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Rokovanie Snemu KVV SR

Dňa 16.septembra 2017 sa uskutočnil
Snem Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej
republiky v Žiline v klube KVV SR v priestoroch
5. pluku Špeciálneho určenia.
Rokovania sa zúčastnilo 44
zvolených delegátov z jednotlivých klubov – Prešov,
Martin, B.Bystrica, Žilina,
Trenčín a Bratislava (Hulín,
Tuček, Dubeň, Effenberger,
Daráš, Kopáčik, Prvonič,
Feketeová a Snohová). Ako
hosť sa rokovania zúčastnil veliteľ 5.pluku ŠU plk.
Gardlo, čestný prezident
KVV SR A.Múdry a podpredseda SZPB J.Drotár.
Rokovanie moderoval kolega V.Schneider. Správu
o činnosti od minulého
Snemu predniesol prezident
KVV SR kolega J.Tuček.
Správu o hospodárení predniesol viceprezident pre eko-

nomiku kolega V.Puchoň.
Kolega J.Gordík predniesol
správu revíznej a kontrolnej komisie. V diskusii boli
hodnotené hlavné akcie
KVV SR ako Gabčíkov memoriál, Stretnutie 2017 Žilina, výstup na Slemä a ďalšie.
Vo voľbách bol zvolený
nový prezident KVV SR
Ing.Viktor Puchoň, 1.viceprezident Ing. F.Glatter,
viceprezident pre styk s médiami Mgr.V.Schneider, tajomník Ing.J.Pračko a člen
prezídia Mgr.Ing.P.Švelka
(náčelník štábu 5.pluku ŠU).
Ľubomír Dubeň
KVV Bratislava
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Odhalenie pomníka
padlým príslušníkom 5.pluku ŠU
Dňa 16.októbra 2017 bol v priestoroch 5.pluku
špeciálneho určenia odhalený pomník padlým príslušníkom útvaru kpt.Edmundovi Makovníkovi
a rtm.Patrikovi Fraštiovi. Menovaní zahynuli na
misii v Afganistane dňa 27.12.2013 spolu s prí0slušníkom amerického letectva kpt. Davidom Lyonom.
Na akte sa zúčastnil minister obrany SR P.Gajdoš,
náčelník GŠ OS SR gen.M.
Maxim, predseda Branno-bezpečnostného výboru
NR SR p. A.Hrnko, veľvyslanec USA na Slovensku,
náčelník odboru špeciálnych operácií plk.Ľ. Šebo,
podpredseda SZPB J.Drotár, predstavitelia VÚC
a mesta Žiliny, pozostalí po
padlých a členovia klubov
vojenských výsadkárov SR
(KVV Bratislava J.Tuček,
Ľ. Dubeň a I. Hulín). S prí-

hovorom vystúpil minister
obrany SR, náčelník GŠ,
predseda BBV NR SR a ďalší.
Autorom pomníka je sochár
Peter Repka. Myšlienka postaviť pomník vznikla už
pred rokmi vo velení 5.pluku ŠU a predsedníctva KVV
SR. Úspešné zakončenie tejto myšlienky bolo možné
len vďaka vyhlásenej zbierke, sponzorom a osobnému
postoju ministra obrany SR.
Ľubomír Dubeň
KVV Bratislava
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Tak sme sa začali ráno
14. 10. 2017 schádzať
pred kasárňami 5. pluku J. Gabčíka. Po zvítaní sa s kolegami z Čiech
a Moravy a Slovenska
sme sa presunuli autobusom do oblasti Michalovo kde naše tvrdé gro
začalo výstup na Slemä
už priamo z Michalova
- traja kolegovia, my
ostatní sme po obdržaní inštrukcií presadli
do vojenských tatroviek
a boli sme vyvezení do
sedla odkiaľ sme zahájili samotný výstup. Túto
spomienkovú udalosť
podporil svojou účasťou
aj veliteľ 5. pluku J. Gabčíka plk. Ing. Miroslav
Gardlo a veliaci poddôstojník štábny nadrotmajster Martin Boháčik
a 1. zástupca vojenského pridelenca Ruskej
federácie Alexej Klimov.
Pokračovanie na str.3
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XXIII. ročník výstupu na Slemä
14. 10. 2017
Chcela by som sa týmto článkom poďakovať za možnosť vystúpiť
na Slemä ( kóta 1514 m) v jednu krásnu októbrovú sobotu so skupinou československých výsadkových veteránov a priateľov. Túto pietnu udalosť si pripomíname každoročne ako spomienku na zahynutých
padlých vojakov, ktorí boli počas leteckého transportu zostrelení v noci
13. 10. 1944 nemeckými nočnými stíhačmi. Lietadlo typu Lisunov Li - 2
s trupovým číslom 28 veliteľa ppor.M. Ž. Bektrusinova 3. perute 340.
APDD, 54. Orelskej ADDD, 5. Orelského AKDD prevážalo materiál
a 13 príslušníkov veliteľskej batérie delostreleckého oddielu pod velením
ppor. D. Tomčányho. Štartovalo z letiska Iwonicz v priestore Krosna.
Stroj bol zasiahnutý na trupe a zospodu z ľavej strany a havaroval v pohorí Nízkych Tatier v lokalite Ohnište na kóte Slemä vo výške 1470 m.
Telá padlých vojakov boli znesené príslušníkmi partizánskej skupiny do
obce Nižná Boca a pochované za účasti generálov Viesta a Goliana a plk.
Čirskova 18. 10. 1944. Po vojne boli sovietski letci ako neznámi vojaci
pochovaní na cintoríne sovietskych padlých vojakov v Žiline na Bôriku.
Telá 11 členov veliteľskej batérie boli pochované na vojenskom cintoríne
padlých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v Liptovskom Mikuláši – Háj Nicovô. Tieto informácie sú čerpané z publikácie Kronika
leteckej vojny nad Slovenskom autori: Peter Kašák a Martin Cibula.
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XXIII. ročník výstupu na Slemä - 14. 10. 2017
Pokračovanie zo str.2

Už po vystúpaní na prvú vyhliadku pri
bunkri - zemlianke sme sa mohli pokochať
krásnym výhľadom na Vysoké Tatry. Ja
som bola uveličená majestátnosťou našich
hôr a to najmä preto že som nemala doteraz to šťastie tieto úžasné výhľady vidieť.
Pominulé roky to nedovoľovalo počasie.
Pokračovali sme úsekom cez les až hore ku
troskám Lisunova a pamätníku padlých
vojakov. Kúsok napravo od pamätníka
boli miesta s úžasnými výhľadmi na Nízke
Tatry .... Chopok ... Ďumbier. Po krátkom
vydýchnutí sme sa zhromaždili pred pamätníkom .... položili vence .... minútou ticha si uctili pamiatku na padlých vojakov.
Pri zostupe zo Slemä sme pokračovali pešo
smerom dolu dolinou okolo Stanišovskej
jaskyne do Liptovského Jána. V rekreačnom zariadení MV SR sme si pri ohníku
opekali klobásky a slaninku a v priateľskej
debate sme si pochutnali na týchto slovenských špecialitách. Na záver spomienkového dňa sme od žilinského klubu výsadkárov obdržali pamätný list a odznak.
Nasledoval presun do Žiliny pred kasárne
a rozchod do svojich domovov. Bol to pekný deň naplnený stretnutím s priateľmi.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa organizačne
podieľajú, podporujú a svojou účasťou si pripomínajú
našu históriu. Verím, že sa na Slemä opäť o rok stretneme a uctíme si pamiatku padlých. Je to naša česť
a povinnosť pripomínať si minulosť. Minulosť predchádza našu prítomnosť. Slobodnú a pokojnú, mie
rovú. Buďme za ňu vďační, pokorní a nezabúdajme.

Martina Fertaľová
KVV Bratislava
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POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
Keď som u jedného takého vojaka presedela
v jeho obývačke šesť hodín,
od včasného popoludnia až
do šera letného večera, prišla som na to, ako neoprávnene som sa aj ja chválila, že
som športovkyňa, lebo som
„športovala do roztrhania
tela“. Zabŕdla som do všetkého len jazdu na koni som
neskúsila - a tento by ma vo
všetkom bol strčil do vrecka.
Za všetky športové aktivity,
ktoré robil, atletika, gymnastika, lyžovanie, plávanie
a i jazda na koni, môže iba
a len výukový program prípravy študentov šesťročného vojenského gymnázia,
vtedy tzv. VŠJŽ / Vojenská
škola Jána Žižku /, ktorá pripravovala študentov na ich
budúce vojenské povolanie.
Telovýchova patrila medzi
najdôležitejšie predmety.
Len malou poznámkou spomeniem meno olympionika
Jozefa Odložila, ktorý tiež
vyšiel z Bratislavskej VŠJŽ.
Nášho kamaráta však najviac bavila športová gymnastika a lyžovanie. Po maturite v r. 1959 bol pozvaný
na sústredenie potenciálnych reprezentantov ČSR
– juniorov do Nymburka.
Zo športových aktivít, ktoré
robil aj po odchode zo školy mi priniesol ukázať celú
hromadu medailí, plakiet
a diplomov. Na niektoré, čo
pôvodne viseli na trikolóre,
jeho “prvé” deti navliekli obyčajné stužky a nosili
ich na krku ako ozdobu.
Hovorím o inžinierovi
plukovníkovi v. v. Mikulášovi Effenbergerovi. Narodil sa
15. apríla 1942 v Rybárpoli
pod Čebraťom, jednej z častí mesta Ružomberka. Do
základnej školy chodil v Rybárpoli. Tam bola aj továreň
– Bavlnárske závody V.I.Lenina, v ktorej pracovala jeho
matka a všetci jeho príbuzní

Aj po vyše dvadsiatich rokoch stretávania sa
v klube vojenských výsadkárov, stále sa ešte delíme
na “vojakov” a zväzarmovských parašutistov “športovcov”. Nie ani tak zotrvačnosťou ako dlhými predošlými rokmi, v ktorých vojaci z povolania chodili
do práce v uniformách Československej armády,
navzájom sa zdravili a vedeli kto je kto. My ostatní
sme sa anonymne strácali v šedivej zmesi civilného oblečenia. Pokiaľ sme sa z osobných kontaktov,
pri osobných rozhovoroch alebo od našich kolegov,
ktorí vykonávali vojenskú základnú službu v posádkach kde boli výsadkári, nedozvedeli o našich
kolegoch “vojakoch z povolania” niečo navyše, ani
by sme nevedeli, že mnohí z nich boli aj skvelí športovci, hoci ich hlavným cieľom nebolo lámať rekordy v parašutizme. Padák im bol, tak ako je aj dnes,
iba dopravným prostriedkom na ceste zo vzduchu
na zem. Až po dopade na zem začalo byť našim kolegom horúco pri plnení náročných bojových úloh.
No a na takúto činnosť sú naši kolegovia právom
hrdí. Preto “titul” výsadkár má, a nielen u nich, svoj
cveng. Dnes už to my “nevojaci” vieme a sme radi, že
s takýmito kamarátmi sa stretávame v našom klube.
ako robotníci. Miki vyrastal v nekompletnej rodine,
bez otca ako druhé dieťa.
Prvorodená sestra zomrela. Život Mikiho, v rodine
s piatimi dospelými ľuďmi,
v malom dvojizbovom fabrickom byte, nebol vôbec
jednoduchý. V chudobnej
rodine sa žilo skromne, no
skôr biedne. Na vyššie ako
“základné vzdelanie” mu

nikto z rodiny nemohol
prispievať. V škole sa dobre
učil a tak po dohode s Mikiho matkou sa jeho strýko
rozhodol hľadať cestu ako
zaistiť synovcovu budúcnosť. Jedna z možností sa
predsa len naskytla. V roku
1953 prihlásil strýko chlapca na skúšky pre prijatie na
štúdium na VŠJŽ. V rovnakom roku sa stal Miki “žiž-

kovcom”. Po absolvovaní
VŠJŽ /r.1959/ musel pokračovať vo vojenskej kariére.
Po návrate zo sústredenia
gymnastov v Nymburku nástúpil do prípravnej
školy pre vojenské učilište
v Stříbre. Tam ako aktívny gymnasta sa v hojnej
miere podielal na príprave
gymnastického
družstva
pre II. Celoštátnu spartakiádu v skladbe “Odvahou
ke kázni, obratnosti a vytrvalosti”. Bolo to cvičenie na
metacích stoloch, skladba
neobyčajne náročná. No pre
tých, ktorí v nej cvičili alebo
ju videli, tiež nezabudnuteľná. O tom ako bolo nutné
naučiť sa precizne predviesť
náročné gymnastické prvky
Pokračovanie na str.5

Zoskoky v rámci výcviku záloh /Prostějov 1968/
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Pokračovanie zo str.4

svedčia aj úrazy, ktoré sa pri
vystúpení stali. Mnohým
z tých, ktorým sa všetko
nepodarilo zostala pamiatka na celý život. No Miki,
v rámci zodpovednej prípravy kolegov vojakov, kedy
z niekoho, kto nikdy necvičil bolo treba urobiť gymnastu III. VT, to obskákal
iba so silnejšími prejavmi
žalúdočnej neurózy. Vycvičený celok patril na vystúpení k jedným z najlepších.
K tomu ešte hudba.
V klube všetci poznáme
Mikiho s harmonikou. Keď
sa s ňou objaví, hneď sa
k nemu pridružia improvizované duetá aj triá. Viem
si predstaviť, ako sa okolo
neho hŕčili dievčence keď
prišiel niekde do spoločnosti. Vojak s harmonikou.
Aj ja teraz, keď som sa ohlasovala k nemu na návštevu, vravela som, že mi tiež
musí na nej zahrať. A on
mi koncertoval aj na gitare,
zafúkal tiež na malej ústnej
harmonike, prsty mu lietali
po klavíri, vyludzoval čisté tóny na zobcovej flaute.
Bola som ním čím ďalej tým
viac prekvapená. Všestranný športovec aj viacnásobný
muzikant. Vysvetlil mi, že
hudba má u neho zvláštnu
históriu. Ako dieťa o takom
niečom nechyroval. Vyrastal v chudobe a možnosť
zakúpiť hoc aj starší hudobný nástroj bola neuskutočniteľným snom. Jediný
hudobný nástroj dostal od
strýka, bola to vypálená
hlinená bielo-modrá okarína. Za všetko ostatné čo sa
v hudobnom živote Mikiho
odohralo môže opäť vojenská škola. Bolo to v čase,
keď za Mikiho splužiakmi
prišli na návštevu rodičia so
súrodencami. Bol jedným
z mála, za ktorými neprišiel
nikto. Niet sa čomu čudovať,
že jedenásťročnému chlap-

Nácvik stoja o rukách
na konštrukcii
na III. CS - Prostějov

covi bolo akosi smutno. Zostal na izbe sám, sedel na
okne a pískal si na okaríne.
Pískanie bolo asi počuť lebo
po čase prišiel na izbu npor.
René Pánek a s úsmevom
vravel: “Ahoj Mikuláši, pátrám, pátrám odkud ty zvuky
jdou. A mám Tě”. V rozhovore padlo mnoho otázok,
na ktoré bolo niekedy aj
ťažké nájsť odpoveď. Avšak
výsledok bol po vzájomnej dohode prekvapujúci.
Npor. Pánek priniesol krásnu veľkú červenú harmoniku. Dnes už Miki vie, že to
bol 120 basový koncertný
akordeón. Povedal mu čo
bude hrať a že má počúvať.
Nakoniec nech vraj povie
či sa mu to páčilo. Miki mi
povedal, že už ako mladší
chlapec počul hrať na harmonike strýkovho kamaráta keď prestali pred domom
hrať šach a zachcelo sa im

zaspievať si. No tak ako hral
René Pánek, tak to ešte nepočul. Počas jeho hrania sa
Mikimu natisli slzy do očí
a René Pánek ako muzikant
pochopil čo sa stalo a prestal
hrať. Po chviľke, čo si obaja
vymieňali chápavé pohľady,
zavalila Mikiho opäť hromada otázok. Výsledok zo
stretnutia bol taký, že po
troch mesiacoch hrali obidvaja v rádiu polku Škoda
lásky a Miki potom začal
pravidelne chodiť na hodiny výuky hry na akordeón.
U prof. Mikulu získal aj dostatočné hudobné vzdelanie, zúčastníl sa niekoľkých
súťaží v hre na akordeón.
Kombinácia vojaka a
športovca s rovnako talentovaným hudobníkom u mňa
zabodovala. Ale to vôbec
nebolo všetko. Mikiho som
raz pri akejsi príležitosti počula povedať čosi po rusky

a povedal to tak, že som ho
mala za Rusa. A teraz, keď
som sa ho opýtala odkiaľ
má takú ruštinu povedal, že
za ruštinu vďačí výbornej
učiteľke na základnej škole
v Rybárpoli, vynikajúcim
učiteľom na VŠJŽ a svojmu
hudobnému sluchu. Teraz
ho ešte zlákala dcéra, ktorá
ide študovať do Francúzska,
na francúštinu. Vraj na čo je
to všetko dobré? Potom, čo
sme potrepali čosi v inom,
tom či onom jazyku, sme
sa zhodli na tom, že keď
jazyk aktívne nepoužívaš
zabúdaš. Takže, je to dobré
nato, aby si človek udržiaval mozog stále v zábere.
Jedna zo Senecových múdrostí hovorí: “ Je treba sa
učiť tak dlho, dokiaľ si živý”.
No a Miki si to prispôsobil
svojej náture tak, že vraj ak
nechce jeden zomrieť sprostý mal by sa učiť dokiaľ to
ide.
Lebo nie je hanba
niečo nevedieť ale hanba
je nechcieť sa učiť. Toto je
len čosi navyše, čo je pre
kamaráta Mikiho typické.
Hovorím o človeku, ktorý v sebe rozvinul
obdivuhodnú nádielku talentov a má taký bystrý mozog, že aj v tejto disciplíne
strčí do vrecka hocikoho.
V klube ho voláme Miki.
Hráva nám na harmonike
aby sme sa spolu zabavili.
Hovorím o spravodajskom
dôstojníkovi Československej aj Slovenskej armády
inžinierovi
plukovníkovi
vo výslužbe Mikulášovi Effenbergovi. Nevedela som
o ňom nič a teraz už viem aj
to, čo hovorí o sebe on sám:
že keď jeho postava dosiahla mužskú „psiu výšku“ išiel
študovať za vojaka na štátne
trovy. Otvorili sa pred ním
brány do života. On, biedne zanedbané dieťa, dostal
možnosť popasovať sa so
Pokračovanie na str.6
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Pokračovanie zo str.5

životom a nájsť si v ňom
miesto tak, že zo smutného,
do seba utiahnutého chlapca
sa stal veselý človek a zodpovedný muž. Také miesto
si mnohí, čo mali chodníčky vyzametané, nenašli.
Toto mi z návštevy
u Mikiho akosi mimoriadne
ostalo trčať v hlave. Navonok je Miki celkom obyčajný človek ako iní – ale čo je
to pod povrchom? Nedošlo
mi to hneď. Navyše sa ten
prvý dojem hneď aj kamsi vyparil. U Mikiho som
bola od včasného popoludnia a počkala som kým prišla z práce jeho žena Daša,
mala dlhý deň robila do
večera, prezrela som si izbu
jeho dcér a z nich jedna má
nielen hudobný sluch po otcovi ale aj maliarsky talent
a vidno to nielen z jeho otcovskej hrdosti, ale aj z obrazov ktoré dcéra namaľovala. Asistovala som pri varení
kávy v kuchyni a dva razy
som sa zdvihla k odchodu – a znova sme sa začali
o niečom zhovárať. V kuse
bolo o čom. Až neskôr mi
to došlo. Ja som svojím voľným táraním nadhadzovala
témy aby zareagoval, tak
sa vždy dozviem o ľuďoch
viac než pri suchom novinárskom rozhovore otázka-odpoveď – ale nerobil
náhodou niečo také aj on?
Vlastne ma to zarazilo
už v jeho odpovedi, keď som
mailom pýtala od neho adresu kde býva. Napísal meno
zastávky, číslo trolejbusu
MHD a k tomu inštrukciu:
„Výstup za križovatkou,
zast. na znamenie, potom
asi 70 m chôdze, po pravej
ruke štvorposchodový dom
č. 50 – chôdza v smere odjazdu trolejbusu.“ Nikdy
ma nikto nenavigoval takto
jednoducho a presne. Až
som mala chuť vziať si so
sebou niečo na premeranie

Preberanie diplomu od Náčelníka
VAAZ Brno - po skončení štúdia
dĺžky chodníka od trolejbusu k domu. Až potom mi
to ťuklo. Až keď som sa dozvedela kto je Miki. To, čo
mi napísal, bola inštrukcia
spravodajského dôstojníka.
Stručná. Jasná. To je ono.
Miki má svoju profesiu napísanú na čele neviditeľným
atramentom. Kým človek
nevie s kým má do činenia,
nepríde na to. Až potom,
keď ma pustil k sebe do bytu
ako kamaráta, pochopila
som, že stručnosť, presnosť
a dôkladnosť jeho profesie
je súčasť jeho osobnosti.
Samozrejme, že
som vyzvedala. Nikdy som
nemala nič do činenia s človekom ako je Miki. S mužom na správnom mieste
nielen v armáde, ale aj keď
v klube vyhráva na harmonike kamarátom pesničky na želanie. Hudbou vie
utešiť aj vlastnú dušu keď
treba. O jeho práci v armá-

de viem najmenej z toho čo
o iných vojakoch a zrazu
som zistila, že tohto Mikiho
na dôchodku drží v pazúroch nevyliečiteľná choroba
z povolania. Jeho správanie
a prejavy mýlia človeka. Keď
som vystúpila z trolejbusu
na chodník - po ktorom som
mala odkráčať 70 m k domu
č. 50 - len čo som prešla pol
cesty „v smere odjazdu trolejbusu“ kráčal Miki oproti
mne. Tak veru. Nielen jeho
naučili učitelia v armáde
dôkladnosti a zodpovednosti, aj on bol učiteľom
- teraz zodpovedal aj za to,
aby som ja cestou k nemu
nepoblúdila. Prišiel sa presvedčiť či som správne pochopila inštrukcie. Aby náhodou nenastali komplikácie. Nemala som žiadnu
predstavu o práci dôstojníka spravodajskej služby
v armáde, ani teraz nemám
oveľa väčšiu, nadobudla

som len predstavu o ľuďoch,
ktorí takú prácu robia.
Pre mňa bolo ťažké zorientovať sa aj v skratkách vojenských škôl, učilíšť, preškolovacích kurzov
a špeciálnych inštitúcií,
s ktorými sa stretne chlapec ako Miki na ceste za
povolaním, s ktorým sa
stotožní a ktoré mu naplnia
život. Po vyradení poslucháčov Vojenského učilišťa
Otakara Jaroša vo Vyškove
v hodnosti poručíka nastúpil v r. 1962 na výkon služby
vojaka z povolania k výsadkárom do Prostějova. Tam
sa začala napĺňať ďalšia časť
jeho života. Po absolvovaní
preškolovacieho kurzu bol
ustanovený do funkcie veliteľa čaty. Podľa jeho rozprávania, naraz získanú toľkú
slobodu, po deviatich rokoch prísneho vojenského
života, nebolo vôbec jednoduché skĺbiť s úplné novým
životom. To, čo sa mladý
dôstojník naučil počas štúdií bolo treba overiť v praxi.
Keď si Miki uvedomil, že
ako dvadsaťročný dôstojník
má vychovávať 19 ročných
mladých mužov priznal, že
mu nebolo všetko jedno.
Hodnosť na pleciach si vyžaduje, podľa predpisu, rešpekt. No to je veľmi málo.
Bolo treba nanovo sa učiť.
Bolo treba hľadať cestu ako
v takom množstve pováh
a zvykov nájsť tú správnu na
vytvorenie dobrého kolektívu. Nie vždy sa všetko podarilo. No výborných a dobrých výsledkov bolo vraj isto
viac ako tých nevydarených.
Miki rád spomína aj na cesty pešo na miesto výcviku,
kedy idúc cez mesto vojaci si do pochodu spievali.
Okrem výcviku a života
v kasárňach bolo však treba
si usporiadať aj súkromný
život. A tak po odchode zo
slobodárne si Miki hľadal
Pokračovanie na str.7
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ubytovanie v podnájmoch.
Niekoľkokrát sa sťahoval ale
nakoniec sa zadarilo. V jednej vile na Bulharskej ulici sa
stal na dlhší čas spolubývajúcim Janka Hromníka. Zo
spoločného bývania zostalo
Mikimu mnoho nezabudnuteľných zážitkov. Ak by
vraj mal niekto záujem o veselé historky s menovaným
spolubývajúcim, rád sa o ne
podelí na spoločných stretnutiach. Neskoršie sa našiel
čas aj na kultúru, šport a iné
aktivity. Pri jednej z nich
Miki sa zoznámil s prvou
ženou, vtedy maturantkou,
s ktorou sa po skoro troch
rokoch oženil. Medzitým
nastali aj rôzne personálne zmeny. V roku 1964 bol
Miki vyslaný do mesačného kurzu telovýchovných
náčelníkov do Dukly Praha. Vzhľadom na výsledky
testov počas kurzu, Miki sa
vrátil s doporučením plk.
Mohoritu, na interné štúdium telovýchovného inštitútu. Vtedajším velením
bolo doporučenie vzaté na
vedomie, interné štúdium
bolo však zamietnuté s pripomienkou, že došlo k neplánovanej zmene vo funkcii. V rovnakom čase bolo
však treba začať plniť nové
úlohy súvisiace s prípravou
III. Celoštátnej spartakiády.
Skladba mala názov “ K nejvyšším metám “. Bola určená pre 1700 najvyspelejších
cvičencov na zvlášť pripravených kovových konštrukciách. Švihové a silové prvky v skladbe boli na úrovni
III. VT. Výber ôsmich cvičencov nebol jednoduchý.
Všetko okolo nácviku a samotného vystúpenia na
Strahove je vraj na dlhé rozprávanie. S Jožkom Libičom
bola spolupráca výborná.
Rozhodujúci je však vždy
dobrý výsledok, no a ten sa,
aj cez rôzne prekážky a ne-

odborné zásahy do nácviku,
podarilo dosiahnuť. Miki
sa práve pred odchodom
družstva do Prahy oženil. Súkromie však muselo
ustúpiť pred povinnosťou.
Pretože v družstve chýbala
“ osmička” tak si Miki, aby
urobil novopečenej manželke radosť, odskočil do
Prahy zacvičiť “stojku” na
konštrukcii. Avšak to čo dokázali chlapci na vystúpení
bolo najväčšou odmenou
pre všetkých, ktorí boli za
celú prípravu zodpovední.
“ Ďakujem vám chlapci,
som šťastný, že sme to spolu dokázali”, boli posledné
slová Mikiho po skončení “
trápenia sa a radosti “. S radosťou a akýmsi vnútorným
uspokojením sa spomína na
udalosti, ktoré mali dobrý

koniec. No a medzi také,
vraví Miki, sa radia udalosti,
ktoré sa v jeho živote udiali
v rokoch 1964 – 65. Ďalšie
roky služby u 65.vpr boli
tiež bohaté na rôzne zmeny.
Miki bol zaradený na funkciu veliteľa prieskumnej
čaty a neskoršie na funkciu
spravodajského náčelníka
útvaru. Rád spomína na
spoluprácu s Láďom Jugasom a Jožkom Danilom,
ktorí sa svojej práci dobre
rozumeli a boli ochotní “
mladším uchám” / V. Skalka a M. Effik/ vždy ochotne
poradiť a pomôcť. V roku
1968 dostal Miki na starosť
výcvik záloh. Zo začiatku
nevďačná robota ale po dohode s “pánmi záložákmi”
celkom zaujímavé výsledky.
21. august zastihol Miki-

ho na výcviku so zálohami
v Protivanove. Motospojka prišla oznámiť šokujúcu
správu a doručila rozkaz
k okamžitému návratu do
posádky. Prekvapení po
návrate nebolo málo. Po
línii veliteľskej i odbornej
boli dané rovnaké rozkazy.
Zostať v očakávaní ďalších
rozkazov bez vykonávania
akýchkoľvek aktivít, ktoré by mohli vyprovokovať
ruských vojakov k nežiadúcim akciám. Život na
útvare nebol poznamenaný
zásadnými zmenami. Len
názory na vstup vojsk neboli jednoznačné. Niekedy,
zvlášť na stranickej schôdzi,
bola výmena názorov, Miki
vraví, že až zbytočne ostrá,
preto na toto nie moc príjemné obdobie je treba radšej zabudnúť. Nie vždy však
žijeme život taký aký sme si
pripravili, hovorí Miki. Chceme sa tešiť a naraz sa stane, že musíme ostať smutní
a niektorí so slzami v očiach.
Tak sa to stalo aj Mikimu,
že sa musel vyrovnať so
smrťou svojho trojročného
synka. V roku 1969 v čase reorganizačných zmien,
ktoré sa udiali po zrušení 7.
vp ZU, Miki bol ustanovený
do funkcie staršieho riadiaceho dôstojníka a neskoršie do funkcie veliteľa roty
ZU HS VKR. Práca s touto
jednotkou bola zaujímavá
a náročná. Opäť niečo nové
a znova bolo treba sa učiť.
Začiatky neboli ľahké a Miki
priznal aj chyby, ktoré vždy
mrzia. Veľkými pomocníkmi pri výkone funkcie mu
boli Láďa Ondříček a Pišta
Gončar. Spoločnými silami
získala rota titul “VZORNÁ”. V roku 1970 bola vyslaná do Prahy na zabezpečenie priebehu porady
hlavných predstaviteľov tyla
armád Varšavskej zmluvy. Za príkladné splnenie
Pokračovanie na str.8
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úloh bol Mikimu udelený
diplom veliteľa Varšavskej
zmluvy maršála Jakubovského. Chlapci boli svedomití a tiež hrdí na to, že
môžu plniť takúto náročnú
úlohu. Uznanie za splnenie
úloh vo forme diplomu od
maršála si zaslúžili všetci.
V roku 1972 sa Miki spolu s Petrom Jedinákom
rozhodli pre štúdium na
VAAZ v Brne. Vzhľadom
na možnosti ďalšieho odborného rastu v stávajúcich podmienkach hodnotí
Miki svoje rozhodnutie, ísť
študovať, ako správne. Po
absolvovaní VAAZ Brno
odišiel pracovať do Prahy
na Spravodajskú správu GŠ.
Vzhľadom na organizačné
a personálne zmeny Miki
v roku 1992 požiadal o rekvalifikačné štúdium v odbore management a marketing s predpokladaným
odchodom do zálohy. Po
úspešnom absolvovaní rekvalifikačného štúdia bol na
vlastnú žiadosť prepustený
do zálohy. Naskytla sa však
možnosť nastúpiť znova
do služby v Slovenskej armáde. Túto možnosť Miki
využil a začiatkom roka
1993 sa stal dôstojníkom slovenskej armády. Bol zaradený na rôzne funkcie v rámci
prevádzkového
strediska
MO SR. Tak ako vždy keď sa
tvorí niečo nové bolo treba
zbierať skúsenosti a znova
sa učiť. Práca na rôznych
pracoviskách prevádzkového strediska bola pre Mikiho naplnením ďalšej etapy jeho života. Nadobudol
nové znalosti, získal nové
skúsenosti a teší sa z toho,
že mohol aspoň trochu pomôcť pri tvorbe jednej dôležitej zložky MO SR, v ktorej pôsobil. Počas služby sa
stretol s mnohými ľuďmi,
u ktorých je treba poznamenať, že to boli profesionáli

vo svojom fachu. Dodnes
sa teší s priateľstva s niektorými bývalými kolegami.
V roku 1999 ako 57 ročný
požiadal o odchod do zálohy. Bolo treba pomôcť svojej nastávajúcej s detičkami.
Po dôstojnej rozlúčke s kolegami a spolupracovníkmi v Šenkviciach, zakončil
Miki svoju vojenskú kariéru.
V roku 2002 sa po druhý
raz oženil a odvtedy vychováva dve nové dcéry. Jedna
má po ňom talent na jazyky
a druhá okrem hudobného
sluchu aj umelecké danosti na maľovanie. V novom,
civilnom živote, medzi pa-

Miki spolupracoval. Stali sa
jeho kolegami a rozlúčkové tablo dokumentuje ich
vzťah k nemu. Úctu a priateľstvo cítiť aj zo žartovných
veršov, ale najmä z rozlúčkových slov: „Učil si nás,
aby sme nikdy nezabudli na
to odkiaľ sme vyšli. Dovoľ,
aby sme i my Tebe pripomenuli, aby si i Ty nezabudol
odkiaľ si odišiel. Bude nám
cťou, ak si chvíle rozpomínania spríjemníš spomienkou na tých, ktorí Ťa mali
radi, ktorí si Ťa vážili a ktorým teraz chýbaš. Prajeme
ti, aby si si spomenul len na
to dobré a v plnom zdraví

miatky na život vojenský si
odložil aj dokument záveru
vojenskej kariéry. Na prvý
pohľad vyzerá ako maturitné tablo študentov, ktorí sa
rozchádzajú na rôzne cesty
života, až keď človek pozrie
dovnútra zistí, že z druhej
križovatky sa iba Miki dáva
inou cestou. Vnútri nie sú
fotografie mladíkov na prahu života, ale sú tam slová
vážených mužov, s ktorými

si dosiahol v živote všetko
čo dosiahnuť ešte chceš.“
---------Napokon ostáva povedať o Mikim už len
to, prečo sme ho od zimy
nevideli v klube. Ochorel.
Zlou chorobou. Podstupuje
krutú onkologickú liečbu.
Voči nej si vykasal rukávy
a napnul svaly – iste aj zvolal KIAI…???.!!! ako zápasník karate. S chorobou čo

naňho skočila ako zákerný
nepriateľ sa pasuje rovnako zaťato ako sa pasoval so
všetkými prekážkami v živote, ktoré musel prekonať.
Teraz prekonáva sám seba.
Pri mojej návšteve sa očividne prekonal. Vydržal so
mnou hovoriť šesť hodín,
zmáhaný liekmi, ktoré ničia
nielen tú pliagu, s ktorou
bojuje ale aj zdravé telo. Na
záver mojej návštevy vytiahol aj tú opachu harmoniku, ktorej predvádzanie mi
kvôli slabosti z chemoterapie nesľuboval – zdvihol ju
a rozťahoval mechy ako inokedy, akoby mu nič nebolo.

Podľa toho, ako
sa správa voči chorobe,
niet pochýb, že onedlho
nám opäť zahrá v klube.
Marta Slezáková
KVV Bratislava
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Slovenskí vojnoví parašutisti
Takto nám k asi 7 varian– doplnok XXXI
tom zranenia Karla Svobo-

du (pozri kniha – Pozor,
skáču veteráni str. 71 odkaz
203) pribudol ďalší variant.
M. Šiška v článku „Proč neodvolali atentát na Heydricha“ – Fakta & svědectví
5/2017 str. 5 : „…noční
seskok z upoutaného balónu. Ten se však stal osudný
Karlu Svobodovi. Zranil se
a kvůli bolestem zad ráno 7.
října hlásil, že není schopen
střeleckého výcviku.“ Celkový počet uskutočnených
zoskokov čs. parašutistami
pri výcviku vo Veľkej Británii presiahol číslo 3000
(1x smrteľná nehoda, kpt.
K. Šeda 15. 7. 1941). Údaje
pri 2. čs. pdb udávajú asi
13 500 zoskokov (1x smrteľná nehoda voj. Takács).
Určitá paralela v činnosti
protektorátnych
hasičov
v Prahe sa objavila pri bojoch o Čs. rozhlas v Prahe
- 2 Schwerin-Straße, (dnes
Vinohradská tř. 12). Počas
májového povstania 5. 5.
1945 tentokrát „vyplavovali“ Nemcov zabarikádovaných v pivniciach pod rozhlasom. ČT-2 odvysielala
23. 5. nevýrazný český film
„České století: Kulka pro
Heydricha (1941)“. Väčším
prínosom bude asi nový
film „Heydrich – Muž so
železným srdcom“ (v ČR
pod názvom Smrtihlav).
Film bol natočený v koprodukcii Belgicko – Francúzsko – Veľká Británia – USA
podľa knihy L. Bineta HHhH. Skutočnosťou je,
že prezident SR Andrej Kiska povýšil Jozefa Gabčíka

Viete že ???
V rokoch 1971-72 boli
v USA obľúbené ozbrojené lúpeže za použitia lietadla a padáku pri úteku.
Takto v roku 1971 opustil lietadlo Boeing 727
s taškou s peniazmi D.

Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXXI
27. 4. 2017 prevzal Pamätník hrdinov heydrichiády – kryptu chrámu sv. Cyrila a Metoda v Resslovej
ulici, Praha 2 na 20 rokov Vojenský historický ústav
Praha. Pravoslávna cirkev zostáva naďalej užívateľom chrámu. Už tradične sa pred výročím operácie
ANTHROPOID objavuje v tlači rad špekulácii.

26.5.2017 do hodnosti generálmajor in memoriam.
Povýšeniu
predchádzali
neúspešné spoločné česko-slovenské jednania o „prezidentských“ vyznamenaniach J. Gabčíka a J. Kubiša.
Po dvoch jednaniach došlo zamietavé stanovisko
z Pražského hradu, pretože:
„ocenění odbojářů by mohla část voličů Miloše Zemana nést nelibě“ (In Respekt
5.6.2017, O. Kundra – Kiska
chtěl spolu s českým prezidentem vyznamenat odbojáře Gabčíka s Kubišem.
Zeman odmítl). Nasledovala plamenná diskusia čs.
historikov – povyšovať či
nepovyšovať. Z nových informácií zaujme, že rádiové
stanice (napr. Sever – bis),
ktorými boli vybavené výsadky z Ruska boli ruskej
výroby. Anglické štítky boli
používané pri výsadkoch
pre oklamanie Nemcov,
v armáde sa používali ruské
štítky. Spoľahlivé rdst. sa
vyrábali sériovo od roku
1942 a výhodou bola nízka
váha 2, 5 kg, (+ zdroje 6 x 2
kg). Londýnske skupiny používali postupne komplety
– vysielač triedy Mark III
(cca 15 kg) až Mark XV.,
prijímač Hallicrafters Skyrider SX (cca 25 kg) – až Ši-

mandl. Najviac bola použitá rdst. Mark Vb. (celkom 8
výsadkov), radiostanice boli
postupne miniaturizované
a zmenšovala sa i hmotnosť.
Boli označované skratkou
Mk, napr. Mk 6 C – vysielačka skupiny SILVER – A,
volací znak Libuše. (Replika
vysielala po 75 rokoch v 4/
2017 z Lázní Bohdaneč ako
OL Silver A 75). Volacie
znaky rádiostaníc boli väčšinou ženské mená: Anna,
Blanka, Barbora, Ludmila,
Marta,… ale i Karol (EMBASSY). K výcviku slovenských padákových strelcov,
pravdepodobne
riadenie
bojových vozidel(?), sa hlási npor. aut. Aladár II. Ondrejkovič (1909 – 2001).
Zaujímavá osobnosť, spolužiak A. Petráka, v ašpirantskom kurze ŠDJZ
Pardubice s Jaromírom
Nechanským (PLATINUM
– PEWTER). Bližšie internet – Podplukovník Aladár
Ondrejkovič – Ondrejkovics – Sandor de Szlavnicza
– (pozri i spoločné foto s J.
Nechanským – absolventi
ŠDZJ Pardubice). A na záver malá gramatická oprava, dom Jozefa Gabčíka nie
je v Poluvsii ale v Poluvsí.

B. Coopper, v roku 1972
– R. Heady, M. McNally.
Boli využívané hlavne lietadlá so zadnými dverami
– Boeing 727 a Douglas
DC-9, minimálná rýchlosť, vysunutý podvozok.
Väčšina padákových lupičov skončila vo väzení.

Piloti paraglidingu používajú k štartu naviják
alebo odviják. Naviják je
pevné (stacionárne) zariadenie na konci štartovacej dráhy, a odviják
je zariadenie za autom,
príp. pevne spojené
s karosériou automobilu.

Vladimír Gajdoš
KVVV Plzeň

Pri pomníku
padlých
slovenských
vojakov
v Afganistane
Stojíme v čestnom pozore pri pomníku našich
padlých vojakov. Položili život pri vykonávaní služby v ďalekom
Afganistane. V ďalekom
Afganistane pomáhali
slušným ľuďom brániť
sa proti teroristom. Proti
teroristom, ktorí by prišli aj k nám, ak ich nikto
nezastaví ďaleko, vrátane
Afganistanu. Naši vojaci,
ktorým odhaľujeme tento
pomník, vykonávali svoju službu čestne a odvážne. Na uniformách mali
dvojkríž na trojvrší, náš
štátny znak. Svet je globalizovaný a širšia obrana Slovenska začína už
na Hindukúši. Oni padli
pri obrane Slovenska tak
ďaleko a predsa tak blízko. Rešpekt k ich službe
a k ich zbraniam
zostáva.
Ján Čarnogurský
KVV Bratislava
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Možno to bolo akurát
po prvom prepade, ktorý
v jeseni podnikli partizáni
voči Nemcom, hnali sa ako
besní po ceste. Bolo ráno.
Šla som do školy. Len čo
som vyšla z Horného konca na hlavnú ulicu, vyrútili
sa oproti mne tak, že sa im
nedalo vyhnúť. Kolóna áut.
Motorky so side-carmi, dve
vedľa seba. Roztiahnutí po
celej asfaltke. Keby tam v tej
chvíli kráčal dospelý človek,
rozmliaždia ho ako chrobáka. Nevpratal by sa pod
zábradlie čo delilo cestu od
potoka. Ja som sa vpratala. Hodila som sa na zem,
skotúľala do potoka. Vrátila
som sa domov mokrá, zablatená. Celá som sa triasla.
Len som vykoktala zo seba
čo som prežila. Na druhý
deň ma mama odviedla do
kopaníc U Samkov a ostala
som kým Nemci neodišli.
Moji rodičia vedeli, že
kopaničiarske domy sú prekladiskami potravín, liekov
a obväzov, alebo aspoň informácií pre partizánov, ale
aj tak usúdili, že tam je bezpečnejšie. Vtedy ešte Nemci
do hôr nechodili. Zato môj
otec chodil do hôr až pričasto po drevo s rebriniakom
a vždy priviezol len trošku.
Cestou tam vozil čosi zamotané do starého gumového kabáta proti dažďu. Až
neskôr Nemci prehľadávali
aj domy kopaničiarov a hľadali hodváb z padákov, na
ktorých zlietali k ohňom
po horách cudzí parašutisti pomáhať Slovákom
v povstaní. Potom prišli do
Starej Turej aj Rumuni bojovať s partizánmi a ja na
kopaniciach som miesto
učenia podriemkávala pri
šlabikári. Večer s bratrancom sme potajomky počúvali správy z kryštálky a v
noci som občas začula za
dverami v predizbe cudzie
mužské hlasy. Mená kapitán
Uher a generál Brunovský
mi zneli ľúbozvučnejšie ako
mená evnajelistov, s ktorými
ma oboznamovala ujčiná.
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Ukrytý pamätník
Ťahá sa to so mnou od prvej triedy niekdajšej ľudovej školy v Starej Turej.
Celú zimu som prežila v kopaniciach a nechodila som do školy hoci som mala. Pán učiteľ mi
potom na konci školského roka tĺkol hlavu o lavicu že som sprostá. Horko-ťažko som slabikovala,
nevedela som spájať písmenká do slov a pero mi
naschvál robilo machule do zošita. Do školy som
totiž začala chodiť akurát po vypuknutí Slovenského národného povstania v II. svetovej vojne
a v Starej Turej sa usídlila veľká nemecká posádka.

O vojne a o II. partizánskej
brigáde v Bielych Karpatoch
som vedela viac než by malo
vedieť sedemročné decko.
Tak prišla jar 1945.
Zo Starej Turej odtiahli Nemci aj Rumuni. Bola som zasa doma.
Ten deň sa ťahá so
mnou ako ťažká železná guľa na reťazi trestanca čo nebol poslušný.
Veľmi som sa brala s matkou pozrieť čo sa
udialo v horách nad Topoleckou. Neposlúchla som
otcov príkaz, že musím
ostať doma. Vedelo sa, že
Nemci vypálili Nárcie. Tam
kdesi v horách bol partizánsky bunker aj posledný
veľký boj. Zorganizovala sa
skupina ľudí, mama bola vo
Zväze žien aj v Červenom
kríži. Bežala som za nimi.
Chcela som vidieť kde bojovali ľudia, ktorých som
nikdy nezazrela, len ich
tlmené hlasy som počúvala po nociach zachumlaná

v perine. Vedelo sa, že pod
Nárcím to bolo tvrdé a v
Hlavine že Nemci postrieľali mužov z našej spríbuznenej rodiny Kostelných.
Mama ma vzala pôvodne
len do Topoleckej, že tam
ma nechá u známych, ale
nikto nebol doma. Tak som
šla s výpravou do hôr aj ja.
Z Topoleckej sme obišli
Hlavinu, dali sme sa krížom
cez les do Nárcia. Nikto
tade ešte nešiel pred nami.
Sneh už zliezol, len miestami v jarkoch sa beleli fľaky,
opadané lístie pod nohami
bolo mokré. Prvý vojak,
ktorého som zbadala, ležal
skrútený dolu tvárou. Chýbalo mu kus nohy. Kýpäť čo
trčal z odtrhnutej nohavice
bol rozstrapený ako otvorený kukuričný šúľok. Tak
roztrhá sval trieštivá guľka
ktorej sa hovorilo dun-dun.
Doplazil sa odniekiaľ zhora
na kraj hory kým vykrvácal.
A možno mu pomáhali tí
dvaja čo ležali kúsok ďalej.
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Jeden na boku so zavretými
očami ako keby spal a druhý
horeznačky, s hlavou trocha
naklonenou nabok. Oči mal
otvorené a vypúlené ako
veľké sklenené guľky, ktorými sme triafali do malých
guličiek na ulici aby sa skotúľali do jamky. V poslednom okamihu iste voľačo
kričal, lebo aj ústa mal otvorené. Trčala z nich rukoväť bodáka. Zoči voči proti
sebe tam stáli dvaja muži čo
mali dohromady len jedno
na výber: buď ja zabijem
jeho alebo on zabije mňa.
Kovový špic bodáka vyliezol spoza ucha slabšieho.
Dlho som vídala ten
les a mŕtvych rumunských
vojakov v ňom zakaždým
keď som zavrela oči. Aj
po rokoch mi boli známe
všetky nafilmované obrazy stíchnutých bojísk v kine. Zakaždým som mala
pred očami to skutočné
bojisko. Darmo ma odtiaľ mama odviedla preč.
Keby bola vedela čo
nás čaká v Nárcí, iste by
sa vzdala zámeru ísť ďalej.
Ale nevedela. Nevrátila sa
so mnou do Topoleckej.
Nikto nevedel čo presne sa
stalo v Nárcí. Myslelo sa, že
nájdeme len zhorené domy,
nik netušil čo nájde v nich.
Ak niekto niekedy zažil
pocit že „neverí vlastným
očiam“, tam sa mu to mohlo
stať. Mne sa to stalo. Vošla
som do domu. Nemal strechu, nemal dvere, ani okná
ani nič čo bolo z dreva, len
štyri holé múry. Čosi plechové pokrútené ležalo na
zemi. Možno pánty ktoré spadli keď zhoreli dvere aj zárubne. Akýsi riad.
Dalo sa usúdiť aký silný
žiar tam musel byť, aj že
Nemci nešetrili benzínom
aby chalupa takto vyhorela.
Na neuverenie boli pevné skoby, zatlčené v stenách.
Z nich viseli dolu hrubé reťaze. Hrubšie než akými sa
priväzuje dobytok v stajni.
Na tie som hľadela necháPokračovanie na str.11
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pavo. Vošla som predsa do
izby, možno do kuchyne, nie
do stajne. Čo tu priväzovali
k stene takými reťazami?
Hľadela som vyjavená.
Všetko vo mne odmietalo
prijať skutočnosť ktorú som
uvidela. V malinkej kopaničiarskej izbici boli na dvoch
stenách zatlčené dva hrubé
železné kliny a na nich reťaze. Takými gazdovia priväzovali pavúz k rebriniaku
keď viezli vysoký náklad
sena aby sa nezosypal. Kravy nikto takými reťazami
nepriväzoval. Boli príliš
ťažké pre kravy. A v Nárcí
ľudia aj tak len na chrbtoch
znášali seno zo strmých lúk,
rebriniaky by sa prevrátili.
Z nepochopiteľnej
skutočnosti sa mi pomaly formovalo v hlave poznanie. Hrôzostrašné ako
príbeh z Biblie, kde krutý starozákonný židovský
boh škvaril malé neposlušné deti vo vriacom oleji.
Predo mnou na stene,
niečo vyše metra od zeme,
z oboch strán vedľa reťazí
pod klinmi, boli v omietke
vyškriabané hlboké rýhy.
Na šírku rozpätia ľudských
rúk. Po päť a päť hlbokých
rýh z každej strany reťazí.
V izbe boli dva také kliny.
Pod každým desať rýh. Nemci tam reťazami priviazali
ľudí. Hlboké rýhy do stien
vyškriabali živé ľudské prsty horiace v plameňoch.
Na zemi pod klinmi s reťazami hromádka
popola a obhoretých kostí.
Ľudských kostí.
V Nárcí bolo deväť takých
hromádok. Devätoro pozostatkov zaživa upálených
ľudí. Kopčeky popola a nezhorených zvyškov kostí.
Deväť vyhasnutých
ohnísk pekla v ktorom boh
Germánov zaživa škvaril
veľké deti Slovanov keď sa
mu nepodarilo ich zotročiť
a preto si upiekol k obedu ich kosti. Nad každým desať nekresťanských
prikázaní:
Nezabudni!
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Nezabudni!!!
Nezabudla som. Videla som najstrašnejší príbeh
II. svetovej vojny. Zapamätala som si. Videla som
detskými
sedemročnými
očami najväčšie kvantum
neľudskej zloby vyvrhnutej
na jednom malom mieste.
Vrchol zverského zúfalstva porazených Nemcov
na konci prehratej vojny.

V Nárcí nepokosená
lúka obrástla pamätné stĺpiky na miestach kde predtým stáli domy. Chodník
k pamätníku zapadalo vlaňajšie uschnuté lístie. Kde
je pomník? Azda by som
mohla zabudnúť kde stál?
Možno ho premiestnili.
Nie. Boli sme celkom
blízko a nevideli sme ho.
Stál tam kde pred-

Kopanice Nárcie tvorilo šesť domov. V každom
z nich bol lazaret. Kúsok
odtiaľ v horách bol partizánsky bunker so všetkým
čo k partizánskej vojne
patrí – aj s lekárom a liekmi. Len ranení sa všetci do
bunkra nevošli. Nemci sa
dozvedeli kde je bunker
a domysleli si čo je Nárcie.
Zavčas rána pred svitaním
vyrazilo do Nárcia nemecké prepadové komando so
všetkým čo k tomu patrí. Aj
tie reťaze si možno priniesli so sebou, nielen benzín.

tým. V húští krovín, ktoré kedysi boli možno tými
malými kríkmi čo tvorili
okolo neho okrasný živý
plôtik. Obkľúčený pralesom vysokých stromov.
---Tohto roku v máji som
bola s kolegami parašutistami-veteránmi niekdajšieho
Zväzarmu na malom Slavíne pri Bratislave pripomenúť si koniec II. svetovej
vojny – veľkej vlasteneckej
vojny Rusov aj národného
povstania Slovákov. Mesto
Bratislava poskytlo niekoľko mimoriadnych autobusov na dopravu, lebo pred
niekoľkými rokmi bratislavský primátor Ftáčnik
zaviedol pietne slávnosti aj
na mieste, kde padli dvaja
ruskí vojaci, ktorých odtiaľ
preniesli na veľký Slavín,
tam sú pochovaní. Dvaja
z dvadsiatich miliónov Rusov, ktorí zahynuli vo vojne,
ktorú oni nezačali. Ale bránili v nej všetkých Slovanov.
Všetkým nám išlo o život.

Čo vládalo zutekalo
Traja Slováci, traja Rusi
a traja ešte nejakí
iní nevládali.
Chodila som tam do
svojich 15-tich rokov vždy
na výročie SNP. Keď som sa
zo Starej Turej odsťahovala,
už som sa do Nárcia nedostala. Až pred 5-6 rokmi som
sa znova vybrala. So synom,
aby aj on videl to miesto.
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Prišlo tam tak veľa
ľudí, že ma až prekvapilo,
koľkí nezabudli. Povedali aj mladým. Tiež prišli.
Vystúpil ruský konzul aj
rôzni slovenskí páni. Odznela báseň aj pieseň. Uctili sme si mŕtvych a bola
hostina ako kar. O tú sa postaralo ruské vyslanectvo.
Na staroturiansky
Mestský úrad som poslala e-mail. Opýtala som sa, ako to
teraz vyzerá v Nárcí. Najprv
neodpovedali ale potom napísali, že pred výročím SNP
pomník očistili od krovia.
Prezrela som si webové stránky mesta Stará Turá.
Našla som kultúrne
programy, viacero pamätníkov aj pamätných tabúľ, narodilo sa tam niekoľko významných Slovákov a medzi
kresťanmi najznámejší prvý
prekladateľ Biblie, pribudli
ďalší ktorí ešte žijú. Je tam
kopa pokynov pre turistov,
možnosti ubytovania a stravovania, stručné informácie
o vrchu Roh a o Hlavine
– aj o Nárcí – a opäť som
neverila vlastným očiam.
Na obrázku pri kladení venca k pomníku
v Hlavine hŕstočka ľudí.
O Nárcí kratučký článočok.
Suchá veta, že 5-teho marca 1945 tam Nemci upálili
9 partizánov ale že obyvateľov niekto vopred varoval a všetci stačili utiecť.
A že je tam tiež pamätník ukrytý medzi stromami.

Marta Slezáková
KVV Bratislava
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som sa posadila do trávy.
Sedela som, oddychovala. Dokázala som to. Vyskočila som z lietadla a pristála
s padákom. Až keď pribehli
ku mne traja chlapci že čo
sa mi stalo, som si spomenula, že po dopade som sa
mala postaviť. Aby všetci videli, že som v poriadku. Na
túto jedinú povinnosť športového parašutistu voči kolegom som zabudla, ale oni
mi to odpustili. Boli šťastní
ako ja že sa mi nič nestalo
.

na letisku vo Vajnoroch

OSLOBODENIE

A ja som si už len
zrolovala padák a hrdo
kráčala medzi nimi.

počas nakrúcania filmu

foto: „Cyril“

Z archívu

Predovšetkým musím povedať, že letisko
a všetko na ňom a okolo
neho ma uchvátilo len čo
som tam po prvý raz prišla. Stalo sa mojím životom,
mojou radosťou, vášňou.
Predpríprava na prvý
zoskok bola najprv v telocvični. Celú zimu bolo treba cvičiť na náradí, šplhať po lane,
nabrať kondíciu. Držať sa
zarovno chlapcami. Už toto
nebolo ľahké. Nebola žiadna
výnimka pre dievčatá. Až
za tým príprava na letisku.
Bolo sa treba naučiť baliť padák, skákať z trenažéra a dopadať na zem, aj vystupovať
z lietadla. Pravdaže na zemi.
Ako inak by mohol nováčik
vyskočiť z lietadla aby sa mu
lano nezachytilo a bezpečne otvorilo padák. Aj ťahať
šnúry padáka PD-47 aby
letel kam treba a nie kam ho
nesie vietor, musel parašutista vedieť už na zemi. Všetko

na seba kričala „Musíš!“
„Musííš!!“ „Nesmieš si urobiť hanbu pred chlapcami!!!“
- a to už stál za mnou Gabo
Kiš, vysadzovač. Nie, nevysotil ma. Iba mi zľahka položil ruku na plece a celkom
potichu povedal: „Choď.“ Zavrela som oči. A vykročila...
Bola som v tranze.
Prebrala som sa až keď som
pocítila trhnutie. Uvedomila
som si, že sa mi otvoril padák. Až vtedy som otvorila
oči. Dolu na letisku bol krásny, čistý, modrý letný deň
– ale teraz kde je letisko? Kde
je komín dynamitky? Kde je
jazero a železničná stanica
vo Vajnoroch? V prvej chvíli
som sa vôbec nevedela zorientovať. Ale času som mala
dosť. Vychutnávala som si
pocit voľnosti priestoru okolo
seba. Let na padáku. Kto ten
pocit nezažije, nik mu nevysvetlí aké to je. Nechala som
sa unášať. Nech si padák letí
kam chce. Až potom som sa
orientovala. Trochu neskoro,
s popruhmi PD-47-mičky sa
veľmi ťažko narábalo, horko-ťažko sa mi ju podarilo
otočiť. Pristála som na kraji
letiska. Nevadí. Na prvý raz
je to aj tak dobré. Šťastná

pri lietadle Il- 14

Jana Jančíková
Kováčová

bolo dôležité a všetko bolo
treba dostať „do krvi“ už
pred zoskokom, aby napokon
prišiel deň D roku 1961, keď
inštruktor Franto Horák povedal: „Ideš hore“ - a ja som
sa konečne zaradila do radu
pred našou „ančou“. Desať
chlapcov a ja jedna žena.
Musím povedať, že
„hore“ som nikdy predtým
nebola – nikdy som neletela
v lietadle. Keď sme sa tam
napchali a vyleteli, chcela
som podísť k dverám aby
som videla ako to vyzerá
dolu, ale nepustili ma: „Čo
máš čo pozerať, veď uvidíš“,
zavrčali chlapci. Desať brancov- nováčikov. Išli na prvý
zoskok tak ako ja. Všetci mali
pohľady ako vyorané myši.
Nech mi nikto nehovorí, že
pred prvým zoskokom nemal
strach. Samozrejme že aj ja
som sa bála. Ale až potom,
keď už som stála vo dverách
a videla pod sebou tú prázdnu hlbokánsku dieru čo ma
delila od zeme, premkol ma
ozajstný hrozný strach. Podvedome som čakala kedy pilot ubrzdí plyn lebo vtedy sa
vyskakuje z lietadla. Neviem
ako dlho som tam stála,
viem len že v duši som sama

režiséra J. Ozerova

Zostalo
nám navždy
v pamäti
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Filmový štáb
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Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXXII
17. 5. vydala Česká pošta pri
príležitosti 75. výročia operácie ANTHROPOID príležitostnú poštovú známku.
Známka (40 x 50 mm) má
hodnotu 46 Kč a katalógové číslo 0925, hárček potom
A0925, autor K. Zeman,
rytec J. Tvrdoň. Žiaľbohu
naši hrdinovia nedosiahnu
na hodnotu hárčeka/aršíku
(k.č. A111) R. Heydricha, vydaného v Protektoráte v obmedzenom náklade 1000
ks rok po smrti Heydricha
v roku 1943. Dnes sa začína
objavovať na rôznych aukciach. Takto hárček s číslom
254 bol predaný za 340 000
Kč, hárček č. 635 dokonca za 480 000 Kč. Tradične, pred výročím operácie
ANTHROPOID, sa objavujú rôzne nové dohady,
hypotézy. Takto sa objavila
hypotéza, že za smrťou R.
Heydricha v nemocnici Na
Bulovce stojí osobný lekár
H. Himmlera – dr. Karel
Gebhardt, ktorý Heydricha
osobne ošetroval. V jeho
prítomnosti sa Heydrich 3.
6.1942, po tom, ako sa mu
výrazne zlepšil zdravotný
stav, s chuťou naobedoval,
Dňa 4.6.1942 R. Heydrich
zomrel. Pretože sa nedochovali (nenašli) chorobopis
a pitevný protokol, zostáva
táto informácia len v kategórii nepotvrdená hypotéza.
Smrti údajne predchádzalo
„zhabanie“
Heydrichovho súkromného archívu
H. Himmlerom v Panen-

Na stretnutí vo Vestci (5/2017) som spresnil, že
jeden z posledných slovenských padákových strelcov, Ľudevít Štefka ( 1924 Čachtice), sa má čulo
k svetu, pribudla palička pre chôdzu. V poslednom
období bol v ČR aktívny v besedách o protifašistickom odboji v bloku „Vojáci spoločne“ (napr. Vyškov,
Prostějov, Hranice, Jince, Přerov,…). Zároveň pôsobí
v Združení čs. zahraničných letcov – Východ.
ských Břežanoch. Zaujme
údaj, že na Václavskom námestí v Prahe neskôr demonštrovalo svoju podporu Tretej ríši 200 – 250 000
účastníkov. Pri lidickej tragédii sa objavila informácia, že A. Maruščáková pomohla identifikovať Václava
Říhu (alias Milana) pretože
si: „zapamatovala přibližnou číselnou značku jeho
kola (ta tehdy měla speciální SPZ) i to, že pracuje“…
. (In V. Liška - Odhalená
tajemství
Protektorátu).
Neviem, na Gabčíkovom
bicykli vystavenom po atentáte v predajni Baťa na Václavskom námestí sa nič také
nevyskytovalo. Predpokladám, že išlo o pomocnú
evidenciu a rýchlu kontrolu
bicyklov pre zamestnancov
Pražkých železiarní v Kladne, ktoré im umožňovalo presuny na pracovisko
a domov. (Pozn. 16 ročná
Stáňa Říhová, dcéra V. Říhu
spáchala v roku 1958 samovraždu v Lidiciach a je udávaná ako „posledná“ lidická
obeť). 25.4.2017 boli v Plzni
odhalené pamätné dosky
na miestach, kde sa v dobe

17. - 23. 4. 1942 ukrývali
parašutisti z Londýna (Kubiš, Valčík, Gabčík, Opálka a neskôr i Čurda) počas
akcie Canonbury – pokus
o bombardovanie plzeňskej
Škodovky. Ide o domy na
adresách - Klatovská tř. 78,
Resslova ul. 4 a Čechova
ul. 34. Novou hypotézou je,
že list na benešovskú policajnú stanicu 13. 6. 1942
nepísal K. Čurda ale jeho
matka? Na pultoch predajní Naše vojsko sa objavili
ako doplnkové predmety
tričko Heydrich (300 Kč)
a plagát K. H. Frank (2000
Kč). Už v minulosti sa tam
objavili kontroverzné knihy
Mein Kampf, Recepty z konopí,… Ako spomienková
akcia na operáciu Anthropoid sa uskutočnil spoločný
čs.- britský zoskok v Chrudimi. (30. 5. 2017, 43. vpr
Chrudim, Mi – 171Š, výška
3000 m). (Staro)novou informáciou je, že František
HOLÝ (COURRIER – 5),
po dezercii od slov. jednotky 27. 6.1943 k ruským
partizánom, bol dopravený
(vysadený?) z Ruska v 8/
1943 do priestoru Stropkov,

kde pôsobil až do zatknutia
16. 9.1943. Druhá dezercia,
tentoraz v Taliansku, nasledovala koncom mája 1944
a 16. 9.1944 (presne rok po
zatknutí pri prvej dezezercii) bol vysadený v priestore
Liptovský Trnovec v SOE
skupine Courrier – 5. Pokiaľ by sa informácia o vysadení potvrdila, stal by sa
prvým slovenským vojenským výsadkárom vysadeným z Ruska a Anglicka.
(In Vojenské osobnosti
československého odboje
1939 – 1945, AVIS Praha
2005, ISBN 80 – 7278-2339, str. 99). Malá informácia
na záver. V roku 1943 bola
u vojsk vo V. Británii (teda
i u 1. čsob) zavedená do výstroja The British General
Service Cap. Nešlo o baret,
ako je chybne často uvádzané, ale o „poľnú čiapku“.

Vladimír Gajdoš
KVVV Plzeň

„Pištole nie sú iba zbrane,
ale aj hračky pre veľké deti.“
Jaroslav Kuracina
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... opustil naše rady ...

Milan AMBRÓZ
* 13. 8. 1931 + 5. 9. 2017
Milan Ambróz pôsobil
dlhé roky
ako pilot, vysadzovač
a inštruktor
na rôznych letiskách
bývaleho Československa

Česť jeho pamiatke!
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Ročník XVII.

Blahoželáme k narodeninám
august

október

Daráš Miroslav
Denkoczy Ladislav
Gašparovič Jozef
Gyenesová Andrea
Hreha Ladislav
Matuška Ján
Psotková Lucia

Hermanová Mária
Chrenka Milan
Pavlovič Vladimír
Vrábel Jozef

september
Hubinská Katarína
Chrenková Viola
Vráblová Marta

november
Alexander Peter
Feješ Milan
Feketeová Helena
Fraštia Jaroslav
Kupecká Anna
Mikulovičová Daniela
Zrnek Jozef

december
Behul Milan
Bučko Ivan
Kopáčik Peter
Kupecký Ján
Nešpor Miroslav
Slezáková Marta
Ondreička Oto

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

Račiansky kapitán
Peter „Haťap“ Alexander
- člen KVV Bratislava a jeho posádka
na Balónovej megafieste
vo Francúzsku
Spravodaj Červené barety – len pre vnútornú potrebu
realizácia: tel.: + 421 903 717 699, e-mail: botafogomm@gmail.com
Číslo účtu: 1746841054 (zo zahraničia IBAN: SK4202000000001746841054) Kód banky: 0200 VÚB Bratislava

