tá otázka znela: „Milí pria- asi 10-riadkový záznam
telia a najmä priateľky spod Vašich pocitov z tohto záhodvábu! Ako si spomínate žitkového aktu, tak ako ste
na svoje pocity pred a po- si ho uchovali v pamäti,
čas svojho prvého zoskoku, prípadne aj v srdci. Proprípadne po doskočení”. sím odpovedať čo najskôr.
Odpoveď prosím formuloĎakujem za pochopenie
vať v takejto štruktúre: Môj
i priazeň. Jaroslav Rezprvý zoskok sa uskutočnil
ník. Moja mailová adresa
v piatok (iný deň) 10. mája
je: j.reznik1@upcmail.sk
1977 na letisku v Slávnici z lietadla typu... z výšky
Jaroslav Rezník
.... (A teraz by nasledoval
KVV Bratislava

Medzinárodné cvičenie
špeciálnych síl
Slovanské bratstvo 2016
V dňoch 2.-15.novembra 2016 sa uskutočnilo v blízkosti Belehradu v Srbsku vojenské cvičenie za účasti 212 príslušníkov ruského výsadkového práporu (Ivanovsk). Malo za úlohu zlepšiť
pripravenosť vojsk v operáciach proti terorizmu.
Tohto cvičenia sa zúčastnili okrem príslušníkov výsadkových jednoMartina Fertaľová tiek Ruskej federácie aj
KVV Bratislava tri lietadlá IL-76MD (50
príslušníkov vojenského
dopravného letectva) ako
i príslušníci ozbrojených
síl Bieloruska. Boli prepravované aj 3 obrnené
vozidlá BMD-2, bojové
štvorkolky a vyskúšali aj
bezpilotné prostriedky
vzdušného prieskumu.
Cvičenie bolo prínosom
pre všetky zúčastnené
armády Srbska, Ruska

a Bieloruska. Cvičenie
prispelo k posilneniu
vzťahov medzi Srbskom
a Ruskou federáciou,
ako i zvýšilo vojensko-priemyselnú spoluprácu
vrátane dodávok vojensskej techniky. Predchádzajúce cvičenie sa konalo v Ruskej federácii
v blízkosti Novorossijska.
preložil a spracoval:
Ľubomír Dubeň
KVV Bratislava
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9. 6. 2012 - Veteránsky rekord SR prekonaný!
Pri prechádzaní archívu som narazil na staršie
články o AIRSHOW Slávnica 2012. Články približujú atmosféru zoskoku veteránov na leteckom dni
v Slávnici a objavili sa v roku 2012 ako v bratislavských Červených baretoch tak i v pražskom Padáčku. Zaujal ma termín 9.6.2012. Uplynulo na deň
presne 10 rokov, kedy sa „vrhali“ veteráni na guľatých padákoch OVP-68 na bratislavskom SIAD 2002.
V troch výsadkoch, 8. - 9.6.2002, sa priemerný vek
vtedajších veteránov pohyboval medzi 57 až 63,81
rokov a nakoniec bol „spriemerovaný“ na 60,96
roku. (Bližšie Červené barety 3/2002 z 15.8.2002).

Dal som si trochu námahy
a pustil som sa do prepočítania veku „výsadku snov“
z Airshow 9.6.2012. Najstarším bol J. Urban z Prahy (80
rokov), najmladším potom
vysadzovač A. Hrehuš (48
rokov). U 12 účastníkov výsadku som spočítal dosiahnuté roky a ďalej dni, ktoré
uplynuli alebo chýbali od
narodenín. Výsledkom niekoľkých prepočítavaní bolo
potom 804 rokov a 189 dní.
Pri delení 12 členmi výsadku vyšiel celkový výsledok
zaokrúhlený na priemer 67
rokov 16 dní (67,04 roku) na
výsadkára, teda 12 výsadkárov s otvorenými padákmi
naraz nad letiskom Slávnica
na Slovensku. Išlo o „inter-

Slávnica. Na zemi zostal ako
„náhradník č. 1“ L. Haverla
z B. Bystrice. (Takže Laco,
niekedy nabudúce)! Samozrejme nesmiem zabudnúť
na „pozemný“ tím – Mário,
Haťap, Miro Nešpor, ktorý
sa tiež nenudil. Dokumentoval (fotil i Cajo), pripravoval

roku). Traja českí výsadkári
(Urban, Visingr, Lacina) dosiahli 228 rokov a 244 dní,
čo v prepočte predstavovalo
v priemere 76 rokov a 81 dní
(76,22 roku) na výsadkára.
Priemer zoskokov všetkých
výsadkárov bol 1543, pri
slovenských účastníkoch to

nacionálny“ výsadok tvorený 9 výsadkármi KVV
zo Slovenska (Bratislava, B.
Bystrica) a 3 ČR (Praha),
lietadlo AN-2 (OM-PYB),
výška vysadzovania 1200 m,
nútené otváranie vrchlíku
(„na lano“), viď plánovacia
kniha zoskokov na letisku

ťažidlá k vlajkám, venoval
sa prichádzajúcim členom
KVV, atď. Prepočet na 9
slovenských výsadkárov bol
potom 575 rokov a 310 dní,
čo predstavuje Nový slovenský rekord – Hromadný zoskok na padáku typ krídlo
– 63 rokov a 156 dní (63,43

bolo potom 1123 zoskokov
na osobu. Takto vypadalo
praktické prevedenie v roku
2012. V auguste 2016 som
začal pripravovať podklady
k schváleniu slovenského
rekordu. Začalo to žiadosťou o registráciu, dodaním
podkladov, fotodokumen-

tácie, kópii plánovacej knihy zoskokov, porovnaním
s minulým rekordom, atď.
Výsledkom bolo koncom
novembra 2016 osobné prevzatie diplomov a medailí
od zakladateľa Knihy slovenských rekordov Igora Svítka
v Bojniciach. Českí účastníci prevzali ocenenia na VČS
KVVV v Prahe 3.12.2016,
zbytok slovenských účastníkov rekordu 11.3.2017
na VČS KVV Bratislava.
Záver: Pri hromadnom zoskoku vojenských veteránov
SR a ČR 9.6.2012 na letisku
Slávnica (SR) na padáku
typu krídlo, bol priemerný vek 12 účastníkov 67,04
roku. Zároveň priemerným vekom 9 slovenských

účastníkov zoskoku 63,43
roku došlo k prekonaniu slovenského rekordu
z roku 2002 (60,96 roku).

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha
foto: „cajo“

Ročník XVII.

Čislo 1

Opustil nás Leo Kolník
– čestný člen

Je našou povinnosťou
aspoň niekoľkými vetami
od nášho pražského kolegu
Vladimíra Gajdoša pripomenúť si jeho osobnosť. Narodil sa 8.4.1924 v Hrachovišti okr. Nové Mesto nad
Váhom ako starší z 2 detí.
Po povinnej školskej dochádzke absolvoval 2 ročnú odbornú hospodársku
školu. Už v mladosti prejavoval túžbu k letectvu, v 18
rokoch si podal žiadosť na
Leteckú školu – Školu leteckého dorastu (ŠLD) v Tren-

točnil celkovo 13 zoskokov
z He-111 a Ju-52 (po vojne i z DC-3), vrátane nočných, padákom RZ-20 bez
záložného padáku. Už ako
príslušník padákovej roty
sa zúčastňuje SNP. Po potlačení povstania vstupuje do
Haššíkovej Domobrany a v
stavebnej pionierskej rote
17 kopú zákopy do príchodu frontu. Haššíkova armáda skončila svoju činnosť na
jar 1945. Po skončení vojny
nastupuje ako čatár v 7/1945
v Spišskej Novej Vsi. Tu ho

absolvoval kurz náčelníkov poveternostných staníc
v Prahe – Kbeloch. Spoločne s ďalšími bývalými padákovými strelcami sa zapája do práce Slovenského
národného aeroklubu. Potenciál sa prejavuje hlavne
v športovom parašutizme,
kde Slovensko výrazne v danej dobe predbehlo Česko.
V lete 1948 vedie v Košiciach ako inštruktor parašutistický výcvik a zoskoky
(Dakota DC-3,OK –VZD)
pre študentov vyššej priemyselnej školy a nebyť jeho
balenia padákov RZ-20,
tak by si boli študenti skočili len po jednom zoskoku
(v roku 1948 „dosluhujú“
RZ-20 a sú nahradené padákmi VJ-1 resp. VJ-2). Slúži v Košiciach, v roku 1950
mu je pozastavené povýšenie na poručíka, nasleduje

čianskych Biskupiciach. Po
náročnej zdravotnej prehliadke a psychotechnických testoch (v Prešove)
dostáva i povolávací rozkaz.
K 1.11.42 a stáva sa žiakom
padákového oddelenia ŠLD,
jedným z prvej desiatky slovenských vojenských parašutistov. Zároveň nastupuje
do poddôstojníckej školy,
absolvuje I. kurz PS. Usku-

zastihne i povýšenie na rotného za účasť v SNP. V roku 1946 pôsobil v Poprade,
od roku 1947 v Košiciach.
Epizódou v jeho živote bolo
i krátke stretnutie s pplk. K.
Palečkom v Mimoni v roku
1947, kde sa vytvárali základy vojenského povojnového parašutizmu. Uvažoval
o kurze palubného strelca,
ale nakoniec v roku 1947

odvelenie k výcvikovému
práporu do Levoče. V roku
1951 je už u let. práporu
v Brne, na základe vlastnej
žiadosti odchádza ako ppor.
do civilu. V roku 1958 začína pracovať vo VSS Košice,
absolvuje popri zamestnaní
vyššiu priemyselnú školu, v roku 1959 sa sťahuje
do Detvy, kde žil do svojej
smrti. Vo voľnom čase rád

Na začiatku Nového roku 2017 sa náš oblastný klub
dozvedel veľmi smutnú správu. Na sklonku minulého roku dňa 24. decembra nás vo veku 92 rokov navždy opustil kolega – čestný člen KVV SR Leo Kolník.
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Leo KOLNÍK
* 8. 4. 1924 + 24. 12. 2016

včeláril. Jeho skromnosť sa
prejavuje v počte udelených
medailí a vyznamenaní. Je
nositeľom Medaile SNP,
Pamätnej medaily k 20.
výr. SNP, Čestnej leteckej
medaily. V roku 2004 pri
odhalení stavby pamätníku
na žilinskom Hájiku dostal
od KVV SR kapitán v zálohe Leo Kolník Čestnú medailu Jozefa Gabčíka. Dňa
28.10.2013 na slávnostnej
spomienke z príležitosti 70
- ho výročia prvého skupinového zoskoku príslušníkov Slovenskej armády generál v. v. Emil Vestenický
odovzdal na tomto pamätnom mieste kapitánovi vo
výslužbe Leovi Kolníkovi
bronzovú medailu Štefana
Baniča, ktorú mu udelila nadácia Štefana Baniča z USA.
Leo Kolník sa vždy hrdo
hlásil ku Klubu vojenských
výsadkárov Slovenskej republiky a vždy veľmi intenzívne prežíval dianie
okolo vojenských letcov
a výsadkárov. Dnes nám,
žiaľ, zostala na neho už iba
spomienka a pocit hrdosti na jeho odkaz, ktorým si
získal mnoho priateľov: zásadovosť a skromnosť, pracovitosť a celoživotná láska
k letectvu a parašutizmu
i voľnočasovému včelárstvu.
Nech odpočíva v pokoji
výsadkárskeho
a včelárskeho neba.

Česť jeho pamiatke!
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Zostalo
nám navždy
v pamäti
Marta Slezáková

Milý pán redaktor, k tvojej požiadavke opísania pocitov z prvého zoskoku musím
predovšetkým spomenúť to,
že môj prvý zoskok bol výsledkom propagandy. Keď
som koncom leta r. 1953
prišla do Bratislavy študovať, celé mesto bolo polepené náborovými plagátmi do
Zväzarmu. Nad Štefánikovou ulicou, vtedy Obrancov
mieru, z jednej strany na
druhú bol natiahnutý transparent „Parašutizmus, šport
odvážnych”. Mala som 15
rokov, prišla som z malého
mestečka Starej Turej, veľmi som sa bála všetkého vo
“veľkom” svete a predo mnou
bola príležitosť dokázať si, že
sa nebojím. Hneď v tú jeseň
som sa prihlásila na výcvik.
Bol veľmi tvrdý. Diverzantský. Celú zimu v telocvični
na Sokolskej ulici a na jar
na „opičej dráhe” v Petržalke, až potom na letisku
vo Vajnoroch, kde som sa
okrem iného musela naučiť
sama si zabaliť padák. Až
o rok som sa dostala k zoskoku. V septembri 1954.
To už som mala 16 a so súhlasom rodičov som mohla
skákať. Tí, samozrejme, ani
netušili, čo v Bratislave vy-
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Pripomíname si sviatok žien
strájam. Nikto si neoveroval „podpis rodičov”, ktorý
som nebojácne sfalšovala.
Ale stálo to zato. S padákom
PD-4 na chrbte som nastúpila do starého „nordsmana“, ktorého pilotoval ujo
Sochúrek - len sama dievča
medzi chlapcami. Jeden
z nich odmietol vyskočiť, no
ja som sa hrdinsky posadila
na schodík, vietor mi bral
nohy - ani neviem, ako som
sa vrhla dolu. Ako do vody.
Bola som v tranze. Prebrala
som sa, až keď mi vlastné kolená takmer vyrazili zuby. To
bolo vo chvíli, keď sa odvinulo lano a roztrhla sa trhacia
šnúrka, od ktorej sa oddelil padák. Nad hlavou som
mala štvorec čistého bieleho
hodvábu, okolo seba prázdny
svet, kdesi dolu bežal hračkársky vláčik okolo jazera
a domy vedľa neho boli malinké ako
z knižky o Guliverovi. Oblečená v postroji
padáka som sa cítila ako padáčik púpavy. Hojdala som
sa medzi zemou a nebom.
Bola som Púpavienka. Prebudil ma až naliehavý hlas
inštruktora Ivana Nemčeka,
ktorý na mňa zdola cez megafón kričal: „Ťahaj pravý-ý -ý...!!!.” Neskoro. Celkom
som zabudla, že padák musím riadiť, aby som trafila
na letisko. Tak som pri prvom zoskoku urobila rekord,
ktorý, myslím, dodnes nik
neprekonal. Pristála som ďaleko za letiskom, v priekope.
„Vyliala” som padák, aby ma
neťahal a šťastne som ostala
ležať v tráve. Chlapci si mysleli, že som zle dopadla, pribehli ma zbierať. Keď zistili,
že si tam len tak ležím, dostala som poriadne tvrdého
hobľa o koleso nordsmana.

Či sa nám to páči alebo
nie, sme príslušníci staršej
generácie a ak si potichu
dáme ruku na srdce, potom
si musíme priznať, že - verabože - vlastne najstaršej
generácie. A ako takí si veľmi dobre pamätáme, (lebo
parašutisti musia mať dobrú pamäť, aby vždy presne
vedeli, kde doskočiť) aj na
bývalé slávnosti Medzinárodného dňa žien. Bola
to najmä mužská udalosť
roka, ale v oslavách sa ani
ženy nedali zahanbiť. No
pri vážnejšom pohľade na
tento sviatok nám pred oči
vystúpi aj skutočnosť, že to
bol aj sviatok matiek, sviatok úcty k ženám - matkám.
No a keďže toto číslo Červených baretov je pripravované najmä k výročnej
členskej schôdzi KVV Bratislava, ktorá sa uskutoční 11.
marca 2017, čo je najbližšia
sobota k sviatku MDŽ, dovoľujeme si pri tejto príležitosti pozdraviť naše ženy,
mamy a staré mamy - členky nášho Klubu. Robíme tak
mladíckou básňou nášho
člena, ktorú kedysi dávno
a dokonca na vojenčine venoval svojej mame Zuzane,
no pritom myslel na všetky
ženy sveta, najmä na parašutistky so svätožiarou padáka na rozviatymi vlasmi

Viete že ???
Novými ruskými
výsadkovými jednotkami
sú samostatné výsadkové
a útočné brigády – svúb
(niekde i SVÚBr). Sú vyzbrojené tankami T-72B3M.
V roku 2015 sa na Ukrajine
objavila ruská 31. SVÚBr
(VS Uljanovsk, VÚ 73612),
56. SVUBr (VS Kamyšin,
VÚ 74507), 247. výsadkový
úderný pluk. V lete v roku
2014 na Ukrajine „blúdili”
i ruskí výsadkári 331. vp (VÚ
71211, VS Kostroma) 98. vd
(VÚ 65451, VS Ivanovo) .

Jaroslav Rezník

PRIZNANIE
(Mame)
Vždy bosý vstupujem
do tvojej pamäti,
až po okraj naplnenej
vráskami.
Vždy tichý vstupujem
do tvojich vlasov
a cítim sa vinným
v striebornom praskaní.
Tak ako vtáci
odlietajú,
prilietam do tvojich snov
horúcim dychom ruku
hladiť,
presne ja rieka
hladí dno.
(1965)

VHÚ Praha má vo
svojich zbierkach rôzny padákový materál. Sú tu napr.
čs. padáky: F.P.S., VJ-1,
OVP-68, PL-58-S, Raketa,
ATL – 88, taliansky Salvator
D-39, nemecký RZ-24 BII,
americký Irvin Standard
Q.R., britský B-8 S/N Switlik, nákladný G.Q. Statichute, výsadkový kontajner pre
PTRS 9K11 Maljutka, 3,5
m pútací popruh pre výsadkového sprievodcu, atď.
prevzaté z knihy
Pozor, skáču veterámi!
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Pripomíname si
Rok Jozefa Miloslava Hurbana
V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia
Jozefa Miloslava Hurbana. Národno-kultúrne a literárne
inštitúcie ho ako celok vyhlásili za Rok Jozefa Miloslava
Hurbana. A plným právom. Jozef Hurban nie je len významný literát - básnik, prozaik, dramatik, literárny historik, redaktor, vydavateľ a jeden z rozhodujúcich účastníkov uzákonenia našej spisovnej reči, ale aj revolucionár.
Bojovník, čo dokázal vyskočiť na koňa, na šup vytiahnuť
šabľu z pošvy, prvý popchnúť koňa a vyraziť do boja.
Od útleho detstva bol
priamočiary, nepodkupný
a nevyhýbavý. Chce sa nám
dodať, že priamo od narodenia. Narodil sa 19. marca
1817 v Beckove, teda na Jozefa, a tak mu bez rozmýšľania dali meno Jozef. Základom písania a čítania ho
v detstve učil jeho otec Pavol, evanjelický kňaz v tomto podhradskom mestečku
neďaleko Váhu. Bol veľmi
chápavým dieťaťom. Možno preto, lebo rodičia ho
splodili v dosť vysokom
veku. Otcovi tiahlo na päťdesiatku a mama Anna Verešová, vdova po nebohom
zemanovi Jurajovi Štauffovi,
mala už dobre vyše štyridsať. Potom bol štyri roky
v základnej latinskej škole
v Trenčíne. Na tieto detské
roky mal zlé spomienky.
Nad žiakmi po celý čas visela trstenica učiteľa a pri
každom zle vyslovenom
maďarskom či latinskom slovíčku sa dávala do pohybu.
Slnko sa k nemu obrátilo
tvárou, keď roku 1830 odišiel študovať na bratislavské
lýceum. Mal trinásť rokov
a bol to taký dynamický
a aktívny zjav, že okamžite si ho všimol aj Ľudovít
Štúr. Spriatelili sa a po niekoľkých týždňoch sa stal
členom študentskej Česko-slovanskej spoločnosti.
Historici už skrz-naskrz
preskúmali všetky aktivity
tejto spoločnosti, no do širokého povedomia vstúpila
najmä konšpiratívna národná vychádzka slovenských
študentov na hrad Devín
26. apríla 1836. Bola to

naša prvá národná slávnosť.
Chlapci tam spievali, recitovali a prisahali vernosť slovenskému národu. Okrem
toho - prijali tam druhé
krstné slovanské mená
a heslá života. Hurban prijal
meno Miloslav, ktoré sa potom po celý život stalo neoddeliteľnou súčasťou jeho
osobnosti. Za heslo života
si zvolil Pravde a národu
s tichým podtitulom Myšlienky nech sa cibria, zlato sa musí dlho vypaľovať.
Literárnu tvorbu, redakčnú
prácu a duchovnú organizačnú činnosť J. M. Hurbana
v tomto príspevku prenecháme historikom a literárnym historikom. Nemôžeme však obísť jeho činnosť
v revolučných meruôsmych
rokoch, teda v Slovenskom
povstaní 1848-49. Jozef Miloslav Hurban sa stal jeho
prvým ideovým vodcom
a do značnej miery aj vojenským veliteľom. Pamätné sú
prvé bitky dobrovoľníkov
pri Senici, historici najpodrobnejšie poznajú udalosti pred a počas Budatínskej bitky, teda bitky nad
Žilinou, tam kde sa Kysuca
vlieva do Váhu a kde dnes
plným právom stojí monumentálny pomník Hurbanovi a jeho dobrovoľníkom.
Honvédov odtiaľto vyhnali
v prvých dňoch roku 1849
a mali v pláne dobyť Turiec
a v ňom mesto Martin. Na
veľké prekvapenie nepriateľských vojsk, ale aj veliteľov dobrovoľníkov, nevydali sa hore Váhom, popod
Strečno a jeho úžinu, ale vybrali sa na Rajec, Prievidzu,

Jozef Miloslav HURBAN * 19. 3. 1817 + 21. 2. 1888

Slovenské Pravno, Mošovce
a odtiaľ do Martina. Tam ich
už čakalo slávnostné privítanie a Hurban mal hlavnú
reč na námestiach i v kostole. Bol to geniálny vojensko-strategický ťah a jeho
navrhovateľom bol Hurban. Vyhli sa totiž veľkému
krviprelievaniu a stratám.
Jozef Miloslav Hurban je
mimoriadne vyčnievajúcou
postavou našich národných
dejín. O jeho živote sa už
popísali celé knihy. Najznámejšou je esej Vladimíra Mináča Zobrané spory
Jozefa Miloslava Hurbana
(1974) a potom dve vydania
knihy Tomáša Winklera Perom a mečom (1982 a 1997).
O jeho živote koluje aj veľa
historiek, napríklad o jeho
študentskej „ceste Slováka
ku bratrům slavenským na
Moravě a v Čechách“, ako
skoro pred nosom vyfúkol
peknú Aničku Jurkovičovú
zo Sobotišťa fešnému Jánovi Franciscimu, ako sa pre
ženbu pohádal s Ľudovítom
Štúrom, čo nie je pravda, ale
aj o tom, že po rozpustení
Slovanského zjazdu v Prahe
koncom mája 1848 bol prvý,
čo tasil šabľu, zdvihol pušku
a odišiel bojovať na bariká-

dy. V tejto chvíli je pre nás
však najdôležitejšie, že J. M.
Hurban v poslednom (siedmom) decéniu života ešte
stačil napísať monumentálne a dnes už kultové dielo
Ľudovít Štúr. Z hľadiska
času ho napísal len po záver revolúcie koncom roku
1849, no už mu veľa nechýbalo, pretože Štúrovi zostávalo posledných šesť rokov
života. Je to škoda, lebo nám
mohol opísať, čo to s ním
robilo, keď Štúra, priateľa
najvernejšieho, 16. januára
1856 pochovával v Modre.
Kniha naposledy vyšla ako
historická reedícia faksimilného vydania vo vydavateľstve Slovart v roku 2015, pri
príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Kultúrno-historický Rok Jozefa
Miloslava Hurbana potrvá
prakticky až do 21. februára
2018, kedy si pripomenieme
130. výročie jeho úmrtia.
Jozef Miloslav Hurban
bol skutočný chlap. Taký
chlap, že keby žil v dnešnej
dobe, určite by vedel oceniť aj odvahu a statočnosť
slovenských výsadkárov.

Jaroslav Rezník
KVV Bratislava
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V piatok, 11.11.2016 (deň Veteránov), sa uskutočnil krst knihy
Jaroslava Čvančaru – Anthropoid – Příběh československých vlastenců.
Krst prebehol od 19.00 h v divadle U Hasičů, Římská 45, Praha 2,
krstní otcovia - historik E. Stehlík a fotograf D. Dostál.

AN T H R O P O I D
J. Čvančara (recenzia knihy)

Kniha se krstila prsťou
z KC Mauthausen. V kultúrnom programe vystúpili speváčka Jitka Vrbová
(napr. „Socha svobody“),
Pepa Fousek, gajdošská
kapela The Rebel Pipers.
Osobne ma zaujali krátke
vystúpenia historikov V.
Janíka a J. Stříbrného, beseda autora s L. Pařízkom
a V. Šustkom, ktorú moderoval V. Kučera. V druhej části krstu nasledoval
koncert skupiny Taxmeni. Krstu predchádzalo
váhanie ísť na vystúpenie
alebo nie. Nakonec som
zvolil variant áno, výsledkom bolo stretnutie s autorom, podpis knihy, (na
dlhý rozhovor nebol čas)
a tiež záujem vidieť historikov „naživo“. Technické parametre knihy
– formát A-4, 350 strán,
v reči jasnej, kniha za
490,- Kč, vstupenka 290,Kč. A teraz pár osob-

Viete že ???
-

Izrael vydal v roku
1988 poštovú známku (katalóg Michel IL 1103) so židovskou parašutistkou slovenského pôvodu - Havivou
Reikovou (1914 – 1944).
Na ďalšej poštovej známke
(Michel IL 1104) je parašutista Enzo Sereni (1905
– 1944) vysadený 15.9.1944
v severnom Taliansku. Zajatý Nemcami a popravený
v KC Dachau 18.11.1944.

sa objaví preklep, chybný
údaj, nesprávne popísaná
fotka. (Slovami Hujera
„ i já jsem měl co dělat,
abych tam objevil chyby“). Kladne hodnotím,
že autori postupne preberajú názov Anthropoid
namiesto často užívaného
bohemizmu Antropoid.
Ešte sa naučiť písať meno
J. Gabčíka tak, ako je na
obale knihy – na pamätnej doske na kostole sv.
Cyrila a Metoda, t. j. po
slovensky Jozef a nie ako
je už od str. 17 (58, 60,…
326) Josef ( i keď,…). Pri
V. Gerikovi (194) by som
spresnil, že išlo nie o Meder ale o Slovenský Meder. Pri V. Škachovi (116)
sa mi nezdá služba v CL
v posádke Bosuette v Alžírsku. Foto uprostred s J.
Kubišem (121), J. Kubiš
nie
je „zcela vlevo“ ale
Pri tak veľkom počte údajov, mien, zemepisných „zcela vpravo“. Rozhodne
názvov je prirodzené, že by som dal väčší priestor

i druhému z dvojice
Anthropoidu – J. Gabčíkovi. Do knihy by sa
vošli fotografie busty J.
Gabčíka spred kasární 5.
p ŠU v Žiline (autor ak.
sochár Š. Pelikán), busta spred domu v Poluvsii
(autor sochár P. Repka).
Na „slovenské“ stopy som
narazil v 350 stránkovej
knihe minimálne. Mihnú
sa tu V. Gerik, F. Bíroš, A.
Šenoldová, Š. Pakan, J. Bačík. Nenájdete tu výsadky MANGANESE, COURRIER – V., EMBASSY,
inštruktora A. Petráka …
Celkovo: Veľmi kladné
hodnotenie, veľké množstvo fotografií, niektoré publikované prvý
krát. V besede zaznelo,
že „autor oživuje mená
osôb na fotografiach“,
s čím sa dá len súhlasiť.

Málo známou operáciou SOE je zajatie vel.
nemeckej 22. pd na Kréte genmjr. Heinricha Kreipeho (1895 – 1976). 4.4.1944
sa na pobreží vylodil (nemohol byť 3x vysadený na
padáku kvôli oblačnosti)
kpt. SOE William Stanley Moss (1921 – 1965) a 2
krétski partizáni. Spoločne
s mjr. SOE P. Leight – Fermor (1915 – 2011), zoskočil
na Krétu už 4.2.1944, 26.4.
zajali Kreipeho, asi po 18

15.12.2013 zomrel
v Lázních Kynžvart (PSČ
354 91) Andrej Gaál. Zapísal sa do histórie Prešova ako najmladší 14 ročný plachtár – parašutista
v ČSR. Neskôr slúžil ako
pilot v ČSĽA (i výcvik v Líbyi), kapitán ČSA, náčelník
Aeroklubu K. Vary, naposledy predseda pobočky Svazu
letců č. 10 v M. Lázních.

ných postrehov ku knihe.
Kniha obsahuje viac než
1200 fotografií a dokumentov. Niektoré už autor
publikoval napr. v brožovanej publikácii „Akce
Atentát“ (1991) a v III.
dieloch trilógie „Někomu život, někomu smrt“,
ktoré vyšli v rokoch 2002
– 2008. Na rozdiel od trilógie, kde bola cena za
knihy vysoká, cenu knihy Anthropoid znížili
i sponzori, ktorým autor
venoval stránky v závere knihy. Samozrejme,
že cena knihy sa bude
v kníhkupectvách a internetových obchodech líšiť.
Ako spoluautorka sa objavovala Jindra Svitáková,
nakoniec zodpovedná redaktorka. A do práce,…

dňoch prenasledovania ho
dopravili na južné pobrežie
Kréty. 14.5. bol naložený
južne osady Rodakino na
angl. ponorku a dopravený do Káhiry, neskôr do
Kanady a skončil v zaj. tábore XI. Bridgend (dnes
PSČ CF 31-33) vo Walese.
Leight-Fermor a Kreipe sa
stretli v roku 1972 v Grécku. (knižne spracované Ch.
McDougall – Takoví normální hrdinové. MF 2015).

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha

prevzaté z knihy
Pozor, skáču veterámi!
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Psy – výsadkári armády Veľkej Británie
počas II.svetovej vojny
Na deň D - vylodenie v Normandii sa okrem pozemných vojsk Veľkej Británie
pripravoval aj 13. (Lancashire) výsadkový prápor vrátane jeho psov-výsadkárov.
Psy boli špeciálne školené pre vyhľadávanie mín, strážne úlohy a zisťovanie
nepriateľa. Škola pre výcvik psov bola v Hertfordshire.
Psy boli trénované na
Pes bol asi 30 yardov nado člen obsluhy lietadla (vyzáklade hlasných zvukov. mnou a mierne rotoval, vy- sadzovač) sa musel odpojiť
Psovodi so svojími zve- zeral trochu zmätene, ale z rádiového vybavenia, chyrencami často sedeli celé nejavil známky strachu. tiť psa a vyhodiť ho z lietahodiny v naštartovaných Keď som na psa zavolal, dla. Navyše aj dopad nebol
dopravných lietadlách. Psy otočil sa mierne stranou taký ľahký ako na tréningu.
sa učili rozoznávať pachy a energicky vrtel chvostom. Pes sa zachytil do konárov
pušného prachu, výbušnín, Pes dopadol 80 yardov odo stromu a čakal 2 hodiny
cvičili ich ako sa správať mňa, okamžite som sa k ne- než ho vyslobodili. Napriek
v prípade zajatia ich pso- mu rozbehol a nakŕmil ho. tomu psy splnili stanovené
voda, ako sa správať počas Potom prišiel deň D, 6.jún úlohy, zachránili veľa živoprestrelky a ako stopovať 1944, keď aj 3 lietadlá pre- tov svojich spolubojovnínepriateľských
vojakov. pravujúce 13.výsadkový prá- kov vojakov. V Normandii
Pozemný tréning psov trval por zamierili do Francúzska sa osvedčili pri vyhľadávaní
asi 2 mesiace, potom začala do Normandie. V každom mín a výbušných nástrah.
výsadková príprava. Nižšia lietadle bolo 20 mužov a 1 Niektorý zo psov-výsadhmotnosť psov sa ukázala pes-výsadkár. Všetko išlo károv obdržali aj vojenské
byť výhodou a pre skúšobné podľa plánu, dvere pre vý- vyznamenania. Vojenský
zoskoky sa mohli využívať skok boli otvorené ale lie- psy sú pochovávaný na vopadáky určené na prepravu tadlo bolo v prudkej paľbe jenskom cintoríne zvierat,
bicyklov. Pre ľahší a jed- protilietadlových
flakov, ktoré boli v stave jednotiek
noduchší výskok z lietadla všade naokolo boli oran- počas konfliktov. Cintorín
museli byť psy-výsadkári žové záblesky. Psovod skása nachádza v Londýne.
hladné a smädné. Psovod kal predposledný a za ním
nosil so sebou asi 2 libry šiel pes-výsadkár. Zatiaľ
preložil a spracoval:
mäsa, pes potom psovoda čo psovod smelo vyskočil,
Ľubomír Dubeň
dychtivo sledoval a ihneď jeho štvornohý žiak sa otoKVV Bratislava
ho nasledoval pri výskoku. čil a zaliezol do zadnej časti
Inštruktor popisoval zoskok lietadla. V kronike výsadnasledovne:
kového práporu sa píše, že
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Zostalo
nám navždy
v pamäti
Miki Effenberger

Pamätám sa, že nás, ktorí
sme chodili do parakrúžku
mal pod patronátom Jožo
Vrábel. Všetko bolo pre nás
nové a zaujímavé. Pretože
sme boli všetci dobrí športovci, s kondičkou a orientáciou
sme nemali problémy. Vtedy
som toho mal skutočne toľko,
že som nevedel, kam skorej.
Všetci sme však prípravu brali
veľmi vážne. Nepamätám sa
presne, kedy to bolo, myslím
deň a mesiac, len viem, že už
som mal 17 rokov. Tešili sme
sa na prvý zoskok, sebavedomie nám nechýbalo. Keď
však nastúpila “realita”, moje
sebavedomie a odvaha sa tak
trochu pomiešali. Výsledok bol
však úchvatný, hlavne keď som
mal nad hlavou otvorených
82m2 bieleho padáka. Podľa
pokynov nášho inštruktora
som bez následkov pristál. Bol
som veľmi hrdý, že som to dokázal a nesklamal som Joža
ani iných, ktorí nám držali
palce. Spomínam si aj na to,
že po dopade by som bol šiel
hore nanovo. Neviem presne,
či moji kamaráti urobili ešte
nejaké zoskoky. Ja som už
ďalej nechodil, pretože som
mal iné povinnosti. Nastúpila
krutá trojročná pauza. Ďalší zoskok, prvý vojenský, už
v hodnosti poručíka, som absolvoval v Prostějove z balóna.
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Pre nás je tento zjazd pamätný tým, že v rámci jeho
programu bolo predstavené
prvé knižné vydanie spisu
Ľudovíta Štúra Slovanstvo
a svet budúcnosti v preklade
do ruštiny a medzi delegátmi vzbudilo veľký rozruch.
Tienistou stránkou zjazdu
bola skutočnosť, že v tom
istom roku sa uskutočnilo
rakúsko-uhorské
vyrovnanie, čo bola zlá správa
pre slovanské národy v Rakúsko-Uhorsku, najmä pre
Slovákov. Túto zlú správu
účastníkom zjazdu tlmočila a vyjadrila znepokojenie
nad ďalším politickým vývojom predovšetkým naša
trojčlenná delegácia. Boli
v nej Andrej Radlinský, vtedy rímskokatolícky farár
v Kútoch, Ján Baltazár Jesenský, župný notár a advokát
v Martine a Pavol Mudroň,
vtedy samostatný advokát
v Martine. Všetci traja boli
predstaviteľmi slovenského
národného hnutia, účastníkmi
Memorandového
zhromaždenia a spoluzakladatelia Matice slovenskej.
Pri príležitosti tohoročného Všeslovanského zjazdu
Inštitút Ruskej civilizácie
v Moskve pripravuje „zobrané spisy“ významných
slavistov minulosti. Medzi
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V máji 2017 sa v Moskve uskutoční

Výročný Všeslovanský zjazd
BUDEME TAM ZASTÚPENÍ
Medzinárodný zväz spoločenských združení Slovanský zväz - Svetové hnutie slovanských národov
za duchovnú jednotu a vzájomnosť v Moskve organizuje v dňoch 26. mája - 2. júna 2017 Výročný Všeslovanský zjazd v Moskve a v Petrohrade. Zjazd bude
venovaný 150. výročiu prvého Moskovského slovanského zjazdu v roku 1867, na ktorom sa zúčastnili
predstavitelia delegácií slovanských národov, ruská
vláda a cárska rodina na čele s cárom Alexandrom II.
nimi nachádzame i nám
dobre známe mená ako boli
J. I. Venelin, A. F. Veľtman,
V. I. Lamanskij, A. S.
Chomjakov, N. J. Danilevskij, no a náš Ľudovít Štúr.
Zjazd otvorí plenárne
zasadnutie v Moskve na
palube luxusného parníka
a jeho hlavnou témou bude
Slovanská jednota a vzájomnosť. Zároveň tam bude
sprístupnená výstava kníh
Súčasná slovanská literatúra a na návrh slovenskej
strany aj výstava historických slovanských odevov.
Témy konferencií ďalších dní zjazdu sú: Súčasné
problémy slovanských národov, Slovanstvo a Západ
a Slovanstvo a euroázijský
zväz. V záujme rýchlej výmeny informácií i nadvia-

zania bližších kontaktov
medzi účastníkmi budú vytvorené štyri sekcie - sekcia
spisovateľov a novinárov,
sekcia vedcov, sekcia výtvarných umelcov a sekcia hercov a hudobníkov
Počas plavby z Mosky
do Petrohradu účastníci
navštívia historické ruské
mestá Uglič a Jaroslavľ,
riečny ostrov Kiži a stále
živú dedinu skanzenového charakteru Mandrogu, s konečnou zastávkou
v Petrohrade. V uvedených
mestách navštívia historické centrá, a prezrú si svetské
i sakrálne kultúrne a umelecké pamiatky, vrátane
návštev chýrnych ruských
kláštorov - „monastyrev“.
Slovenské partnerské organizácie už dostali avízo

o programe zjazdu a ponuku na účasť 10-člennej delegácie vedcov - slavistov,
historikov, spisovateľov a organizátorov kultúrnej spolupráce slovanských národov.
V delegácii budú aj dvaja
členovia nášho Klubu vojenských výsadkárov PhDr.
Viktor Timura, CSc. a Mgr.
Jaroslav Rezník. Viktor Timura ako filozof, historik
a kulturológ bude pracovať
vo vedeckej sekcii a Jaroslav
Rezník v sekcii spisovateľov
a novinárov. Po šťastnom
návrate sa o svoje dojmy
a zážitky iste radi podelia
aj s členmi nášho KVV
Bratislaava

Jaroslav Rezník
KVV Bratislava

Z archívu
foto: „Cajo“

Ľubomír „Béďo“ Strakuš
a
Karol „Cajo“ Takáč
pred behom na 3 km
na branných pretekoch

Trnava, 19. 6. 1980
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXVIII
Snáď s najucelenejšou a najnovšou prácou o J. Gabčíkovi a operácii ANTHROPOID prišiel opäť J. Čvančara
– „Nevzdáme se! Nikdy!“
(Paměť a dějiny 02/2015,
str. 35 – 50). Môže nás potešiť, že je tu i „slovenská
stopa“ v materiáloch od
Stanu Bursu, včítane rodokmeňa Gabčíkovej rodiny.
ČR plánuje zaradiť dátum
18.6. – posledný boj českých
(ale i slovenských a moravských) parašutistov do kategórie významný deň. V januári sa objavil rozhovor so
synovcom J. Valčíka – Vratislav „Vráťa“ Ebr (75), kníhkupec a spisovateľ. (Bližšie
– www.blesk.cz – Potomci
slavných).
Zo smutnejších správ – 24.12.2016
nás opustil a 29.12. bol pochovaný v Detve padákový strelec Leo Kolník (
1922), čestný člen KVV SR.
Symbolicky zomrel v Handlovej, kde zomrel i jeho
spolubojovník – padákový
strelec Jozef Lachký (1922
– 2003). 21.1.2017 nás po-

Viete že ???
Koncom
vojny
sa objavili SS výsadkové
prápory. Vznik je spojený
s českým vojenským cvičiskom SS Truppenübungsplatz Beneschau / Böhmen.
V 8/43 sa vytvoril organizačný základ 500 FJB W-SS
v Chlume (dnes PSČ 25 763,
pošta Trhový Štěpánov).
Prápor mal asi 1000 osôb pri
trojkovom systéme – 3x vr,
každá 3x vč a v nej 3x vdr.
Veľké straty utrpel v 4/44
v Juhoslávii pri Drvare
proti Titovým partizánom.
Necelých 300 parašutistov
bolo presunutých v 7/44 do
pobaltských štátov, kde kryli ústup nemeckých vojsk.
K 20.8. zostalo posledných
asi 90 parašutistov. Po boji
pri Memel v 10/44 boli odsunutí do Neu Strellitz, kde

Ostatné doplnky 26 a 27 sa objavili v Červených baretoch v čísle 3/2016. Pozornému čitatelovi (bádateľovi)
zaručene neunikla malá chyba v článku Anthropoid
(str. 6), kde píšem, že poranenú nohu Gabčíkovi ošetril
MUDr. Břetislav Lyčka v Prahe, pravdou je, že nohu po
zoskoku ošetril Gabčíkovi MUDr. Zdeněk Čáp v Plzni
(alebo u železničiara Václava Stehlíka v Rokycanoch?).
B. Lyčka (1903 – 1942) ošetril poraneného Gabčíka
po atentáte a pred zatknutím sa zastrelil 21.7.1942
v Ouběnicích. (V roku 2012 mu bola odhalená pamätná doska v Ostrave, mestskej časti Stará Bělá).
tom opustil Ján Michalko
( 1940), naposledy Prešov.
30 rokov od smrti sa začiatkom roku 2017 objavila
kniha spomienok ex. NŠ 2.
čs. pdb Viléma Sachra (1907
– 1987) o histórii 2. čs. pdb
– Nebeská brigáda. Koncom
roku 2016 sa objavila kniha
T. Kluberta – Slovenská armáda v druhej svetovej vojne. Medzi riadkami sa mihnú i parašutisti – „u slov.
padákových strelcov absolvovalo výsadkársky výcvik
90 mužov“ (str. 151). Fotka
z výcviku padákových strelcov resp. nástup po zoskoku
pred prezidentom J. Tisom

je tu označená ako Slávnostné vyradenie absolventov
prvého kurzu padákových
strelcov v Žiline 30. októbra
1943 (str. 155). Zoskok vykonalo 19 mužov, prvý kurz
absolvovala asi 30 mužov.
V knihe sú i úlety slovenských vojakov (neskorších
parašutistov) na východnom fronte – J. Murgaš, A.
Gerič, V. Tkáčik (str. 139).
Kniha je doplnená bohatou
fotodokumentáciou, nájdeme tu napr. fotografie V.
Kačku, J. Stanka, V. Žingora
a ďalších, včítane slovenskej
generality. Pokiaľ sa v budúcnosti (2018) objaví neja-

sa v 11/44 vytváral 600 FJB
W-SS. Tento bol v 12/44
zasadený do bojov v Ardenách, od 2/45 do obranných bojov na Odre. Zaujme, že prápory pozostávali
z 50% z jednotiek SS a z 50
% z trestných oddielov.

Príkladom
spojenia medzi Holešovom
a Prostějovom môže byť
chrudimská 4.vpzr (VÚ
8701). V roku 1965 bola
vytvorená z holešovského
7. vp (6. rota), aby v roku
1969 skončila v Prostějove v 22. vp ako VÚ 8280/6.
(Pozn. VÚ 8700 bol 63.
msp Michalovce, VÚ 8703
Ružomberok/Znojmo,..).

Najväčšej výsadkovej operácie Market-Garden v 9/1944 sa zúčastnili
i Čechoslováci. Leteckú
podporu zabezpečovalo 23
sptiffirov od 310. stíhacej
peruti (vel. S/Ldr J. Hartman) a 312. stíhacej peruti (vel. S/Ldr J. Hlaďo).
Na otvorených II.
MČR v klasických disciplínach v Jindřichovom Hradci
(17.-21.8.2016) skákal napr.
I. Beneš (1938) ČR ale i o
62 rokov mladšia Rakušanka L. Siegesleitner (2000).

V roku 2017 sa
chystá zoskočiť Brit, ex.
vojak, Marc Clark (39) aby
získal peniaze na výskum
svalovej dystrofie pre i pre
svojho syna Jacka. Zoskok
bez padáku chce uskutočniť
v Maroku za pomoci dvoch
skydiverov, ktorí by ho mali
po výskoku chytiť a spoločne
padať. Clark v živote neskákal a trpí strachom z výšok.

ký môj príspevok v Červených baretoch bude značený novou klubovou príslušnosťou, t. j. KVVV Plzeň.
Prakticky ide o „prestup“
po 10 rokoch pôsobenia
v KVVV Praha. Nehľadajte za tým žiadnu zvláštnosť, hlavným dôvodom je
bližšia vzdialenosť K. Vary
– Plzeň ako i rozbehnutie
spolupráce so zahraničnými
združeniami EMPA a IG FJ.

Vladimír Gajdoš
KVVV Praha
V 5/2012 zoskočil
bez padáku Brit Gary Connery (42) z výšky 730 m z
vrtuľníku pri meste Henley-on-Thames (sz. Londýna). „Pristávacou” plochou
bolo 18 600 kartónových
krabíc v dĺžke 90 m a výške
3,5 m. Letel v špec. kombinéze „birdman”.
Športový paršutizmus v NDR vznikol v roku 1952. V roku 1953 bola
postavená drevená padáková veža v Karl-Marx-Stadt (dnes Chemnitz).
Prvé zoskoky nasledovali
v roku 1956 z lietadla Po2 a na padákoch PD-47.
prevzaté z knihy
Pozor, skáču veterámi!
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POZOR, SKÁÈU VETERÁNI! Vladimír GAJDOŠ

Už čoskoro na pultoch našich kníhkupectiev !

POZOR, SKÁÈU VETERÁNI!

Vladimír GAJDOŠ
2017

Foto: Karol „Cajo“ Takáè

Blahoželáme k narodeninám
január

február

marec

Čarnogurský Ján st.
Frajková Františka
Járek Róbert
Psotka Tomáš
Tuček Jozef
Velgosová Nataša

Feješová Vlasta
Georgievsky Alexander
Hromník Ján
Šinko Juraj

Dubeň Ľubomír
Havel Bohumil
Hrnčárová Viola
Klváč Pavol
Pawera René

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

