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“Štvrťstoročie oslávi
5.pluk špeciálneho určenia
viacerými podujatiami”
Hokejový zápas medzi MsHK Žilina a HC 07
Detva odštartoval v stredu 7. februára sériu tohtoročných podujatí k 25. výročiu založenia 5. pluku
špeciálneho určenia v Žiline.
TASR o tom informoval
hovorca pluku Mário Pažický.
„Za zmienku určite stojí
slávnostné
zhromaždenie
spojené s oceneniami práce
našich členov na konci mája,
prednášky nestorov výsadkového vojska určené najmä
našim mladším – novším
kolegom, projekcie filmov
5. PLUK – MISIA AFGANISTAN a autorské filmové
diela Veroniky Homolovej
Tóthovej Atentát na Heydricha – Príbeh Jozefa Gabčíka
a Jana Kubiša a Heydrich
a 74 žien. Najväčšou akciou
otvorenou aj pre verejnosť je
24. ročník Memoriálu Jozefa
Gabčíka,“ povedal Pažický.
Od marca 2017 je veliteľom
5. pluku špeciálneho určenia
v Žiline plukovník Miroslav
Gardlo, dovtedajší náčelník Odboru síl špeciálneho
určenia Generálneho štábu
(GŠ) Ozbrojených síl (OS)
SR, ktorý vo funkcii nahradil plukovníka Ľubomíra
Šeba. “Jednotka je vo výbornej kvalite, vojaci sú veľmi
dobre pripravení a vycvičení.
V roku 2017 je hlavná úloha
udržať deklarovanú jednotku Síl pre špeciálne operácie tak, aby bola schopná
do piatich dní byť nasadená
v krízových oblastiach podľa
potreby NATO,” uviedol po
nástupe do funkcie Gardlo.
Prvá etapa fungovania 5. pluku špeciálneho určenia bola

do roku 2002, keď cvičil vojakov základnej služby. Druhá
etapa nastala, keď sa po ich
odchode stal útvar profesionálnym. Medzi kľúčové udalosti pluku patrí nasadenie
v operáciách Iracká sloboda
v Iraku, Althea v Bosne a Hercegovine a ISAF v Afganistane, kde prvýkrát plnil úlohy
Síl pre špeciálne operácie.
Žilinský špeciálny pluk je
podľa náčelníka GŠ OS SR
Milana Maxima špičkovo
pripravená a vycvičená jednotka, pripravená plniť úlohy podľa svojho poslania
a predurčenia. „Dokazuje
to aj svojou účasťou, či už
v mieri doma pri výcviku
a plnení špeciálnych úloh,
alebo v operáciách v zahraničí,” podotkol Maxim.
V októbri 2017 odhalil na
pôde 5. pluku špeciálneho
určenia minister obrany SR
Peter Gajdoš Pamätník vojakom Síl pre špeciálne operácie. Pripomenul, že príslušníci pluku kapitán Edmund
Makovník a rotmajster Patrik Fraštia prišli o život spolu s kapitánom amerického
letectva Davidom Lyonom
27. decembra 2013 pri samovražednom útoku na vojenský konvoj v Afganistane.
Žilinský špeciálny pluk je
nástupcom 3. špeciálneho
odriadu, na ktorého vytvorenie boli vyčlenené materiálne
prostriedky v rámci delenia
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Hodnotiaca členská schôdza
Zväzu vojakov
Slovenskej republiky
Nové Mesto nad Váhom
Zväz vojakov SR Nové Mesto nad Váhom
uskutočnil dňa 15.2.2018 hodnotiacu členskú
schôdzu za účasti 81 členov a hostí.
Klub vojenských výsadkárov SR Bratislava zastupoval
Ing.Ladislav Hreha a Ing.
Ľubomír Dubeň. KVV SR
Bratislava má nadviazanú
dlhoročnú spoluprácu s klubom ZV SR Nové Mesto nad
Váhom hlavne na akciách
v streleckých súťažiach a pri
pietnych aktoch a oslavách
výročí národnooslobodzovacieho hnutia na Slavíne,
Lubine a Rohu. Rada klu-

bu ZV SR Nové Mesto nad
Váhom udelila ďakovný list
za dlhodobú spoluprácu
a pomoc Oblastnému Klubu vojenských výsadkárov
SR Bratislava. So zástupcami ZV SR z Nového Mesta
nad Váhom sa stretneme
aj na našej výročnej členskej schôdze v Bernolákove.

bývalej Československej armády. Na základe rozkazu
veliteľa Armády SR prevzal
4. januára 1993 velenie nad
3. špeciálnym odriadom plukovník Jozef Tuček a 1. mája
1993 bol rozhodnutím veliteľa Armády SR 3. špeciálny
odriad začlenený do systému
bojovej pohotovosti. Rozkazom ministra obrany SR
bol 22. augusta 1994 útvaru
priznaný čestný názov “Žilinský pluk Jozefa Gabčíka”.
K 1. októbru 1995 bol útvar

reorganizovaný a premenovaný na 5.pluk špeciálneho
určenia. V januári 1997 bola
útvaru ako prvému v histórii Armády SR, rozkazom
prezidenta SR, prepožičaná
bojová zástava. Od 1. októbra 2001 bol 5. pluk špeciálneho určenia reorganizovaný a profesionalizovaný na
85 percent, od roku 2002 je
pluk plne profesionalizovaný.

Ľubomír Dubeň
KVV Bratislava

kpt. Mário Pažický, 5.pšu
a TASR
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Memoriál československých parašutistov 2017

Tento memoriál organizuje 43. vpr Chrudim a keďže
tento rok to poňali „trochu
ináč“ sami sme boli zvedaví
čím nás prekvapia. A prekvapili... Trasa pochodu
nebola známa nikomu...
ani cieľ, kam dôjdeme. Len
nenápadné indície. Prvými
odšlapanými kilometrami
sme sa postupne prepracovávali k odkrývaniu toho
tajomstva- kam máme
pokračovať v pochode.
Čiastočné mapy jednotlivých úsekov sme obdržali až po splnení drobnej
úlohy, resp. po správnom vyhodnotení indície.
Veľmi silným zážitkom
bola nočná prehliadka
múzea v Ležákoch a zapálenie sviečky pri pamätníku a dome kde sa
ukrývali rtm.Musil a kpt.
Pernický. Tiež silný bol
aj výber terénu pre pochod. Cez Železné hory...
Hlinsko...Českomoravskú
Vysočinu. Dážď a sneh.
Tma a blato. Šľahajúce konáre a popadané stromy.
Šmykľavé pne a kamene.

Dňa 11. 11. 2017 o 11.00 hod. sa kolegovia
Tomeček, Pondělík, Hulín a Fertaľová zúčastnili pochodu na vzdialenosť 70 km aby si
uctili pamiatku výročia ukončenie I. svetovej
vojny, Dňa vojnových veteránov, 70. výročia
založenia výsadkových vojsk a zároveň spomienku na výsadok Tungsten z roku 1944.

Vytúžený cieľ ráno 7. 07
hod. prejdená vzdialenosť cca 76 km, prevýšenie 3 000 m., klesanie 2
680 m. Čas 18. 21 hod.
a trošku unavené nohy.
Vďaka Jožko, Ivan, Martin
že ste ma nenechali tam
v lese.
Vďaka por. Mgr. Pros
a nrtm. Stránsky a ostatní
z 43. vpr. Chrudim, tento
pochod sa mne osobne
dostal pod kožu... a dosť
som premýšľala... či to ešte
niekedy pôjdem.

Pôjdem ?...

Martina Fertaľová
KVV Bratislava
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Z tvorby našich členov
- literátov
Rezonujú aj v našej dobe
Člen nášho KVV, filozof a kulturológ, plk.
Viktor Timura vydal v januári tohto roku svoju
najnovšiu publikáciu Človek v dejinách filozofie. Po objemných vedeckých dielach Dávnoveká
Európa (2011) a Zamlčané dejiny (2014) autor
v tomto projekte znova potvrdil sústredenosť
svojho záujmu na filozofiou dejín. Publikácia
má odborný, a zároveň informatívno-popularizačný charakter a je „stručným obzretím sa
za vývojom názorov na človeka v dejinách filozofie od antiky po nemeckú klasickú filozofiu“.
Obsah monografie pozostáva zo siedmich kapitol. Prvých šesť kapitol je
venovaných analýze vývinu filozofických názorov
na človeka a občiansku
spoločnosť od antickej
filozofie, cez názory renesančno-humanistickej
filozofie človeka a determinizmus vo filozofii
francúzskych materialistov, s dôrazom na prínos
J. J. Rousseaua do filozofického myslenia, až po
revolučné a humanistické
teórie západoeurópskych
mysliteľov v 18. a v prvej polovici 19. storočia. Autor pritom okrem
sumárnych úvah a postulátov charakterizuje
myslenie
jednotlivých
mysliteľov personálnou
formou v podobe krátkych, slovníkovo poňatých hesiel (Henri Claude Saint-Simon, Robert
Owen, Charles Fourier
a Johan Gotttfried Herder). Najväčšiu pozornosť
pritom venuje J. G. Herderovi a má to svoj presný
dôvod. Herder bol totiž
„jediným z nemeckých
filozofov, ktorý obrátil
pozornosť na Slovanov
a predpovedal im v súla-

de so svojou teóriou dejín
budúcnosť v postavení na
čele dejín. Aj preto sa mu
dostalo najväčšej pozornosti od mysliteľov nášho
národného obrodenia.“
Siedma kapitola monografie vlastne otvára jej
druhú časť ako celok. Má
názov Rozvinutie názorov na človeka, vedomie,
spoločnosť a dejiny v nemeckej klasickej filozofii.
Pozostáva zo štyroch samostatných častí. Autor
v každej z nich na širšom
textovom priestore venuje samostatnú pozornosť
týmto štyrom nemeckým filozofom: I. Kantovi, J. G. Fichtemu, F. W.
J. Schellingovi a G. W. F.
Heglovi. Komplexnejšiu
životnosť filozofických
názorov, presahujúcich až
do súčasnosti, pritom priznáva Immanuelovi Kantovi a Fridrichovi Georgovi Wilhelmovi Heglovi.
Všíma si najmä Hegla,
ktorého mysleniu, názorom a učeniu venoval
najviac podkapitol: Od
prírodnej k spoločenskej
bytosti, Život ako rozdvojovanie a negácia prírody,
Rozdvojovanie a negácia
prírodnej bytosti člove-
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ka sebavedomím, Rôzne
stupne rozumovej činnosti
ako rôzne stupne prejavu
vedomia, Prekonávanie
prírodno-sebavedomej
bytosti človeka spoločenským (štátotvorným, dejinným), Štát ako realizácia slobody a mravnosti
na ekonomických princípoch vlastníctva a práce,
Dejiny ako vznik, zmena
a zánik štátnych útvarov
a ich princípov a Človek
a národ v štáte a v dejinách. Väčšia pozornosť je
venovaná Heglovi aj preto, lebo jeho učenie dosť
zásadne ovplyvnilo myslenie našich štúrovcov
a osobitne Ľudovíta Štúra
a jeho dialektiku nemohli
odmietnuť ani marxisti.
„Myšlienky antických, či
renesančných a tým skôr
novovekých filozofov (...)
zďaleka nestratili na aktuálnosti. Je škoda, že sa
s nimi nepracuje a nepripomínajú sa verejnosti,
pretože sú poučné aj pre
súčasnosť. Rezonujú aj
v našej dobe a mohli by
byť podnetom na riešenie
viacerých spoločenských
problémov, politických
nešvárov a tým aj problémov dnešného človeka“, tvrdí sa na záložke
knihy. A to je vari aj najpravdepodobnejší dôvod,
prečo táto kniha vznikla.

POD
PADÁKOM
Viktor Timura
Keď sa padák na oblohe
Rozkríknutý vznáša šťastím...
Viem že večer ťažko zaspím
Spomienky sa vrátia mnohé
Rozviazaný uzlík prianí
Ako dotyk nežných dlaní
Zaspať nedá mi
Šramotí túžbami
Nezdržia ich žiadne stráže
Ako zákon služby káže
Túžba po padáku
Zanôti vždy pieseň dáku

Viete že ???

V knihe „Pozor, skáču
veteráni!“ (autor V. Gajdoš KVVV Plzeň) sa na
str. 232 venujem aktívným výsadkárom v okolitých krajinách. Pri A ČR
som nevylučoval reorganizačné zmeny. Takže
zmeny: u 102. pzpr gen.
Karla Palečka (VÚ 3771
Prostějov) pribudla 3.
pzr aktivných záloh. Ďalšou zmenou je pri 4. brn
„Obrany národa“ (Žatec)
od roku 2016 výstavba
45. mpr (Rakovník). Pre
zopakovanie hlavné jednotky 4. brn sú: 41. mpr
„gen. Tábor), 43. vpr
(VÚ 1837 Chrudim), 44.
lmopr „gen. Josefa Ereta“
(VÚ 6069 J. Hradec), 45.
mpr (vo výstavbe, Rakovník). V budúcnosti nie
je vylúčené začlenenie
českej 4. mbr do nemeckej 10. td BW (VS VeJaroslav Rezník itshöchheim, PSČ 97209).

KVV Bratislava
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POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
Ing. Františku Frajkovú-Almásy mám odmladi pred očami ako sa motala
okolo vetroňov na letisku vo Vajnoroch. Bola taká drobná, že v pilotskej kombinéze vyzerala ako decko. Lietadlá ju fascinovali. Nielen tie zlatožlté, štíhle
a dlhokrídle „luňáky“ čo nehlučne plachtili vo vzduchu ako vtáky a lietať na
nich bolo umením. Mala rada aj motory, samozrejme, študovala strojné inžinierstvo, ale vetrone sú čosi celkom iné. To nie je len stlačiť páčku a motor pohne lietadlo kam človek chce. K lietaniu bez motora treba nielen vedomosti,
ale aj osobitný cit aby človek udržal lietadlo vo vzduchu na stúpavých prúdoch
čo najdlhšie. Keď sila prúdu zoslabne, treba sa šmyknúť na iný a znova vystúpiť
vyššie. Aj padáky parašutistov ju očarúvali, vtedy ešte neboli farebné, len biele
a plávali vo vzduchu ako medúzy v mori. More a nebo boli Františkinou vášňou odmalička. Lenže na padák treba tvrdý fyzický tréning a jej doktori zakázali telesnú námahu. Už v škole bola oslobodená od telocviku a devätnásťročná
zázrakom prežila atak reumatickej horúčky. Choroba jej oslabila srdce. Protestovalo len čo trocha vybočila z normy. O to viac obdivovala chlapcov a dievčence, ktoré zvládli šoférovanie padáka vo vzduchu tak majstrovsky, že pristáli
v bielo namaľovanom kruhu na letisku a nenechali sa odfúknuť vetrom do poľa
do kukurice. Františka prišla na letisko v roku 1953, poznala sa so všetkými
čo tam vtedy chodili a tvorili spoločnú rodinu nadšencov lietania a skákania
a keď sa po rokoch dozvedela, že parašutisti majú seniorský klub, prišla medzi nás. Znova dýcha s nami náš starý-mladý spoločný vzduch-duch. Má ho
v sebe stále toľko, že ma to až prekvapilo. Pred dvomi či tromi rokmi to bolo.
Sedela som v autobuse. Zastal pred križovatkou. Na opačnej svetovej strane za
križovatkou som zbadala Františku. Nezaváhala. Rýchle sa poobzerala – žiadny policajt nablízku – a poď ho! V okamihu preletela krížom cez križovatku,
stihla nastúpiť a spolu sme prišli do klubu. Klobúk dolu, Františka, také kúsky
som ja vystrájala naposledy len v tých časoch, keď som sa ponáhľala na letisko!
Nikdy mi nezišlo
na um, že by mohla „stihnúť“ ešte aj niečo, čo nestihla za celý život. Čosi,
čím pretromfla aj známeho
športového komentátora,
ktorý sa celému Slovensku
aj bývalému Československu postaral o senzáciu keď
sa osemdesiatročný ženil
po tretí raz. Taký rekord
napriek všetkej jej odvahe
neprichádza do úvahy, ani
raz nebola vydatá - a tohto
roku už oslávila 87-ke narodeniny. A aj tak toho slávneho človeka pretromfla.
„Františka si vedela život zariadiť! Ani nevarí
doma! Chodí si po hotové
obedy a nabalia jej toľko, že
má aj večeru!“ - zhodnotila
ju sarkasticky ale viac závistlivo jedna naša spoločná
známa. Tá odjakživa varí
denne pre celú rozvetvenú
rodinu a vyvodiť jedno za
druhým školopovinné vnú-

čence na všelijaké krúžky to
uťahá každú babku. Františka nie je babka. Deti nemá.
Stará sa len sama o seba.
Dobre sa stará. Dva razy už
ležala na smrteľnej posteli a dva razy z nej vstala.
Celý život pracovala v náročných
zamestnaniach,
najprv v Dunajplavbe, potom vo výskumnom ústave
– a potom keď vyštudovala
Vysokú školu ekonomickú
prešla do Podniku zahraničného obchodu. Zvládla
tri svetové jazyky, dva razy
bola pracovne na Kube, dva
razy v Strednej Ázii, v Tadžikistane, v Uzbekistane.
Napriek chorobám, čo
už teraz, vo vysokom veku,
len výnimočne niekoho neobídu, Františka nevysedáva
bezútešne doma nespokojná so životom ako mnohí,
čo nevedia koho viniť za to,
že svoj život neprežili dobre. Františka vzala svoj život

do vlastných rúk pevne ako
kormidlo lietadla. Len seba
by mohla viniť ak sa jej niečo nevydarilo. Ale nevinila.
Odkedy ju znova poznávam
po rokoch, nikdy sa na nič
nesťažovala. Ani na mizériu
staroby len tak všeobecne.
Je pokojná, rozvážna, spokojná so svojím životom aj
sama so sebou. Dosiahla
v živote čo chcela. Odmalička snívala o lietaní - lietala.
Nadchýnali ju lode – našla
si prácu najprv na riaditeľstve Československej plavby
dunajskej a potom rovno
v lodenici. Túžila poznávať
ďaleké krajiny - poznávala. Avšak sama. Odkedy
zmaturovala na gymnáziu
v Zlatých Moravciach, bola
odkázaná sama na seba.
Z Topoľčianok, z rodičovského domu odišla do Bratislavy, našla si podnájom,
študovala, pracovala. Lietala a plávala. Vo vode sa

vedela tak vystrieť, že poležiačky oddychovala. Po
druhom ataku reumatickej
horúčky tridsaťtri ročná pochopila, že len sama si môže
pomôcť, ak sa bude voči
sebe správať zodpovedne.
Keď jej umrela sestra, ostala jej po nej mačka. Ostatných 28 rokov Františka
žila celkom sama na svete.
Ale nie osamelá.
Odmladi sa priatelí s mnohými ľuďmi. Ostatné roky
chodí nielen do klubu parašutistov, ale aj do tanečného
klubu. Navštevuje divadlá,
výstavy, veľtrhy. Inak žije
skromne. Skladá si peniaze
na dovolenky. Predminulý
rok sa vrátila z akejsi exotickej krajiny, do klubu priniesla fotografie. Ale podniká
len také cesty, aké zvládne.
Je rozumná. Ak jej nie je
dobre, nepremáha sa. Ľahne a odpočíva. Takú som
ju tiež nedávno zažila. Boli
sme na medzinárodnom
česko-slovenskom podujatí. Preteky seniorov v klasických branno-športových
disciplínach trojčlenných
družstiev. Buzola, azimut,
streľba z pištole a podobne.
Tri dni som s ňou bývala
v jednej izbe. Jeden deň po
obede odišla od stola a našla
som ju v posteli. Program-neprogram, aj strieľanie je
Pokračovanie na str.5
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Pokračovanie zo str.4

namáhavé, nie sme predsa
mladé Naste Kuzminové.
Naše družstvo vypadlo zo
súťaže lebo náhradníčku
sme nemali. O nič predsa
nešlo. Za našich mladých
čias vôbec nešlo o peniaze, aj teraz išlo len o zdravie a o život aký sme žili
kým sme vládali. Až večer
zasa, keď si Františka oddýchla, znova žila akoby
svoj vek celkom ignorovala.
Niekedy som ju podozrievala, že azda voľakto
v mladosti jej zablokoval
srdce. Nepočula som o nej
nijaké klebety. Možno ten
mládenec z letiska, s ktorým
som ju videla pri vetroňoch.
Bol majstrom Československej republiky v diaľkových
preletoch na bezmotorových
lietadlách. Alebo niektorý
parašutista. Všetci chlapci na letisku boli do voza
aj do koča. Takých človek
hocikde nestretne. Alebo
nejaký námorník z Dunajplavby odišiel na more a nevrátil sa. Prvé lásky sú vždy
prvé a niektoré človeku ani
neodídu, aj keď sa od neho
vzdialia. Sú aj také. Niekedy
niekto odíde a ani netuší,
ako hlboko ostal zapadnutý. Františku poznám ako
tichú vodnú hladinu, nerobí
žiadne rozruchy, no ktovie
aké hlbočiny v sebe skrýva.
Veruže skrývala. Vlani
v jeseni priniesla do klubu
tiež fotografie,. Na prvý pohľad akoby tiež z dovolenky.
Tentoraz nie cudzokrajnej.
Naša domáca slovenská romantika. Výletná loď „Žilina“ slovenskej dunajskej
flotily pláva na „krásnom
modrom Dunaji“.Vo vnútri
muzikanti, tancujúci hostia. V jedálni prestretý stôl.
Avšak pozor. Nie pre obyčajných hostí. Je to slávnostný stôl. Plný kvetov. Je tam
torta. Svadobná torta... Na
nej dve kotvičky... dve rybičky plávajú do prístavu ...

Loď „Žilina“ 23.
septembra
2017
viezla Františku, jej manžela
a ich svadobných hostí.
Najstaršiu slovenskú
nevestu na jej prvej svadbe.
Opäť som ju podozrievala, že ten dátum si nevybrala náhodou. To nebol
obyčajný deň. Nielen pre
ňu. Mnohí o tom nevedia,
ona možno áno. Deň jesennej rovnodennosti, rovnako dôležitý ako slnovraty.
Na Zemi je Slnko hlavným
zdrojom života spolu s časom – a v ten výnimočný
deň sa na Zemi začal nový
hviezdny kruh času. Kruh.
Nie lineár čo vedie rovno
k smrti bez toho, aby „sa čas
naplnil životom“ a „uzavrel kruh“. ČAS Zeme nemá
žiadna iná planéta. Dnes
ľudia nevedia, že fenomén
čas len teoreticky beží rovno do nekonečna. Naposledy to vedeli starí Gréci: čas
je kruh-guľa tmy a svetla
„medzi Zemou a nebom“
posiatom hviezdami.
Pokračovanie na str.6
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POZNAJME JEDEN DRUHÉHO
Pokračovanie zo str.5

Časopriestor 2(12)= 00.
Pravekí hvezdári vyrátali dnešným vedcom „fenomén čas“ ako TEMPO
Zeme, ktorým sa naša planéta otáča okolo vlastnej
osi, kotúľa sa hore-dole medzi slnovratmi a spolu so
Slnkom behá z kraja galaxie
k centru a späť stále dokola. Od toho závisí všetko
čo existuje na „tomto“ svete z hmoty a času - vzniká
a zaniká v kruhu plus-mínus polovíc 2(6)=12.00 hodín svetla priemerne denne. Sú len dva dni v roku
keď deň trvá presne toľko
ako noc - na jar a v jeseni Františka naplnila a uzavrela svoj kruh čo obsiahol 86
jarí a jesení a začala nový.
Po 60-tich rokoch stihla
to, čo nestihla 26-ročná.
Vo svojich úvahách
o výbere dátumu svadby
som bola ďaleko od skutočného dôvodu jej rozhodnutia zmeniť svoj život v deň
jesennej rovnodennosti, ale
keď som sa s ňou pozhovárala zistila som, že celkom
blízko som bola k pravde
keď som ju podozrievala,
že v jej živote uviazla nejaká stará láska. Františka sa
vydala za svojho bývalého
kolegu z Dunajplavby. Z ich
známosti láska nevykvitla. O sedem rokov mladší. To by nevadilo. Ale on
videl inú. Netušil, že hoci
aj odišiel na more, neodišiel z Františkinho života.
Stretli sa pred vyše
rokom na autobusovej zastávke. Bola to náhoda.
Dobrá náhoda. Inak neúprosná v každom čase.
Ale Františka bola tá, ktorá
svoju starú lásku oslovila.
Pred dvomi rokmi ovdovel. Pri svadobnom obrade
odpovedal na tradičnú obligátnu otázku sobášiaceho
netradične – a hrdo: „Áno,
s radosťou!“ A potom zve-

davcom: „Keď sme sa stretli, manželka ma okamžite
spoznala, ja som chvíľu rozmýšľal odkiaľ ju poznám“.
Svedkami na svadbe
boli dve ženy: dcéra a vnučka ženícha. Dva tanečné
páry z tanečného klubu
v sobášnej sieni zaspievali
a zatancovali. Natlačili sa
tam priatelia aj známi, aj ľudia z ulice. Vonku boli davy
ako keď sa žení či vydáva
nejaká celebrita. Bola to
rovnako veľká udalosť. Pohľad na šarmantnú, štíhlu,
vzpriamenú, rovnú nevestu
v decentnom staroružovom
klobúčiku a kabátiku na
tmavých šatách stál za to.
Tento pár si v ničom nezadal s celebritami. Ich bývalí
kolegovia im vyšli v ústrety.
Pripravené taxíky odviezli
hostí na nábrežie Dunaja
– tam čakala loď. Veľká, vysvietená, výletná loď. Vnútri
pripravená hostina. Prišiel
kapitán, priateľ ženícha – naštartoval motory a loď sa vydala popod osvietený Hrad
na plavbu po Dunaji. Proti
prúdu. Aj proti prúdu života, ktorý iných už dávno odniesol preč od seba a týchto
dvoch práve zaniesol k sebe.
Takýto príbeh človek
nevymyslí. Po takom živote
túžilo chorľavé dievčatko
čo pred vyše osemdesiatimi
rokmi rástlo v tieni kaštieľa
v Topoľčiankach. Štvorčlenná rodina v malom domci
s veľkou záhradou. Starý
otec pracoval u pána grófa.
Pán gróf mal rád Stredozemné more. Františkin
starý otec cestoval s ním.
Dievčatku rozprával o ďalekých krajinách, o čudných
ľuďoch a zvykoch. Ešte než
išla do školy naučil Františku rátať do sto po turecky, po
taliansky aj po albánsky. Potom dostala od neho krásny
kalamár. Bolo na ňom more
a lode, obloha a lietadlá,
na zemi koľajnice a vlak.

Práve vychádzal z tunela...
Františka si svoj život
nielen vysnívala, ona si svoj
sen zrealizovala. Vlastnou
nefyzickou silou dosiahla
všetko po čom túžila. Urobila čo mohla urobiť a svoj
starý životný kruh uzavrela.
Žila ako vládala. Napokon
všetko zmenila. Do druhého kruhu života, ktorý sa jej
začal napĺňať na lodi, mala
aj kusisko šťastia. Viem si
predstaviť ako tí dvaja teraz
žijú. Zatelefonovala som im

zmenila. Zasmiala sa: „Nie.
Manžel.“ „Veď preto! Ty si
si to zasa vedela zariadiť!“
Na to ona: „Ale už odpočíva! Ja mu teraz ponatieram
kríže lebo ho veľmi bolia“.
Je rozdiel keď životné „Áno“ povie žene
mladý muž a keď to isté povie osemdesiatročný a ešte
k tomu dodá: „s radosťou“.
Títo dvaja si svoje manželstvo veľmi cenia. Berú to
ako vzájomnú pomoc na
sklonku života. V staro-

po štyroch mesiacoch od
svadby. Bola nedeľa, pol desiatej ráno. „Práve sme doraňajkovali“ - povedala Františka. Z hlasu jej bolo cítiť
domácu pohodu. „A kto pripravil raňajky, ty? “- spýtala
som sa. Opäť podozrievavo
či azda sa aj v tomto ne-

be treba hlavne pomáhať
jeden druhému. Tak zdôvodnili obaja svorne svoj
nový začiatok. Veru hej. Život si treba vedieť zariadiť.

Marta Slezáková
KVV Bratislava
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Uplynul viac ako rok, čo sa na MFF 2016 v Karlových Varoch
objavil film ANTHROPOID ( recenzia filmu v ČB 3/2016
na str. 7-8). Znovu musím opakovať, že nedosiahol kvalitu
čiernobieleho československého filmu ATENTÁT (1964).

AN T H R O P O I D
Ešte k filmom o operácii ANTHROPOID...

samozrejme nevyhli niekoľkým nepresnostiam.
Anthropoid zoskočí v Alpách, miestom atentátu
je široký bulvár, „Aťa“
Moravec „omládne na 10
rokov, v krypte bojujú len
Gabčík s Kubišom, obrancovia v chráme majú
ľahký guľomet BREN,
atď. Sporadickým prínosom môže byť, že sa
snáď po prvýkrát objavilo meno dcéry námorného stavebného radcu
v Kieli – Christine Weigel (?), kvôli ktorej musel v roku 1931 opustiť
Heydrich (degradovaný
z poručíka na vojaka)
nemecké námornictvo.
Vladimír Gajdoš
KVVV Plzeň

na Rozsutci
Silvester 1976

nerobili problémy s históriou a nechali vo filme
zoskočiť trojicu parašutistov v zložení - Gabčík, Kubiš, Čurda. Od 8.
júna 2017 beží v slovenských a českých kinách
film MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM (v ČR
ako SMRTIHLAV). Film
v koprodukcii Francúzsko
– Veľká Británia – Belgicko – USA) bol natáčený
v Budapešti a Prahe. Venuje sa hlavne R. Heydrichovi a bol natočený podľa knihy (2010) L. Binneta
– HhHH (Himmlerov
mozog sa volá Heydrich).
Recenzia knihy sa objavila v Spravodajcovi
O KVV Banská Bystrica
2/2011 str. 4-5. Filmári sa

Cyril, Cajo,
Bobo, Peter,
Jano, Ivan

do 6/1942 a Libuše bola
pomenovaná podľa manželky brig. gen. Josefa
Bartíka 1897 – 1968). Na
premiére filmu v Helsinkách v roku 1966 sa objavila vdova po R. Heydrichovi – Linna , od r. 1965
Manninenová. Zaujme,
že pôvodne (1959) sa mal
film volať Operácia KYKLOP. Scenár nebol schválený a po prepracovaní
vznikol Atentát. (Čurdu
mal hrať V. Menšík,
Opálku V. Ráž). V roku
1975 sa objavil americký
film OPERATION: DAYBREAK (Operácia Úsvit).
Npor. A. Opálku si zahral
J. Krampol, gestapákov
J. Abrhám, V. Jandák,
Z. Srstka. Američania si

Členovia
paraodboru
AK Bratislava

foto: „Cajo“

Z archívu

K filmu Atentát by som
doplnil, že ako odborní poradcovia pôsobili
londýnski parašutisti J.
Otisk, J. Černota (obaja
WOLFRAM), Š. Pakan
(výber do MANGANESE). Lietadlo Halifax
predstavovalo Li-2 (pilot
kpt. Pravotiak), spitfiry nahradily lietadla Jak
– 11(pokračovateľ Jaku
3, v kóde NATO „Moose“). Výcvikové stredisko
v Anglicku bol v skutočnosti zámok Hrádek
u Nechanic (PSČ 503 15).
V lietadle leteli spoločne
skupiny ANTHROPOID,
SILVER – A, SILVER – B.
SILVER – A bol vybavený
vysielačkou LIBUŠE (radista J. Potůček – vysielal
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Rasťo nás opustil dňa
9.januára 2018 po dlhej
a ťažkej chorobe, ktorú znášal veľmi statočne
a aj keď mu telo už veľmi
neslúžilo, dušou bol stále optimistom. Na smútočnom akte sa okrem
rodinných príslušníkov
s Rasťom rozlúčili aj zástupcovia Klubu vojenských výsadkárov Banská
Bystrica, ktorého bol členom a zástupcovia viacerých klubov z celého
Slovenska. Písomné kondolencie s vyjadrením
svojej sústrasti zaslali aj
kolegovia a priatelia z viacerých českých klubov
vojenských výsadkárov
a športových parašutistov
. Za Slovenský národný
aeroklub gen.M.R.Štefánika si Rasťovu pamiatku
prišli uctiť hlavný inšpektor parašutizmu spolu
s členmi AK Partizánske
a letcami, ktorí mu vzdali hold aj preletmi športových lietadiel a motorového
paraglajdingu.
V smútočnom zhromaždení boli aj zástupcovia
Slovenského zväzu včelárov, ktorého bol aktívnym
členom ako aj priatelia, či
už z predošlého pracoviska ako aj spoluobčania.
Rastislav Vargic sa
narodil 15.augusta 1940
v Hriňovej ako druhé
dieťa v učiteľskej rodine,
ktorá sa v nasledujúcich
rokoch rozrástla, a tak
bol Rasťo spolu so svojimi piatimi súrodencami vychovávaný s láskou
avšak aj disciplínou, zodpovednosťou k povinnostiam a k skromnosti.
Po ukončení základnej
školy pokračoval v štúdiu
na mliekarenskej škole
v Kroměřiži, kde začal aj
svoju parašutistickú “kariéru” základným výcvikom a dňa 31.mája 1957
absolvoval svoj prvý zo-

Čislo 1

Rasťo spomíname ...
Posledná rozlúčka s kolegom
Ing. Rastislavom Vargicom, parašutistom,
pilotom, inštruktorom, inšpektorom, rozhodcom
FAI, sa konala na cintoríne v Bánovciach
nad Bebravou dňa 12.januára 2018.

skok z lietadla C-3 z výšky 600 m na padáku PD47. Po absolvovaní školy
pracoval na viacerých
miestách, vždy s možnosťou venovať sa parašutistickému športu a zvyšovaniu svojej odbornej
kvalifikácie “mliekara”.
Popri zamestnaní vyštudoval aj Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre.
Po absolvovaní základného para-výcviku
pokračoval v športovom
parašutizme na letiskách
Nové Zámky, kde sa zapojil aj do výcviku brancov
ČSĽA , aktívne pracoval
na budovaní technických
zariadení a na letisku
Partizánske, ktoré sa sta-

“druhým” domovom, tu
aj určitý čas vykonával
funkciu predsedu paraodboru. Základnú vojenskú službu vykonal
u 22. výsadkovej brigády
v Prostějove, aktívne skákal, absolvoval poddôstojnícku školu a dosiahol hodnosť desiatnika.
V priebehu aktívnej parašutistickej činnosti dosiahol kvalifikáciu inštruktora 1. triedy, inšpektora
a národného rozhodcu
parašutizmu. Učiteľské
gény získané od rodičov
nezaprel a aktívne sa podieľal na propagácii parašutizmu, nábore mladých
športovcov a ich výchove.
V dôchodkovom veku

Ročník XVIII.
už ako veterán nezištne
zase pomáhal „oživovať“
vedomosti a návyky kolegom výsadkovým veteránom, ktorí sa vrátili k parašutizmu a neskákali už aj
nejaké to desaťročie. Počas
aktívnej činnosti uskutočnil viac ako 1500 zoskokov
na 17-tich typoch padákov
zo 7 typov lietadiel, vrtuľníkov , balónov i z motorového rogala. Jemu vrodená
súťaživosť ho priviedla dva
krát na Majstrovstvá ČSSR,
päť krát na Majstrovstvá
Slovenska a už ako veterán
jeden krát na Majstrovstvá
Českej republiky v súťaži
družstiev veteránov, kde
jeho družstvo obsadilo 3
miesto a tri krát na Majstrovstvá Slovenska v súťaži družstiev veteránov, kde
jeho družstvo obsadilo dva
krát 2. miesto. Bol častým
účastníkom memoriálov
ZMŠ Juraja Kriváňa, MŠ
Štefana Pisku i Štefana Baniča. Za svoju prácu pre
parašutizmus bol ocenený
viacerými uznaniami, medailami a diplomami ako
Za obetavú prácu, Vzorný
cvičiteľ, Čestné uznanie za
rozvoj parašutizmu 19471997, diplomom Najlepší športovec roka 1983
za okres Partizánske a v
roku 2014 Medailou nadácie Štefana Baniča v USA.
Až v dospelosti sa vďaka húževnatosti a cieľavedomosti podaril Rasťovi
splniť jeho dávny detský
sen stať sa pilotom. Až do
doby, pokiaľ mu to dovoľoval zdravotný stav, lietal na
bezmotorových lietadlách,
kde získal aj strieborný
odznak pilota klzákov.

Rasťo spomíname ...
Ladislav Haverla
KVV Banská Bystrica
Použité materiály:
Publikované spomienky
na Ing.Rastislava Vargica
od Emila Tencera a súkromný
archív menovaného.
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Slovenskí vojnoví parašutisti
Nových (a radostných)
zajatá bola V. Biněvská.
– doplnok XXXIII
poznatkov je pomenej.
Zaujmú i zranenia z para

7. 8. 2017 nás opustil
posledný, v ČR žijúci
parašutista z Londýna
- generálporučík Jaroslav Klemeš ( * 31.1.1922
Čadca), účastník výsadku
PLATINUM – PEWTER
z 2/1945. (Výsadok prešiel personálnými zmenami, boli nahradení P.
Hodač a P. Hromek). Posledné dni trávil J. Klemeš
v ÚVN Praha upútaný na
vozík. Čestný občan Ústí
nad Labem (2011), Chrudimi (2012), Prahy 6
(2017), čestného občianstva v rodnej Čadci sa už
nedožil. Veliteľa výsadku J. Nechanského, (mal
vo výzboji US karabínu
M-1), prežil viac ako o 67
rokov. Na jeho vojenskom
pohrebe 14.8. v Prahe zaznela i slovenská hymna.
30.6.2017 zomrel v Českej Skalici ďalší parašutista z Londýna (vycvičený – nezaradený) pplk.
Jiří Pavel ( * 27.4.1922).
Poslední čs. „londýnskí“
parašutisti dnes ešte dožívajú v zahraničí. O historikovi Janovi Kopeckom
alias Jan Nepomuk Albert Berwid-Buquoy píšem v knihe Pozor, skáču
veteráni! str. 83. Novinkou je, že v zámku Měšice
vlastní (údajne) i Heydri-

Viete že ???
Na prelome augusta/septembra 1944 sa vylodila
v priestore fr. prístavu
Courseulles sur Mer (PSČ
14470) 1. čs. samostatná
obrnená brigáda (1. CIABG). 6.6.1944 tu prebehlo
na pláži JUNO vylodenie
kanadskej 3. pd a 2. tb
v rámci operácie OVER-

Slovenskí vojnoví parašutisti – doplnok XXXIII
Ostatné doplnky 31 a 32 sa objavili v Červených baretoch č. 3/2017 na str. 9 a 13. Berte prosím doplnky ako „telegrafické“ spracovanie nových zaujímavých informácií, kde sa snažím
tématicky doplniť okruhy, nie vždy sa to podarí.

výcviku – M. Dočkalová
(kostrč – doživotne), V.
Biněvská (voda – nasiaknutý kabát, skoro sa utopila). Božena Ivanová si
spomína, že prvý zoskok
bol bez zbrane, druhý so
zbraňou, pri treťom už
mala rdst. Bez komentára ponechávam: “Po
seskoku jsme počítali do
dvaceti, pak jsme otvírali
záložní,…“. (Pozri zoskoky žien 2. čs. pdb – Pozor,
skáču veteráni!, str. 185).
16.10.2017 bol v priestoroch 5. p ŠU v Žiline
odhalený pamätník zosnulým vojakom síl pre
špeciálne operácie (pozri
ČB 3/2017 titulná strana). Účastníci Stretnutia
2017 v Žiline a návštevy vojenského cintorína,
tak v Liptovskom Mikuláši – Háji, časť Nicovô
boli informovaní, že tu
bude postavený Pomník
vojakom, ktorí zahynuli
v zahraničných misiach
(pozri Doplnok XXX).
Pokiaľ ste zaregistrovali v roku 2018 autorovu
zmenu KVVV z Prahy na
KVVV Plzeň – vedzte, že
mesto Plzeň má od roku
2010 družbu so Žilinou.

chovu pohovku (Fakta&svědectví 11/2017 str.
30). Jedinou čs. herečkou popravenou počas
heydrichiády bola Anna
Letenská († 24.10.1942
Mauthausen).
Manžel
arch. Ing. Vladislav Čaloun ukrýval MUDr. B.
Lyčku, ktorý ošetroval J.
Kubiša po atentáte. Letenská bola zatknutá
a popravená po dokrútení filmu „Přijdu hned“.
21.10. sa o 12.00 h uskutočnila tradičná zádušná
omša v katedrále sv. Víta
v Prahe za obete heydrichiády. V Gliwiciach,
(Poľsko), žil v roku 2017
z „cichociemnych“ (Silent Unseen) ešte Aleksander Tarnawski alias
Upłaz ( *1921), vysadený v Poľsku 17.4.1944 vo
výsadku WELLER 12.
(V roku 2016 vydalo Poľsko pamätnú striebornú
mincu 10 zł pri príležitosti 75. výročia prvého
výsadku „cichociemnych“
15.2.1941). Pokiaľ som
v minulosti písal, že v 10/
2016 dosahoval počet ži-

júcich veteránov II. svet.
vojny v ČR 652 (Kniha
Pozor, skáču veteráni, str.
220), tak v 8/2017 sa ich
počet zmenšil na 570, na
Slovensku žilo v 9/2017
celkom 950 priamych
účastníkov boja za oslobodenie. Počet veteránov
organizovaných v KVV
na Slovensku sa stabilizoval, údaj k 9/2017 hovorí o 352 členoch. Ďalšou smutnou správou,
bez veľkej publicity, bolo
25.7.2017 úmrtie jednoho z posledných prísl. 2.
čs. pdb – Ondreja Šamaja
( * 5.2.1922) z Bytče. (Zúčastnil sa Stretnutia KVV
2012 v Žiline). Na druhej
strane, prísl. 2. čs. pdb,
František Jurina zo Zuberca, sa 12.6.2017 dožil 97 rokov. Zaujímavý
článok „Válečné zranění
a úmrtí příslušnic čs. voj.
jednotek v SSSR za druhé
světové války“ – A. Flimelová, sa objavil v časopise Historie a vojenství
3/2017. Dočítate sa, že
v SNP boli ranené V. Kadaňková a M. Ljachová,

LORD. Brigáda (i s parašutistami – vycvičenými/
nezaradenými, napr. A.
Petrák) sa neskôr podieľala na obliehaní prístavu
Dunkerque. Jeden z mála
čs. priamych účastníkov
operácie Overlord bol Miloš Knorr (1918 – 2008),
ex. pobočník gen. R. Viesta, neskôr, v druhej vlne

príslušník 43. britské- fe. Silný prúd rieky strhol
ho predzvedného pluku. 15 vojakov z 28, ktorí zahynuli v rieke. Na mies3. 6. 2017 uplynulo 60 te nešťastia z roku 1957
rokov od najväčšieho vo- bol postavený pomník
jenského nešťastia v Ne- a nemeckí výsadkári si
mecku. Vojaci vtedajšieho každoročne pietne pri19. výsadkového praporu pomínajú toto nešťastie.
z Kemptenu v rámci výcviku prekonávali násilne
rieku Iller pri Hirchsdor-

Vladimír Gajdoš
KVVV Plzeň
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Ale vráťme sa k príbehu.
V roku 1985 ČSĽA prechádzala z doterajšieho vojenského padáku OVP 68 na
nový typ OVP 80. Teraz si
poviem svoj osobný názor,
ktorý nemusí byť správny na
porovnanie oboch padákov.
Keďže som starý typ padáku
OVP 68 poznal a používal
už pred základnou vojenskou
službou a mám na ňom dosť
zoskokov na všetky možné
typy otvárania, tak už som
vedel ako tak posúdiť, či je
bezpečný pre výcvik nových
adeptov. Treba brať na zreteľ
skutočnosť za akým účelom
bol konštruovaný. Bol určený pre armádu, aby bezpečne
zvládal hromadné výsadky
aj niekoľko stovák, či tisíc výsadkárov naraz , aby bol dobre ovladateľný, jednoduchý
na balenie a údržbu, aby mal
dobré letové vlastnosti a aby
zvládal bezpečné pristátie parašutistu do celkovej hmotnosti
aj s výzbrojou 120kilogramov.
Ja si myslím, že tento padák
patril a možno aj patrí medzi
najlepšie na svete vo svojej kategórii. Tak prečo potom niečo
meniť? Aspoň pokiaľ viem, tak
hlavným dôvodom bola skutočnosť, že s týmto padákom
sa muselo bezpečne pristávať
proti vetru. A to bol problém,
keď by vo vzduchu viselo naraz niekoľko sto až tisíc vojakov. Otáčanie sa proti vetru
znamenalo, že hrozí riziko pomotania sa a zrazenia sa s tými, čo sa ešte neotočili . A tým
sa zvyšovalo riziko stretu.
Preto armáda dala požiadavku na vývoj, aby sa vyvinul
taký padák, že od svojho otvorenia až po pristátie poletí stále po vetre a po vetre sa bude
aj pristávať. Tým sa mala
odstrániť možnosť zrážania
sa pri hromadných zoskokoch a predchádzať úrazom.
Ďalej nový padák mal mať lepšiu manévrovateľnosť, čiže krat-
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„ I mistr

se někdy utne ! “

Už ako devätnásť ročný som mal vyše dvesto
zoskokov. Na padák typu krídlo som v roku 1983
prešiel rovno z OVP 68, čo nebol vtedy celkom
bežný jav. Na Ovepéčku som mal asi osemdesiat.
Ani mňa to neminulo a ako blesk z jasného neba
prišiel povolávací rozkaz.
Odvelený – vysadkár - Rota hĺbkového
prieskumu 1056 Janovice nad Úhlavou.
Keď som písal tento príbeh, už som mal čosi okolo
900 zoskokov, bol som inštruktorom v aeroklube
a rukami nám prešlo „ kopec“ základného výcviku.
šiu dobu otáčania sa, čím
by sa dosiahla lepšia presnosť pristátia a zase by
sa predchádzalo možným
úrazom pri pristávaní na
možne prekážky v teréne.
A tak uzrel svetlo sveta padák, OVP 80, ktorý bol vyvinutý v roku 1980. Do armády
bol zavedený v r. 1985.
A aký bol v skutočnosti?
Áno, je pravda, že bol točivejší, je pravda, že sa
s ním pristávalo po vetre. Dokonca sa s ním excelentne a mäkko dalo

pristáť po vetre až do sily
8m/s. Čo bolo fantastické.
Len to chcelo mať techniku
letu a ovládanie perfektne
zmáknuté. Padák mal na
zadných popruhoch dve
riadiace šnúry, presne ako
OVP 68. Lenže 80ka mala
na predných popruhoch
dve pomocné šnúry ukončené kovovým D oblúkom.
Toto slúžilo v prípade,
keď sila vetra bola od 0
do 3m/s. Vtedy sa museli
zatiahnuť predné šnúry,
D oblúkom sa zatiahnuté
zaaretovali. Tým sa do-
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siahlo to, že sa vrchlík naklonil dopredu a vztlakom
dostával doprednú rýchlosť.
Ak fúkal vietor viac ako
3m/s, predné šnúry sa nezaťahovali. Vtedy padák fičal
po vetre celkom slušne. A tu
bola slabina padáka. Ak
ste nedajbože zatiahli prednú šnúru len jednu, čo i len
omylom, tak padák sa točil
opačne a dostával sa do kmitu, čo bolo veľmi nepríiemné.
OVP 80 mal inú konštrukciu
ako 68čka a tým bol zrazu
zložitejší na balenie. Čo nie
je moc dobré pre armádnych
vojakov. Padák sa často zlým
riadením dostával do kmitavých pohybov, lebo mal tvar
dakej medúzy, čo spôsobovalo, že pri pristátiach bol veľmi nevyspytateľný... Ale len
pre tých, čo ho nevedeli pustiť
po vetre priamo... Dokonca si
myslím, že na nočných zoskokoch to bola nevýhoda, keď
človek nevidel presný smer
vetra...Keď ho zhodnotím tak
OVP 80 je skvelý a lepší ako
68, ale pre tých, čo sú skúsení. Pre záklaďákov, čo robia
10 zoskokov do roka bol oveľa nebezpečnejší... Nevýhodou je skutočnosť, že s týmto
padákom sa nedajú skákať
zoskoky voľného pádu, lebo
jeho systém to neumožňuje.
Takže môj osobný pohľad na
porovnanie oboch padákov
je asi taký, že stará 68ka je
vhodnejšia pre vojakov zvs.
Lebo viac odpúšťal a v konečnom dôsledku sa pri nej
zranilo menej ľudí. Ak by
boli všetci vyskákanejší a vedeli by o skákaní viac, tak
OVP 80 by bol lepší. Lenže
realita bola iná... Záklaďáci
skákali málo. Preto by som
ja preferoval a odporúčal
starú OVP 68. Toto je čisto môj názor, ktorý nemusí
byť správny a určite niektorí
Pokračovanie na str.11
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„ I mistr
se někdy utne ! “
Pokračovanie zo str.10

odborníci nebudú so mnou
súhlasiť. Ale to nič nemení
na veci aby som nedorozprával svoj príbeh, kde som
hral v Chrudimi s padákom
OVP 80 druhú hlavnú úlohu.
Nachádzame sa na letisku
v Chrudimi. Začína veľké
historické výsadkové vyvedenie štyroch rôt hĺbkového
prieskumu západného okruhu. Cheb, Tachov, Podbořany
a Janovice. Historické preto,
lebo my sme boli prvý vojaci základnej služby v ČSLA,
ktorým bola pridelená nová
výsadková technika. Ranný
nástup všetkých štyroch RHPZ-etiek...Predstavujú sa jednotliví náčelníci, prichádzajú
prejavy. Až predstúpil pred
nás jeden pán major /meno
si nepamätám/ a ten začal:
Jsem Major /xx/ a jsem tu
náčelníkem pro řízení nového padáku OVP 80 na tomto
společném vyvedení. My, vojáci z povolání vám ukážeme
jak se taký padák používa
a řídí. Uvidíte to v praxi, aby
jste nadobudli dúvěru k nové
technice. Proto my pudem
první a zahájime soustředení velitelskou výsadkou..„
Pak pudete vy. Vojáci, uvědomte si, jste ti vyvolení. Vy
jste první v ČSLA, co dostali
dúvěru a máte tu čest vyskoušet novou bojovou techniku.
„ A takéto blaboty pokračovali ešte hodnú chvíľku.
Nato sa chystala prvá mašina na prvé ukážkové zoskoky. Počasie bolo priam
ideálne. Ani zima ani horko ,
vetrík okolo 3m/s. a začiatok
veľkej akcie sa mohol spustiť.
Po nástupe sme sa všetci odsunuli pred svoje stany a chystali si techniku na ďalší deň.
Ale to už z letištnej plochy
vyštartovala mašina s pr-
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vou výsadkou na letisku
Chrudim, ktoré bolo oplotené a oddelené od civilného života. Za žiadnu
cenu sme nesmeli opustiť
vojenský priestor letiska.
Taký bol rozkaz a pravidlá. Ešte nám zdôrazňovali, že kto tak urobí bude
považovaný za zbeha.
Mašina s hukotom stúpa
a stúpa , pomaly sa blíži do
náletu. Za hangárom bola
maketa Il 14ky a výcvikové zariadenia. V susednej
blízkosti boli poľné kuchyne a na konci bližšie smerom k mestu Chrudim boli
aj poľné prenosné záchody.
Ja som musel s kamarátom práve jeden použiť.
Sedíme tesne vedľa seba
a preberáme zoskoky. Bolo
počuť ako mašina stúpa
a potom uberá plyn...Aha,
ide do náletu. Otvoril som
si také plachtové dvere aby
som pohodlne po sediačky
videl na oblohu...Paráda,
sedím na WC a vidím mašinu v nálete...Pred nami
je celé letisko. Zrazu vidno
ako z mašiny vypadávajú
malé bodky . asi po piatich
sekundách všetci vyskočení bezpečne otvárajú padáky...A tak sme konečne
uzreli nové padáky OVP
80 v plnej kráse. Ladne sa
vznášajú vzduchom. Celá
skupina sa krásne vznáša
na zelených medúzach.
Ale jeden z nich si to pomaly a iste namieril iným
smerom ako ostatní. Štyria
sa krásne vznášali do stredu letiska, piaty si to šinul
k nám...Povedal som si, to
je ale macher, nechce sa
mu toľko šlapať, určite pristane blízko pri hangári.
Lenže on došiel s dostatočnou výškou, nemení smer
, nechápem...stále sedím
na WC a vravím si..Sakra
, šak pristane na hangár...
Lenže on míňa aj hangár.

Ostatní sú už bezpečne
na zemi v strede plochy...
A tento jeden míňa už aj
hangár, míňa aj výsadkové cvičisko, dokonca mi
mizne nad hlavou a už ho
strácam z výhľadu z polnej latriny...Rýchlo dávam
gate hore, zapínam sa
a pozerám ako zelená medúza mizne mimo letiska
smer mesto Chrudim...
vedel som, že dotyčný má
problém a problém bude
mať, lebo tam nebolo kam
sadnúť. Padák mastil po
vetre jak šíroň. Ani na
sekundu som nezaváhal
a začal som bežať k plotu..
Ten preskakujem. Vôbec si
neuvedomujem, že sa zo
mňa stal dezertér a tvrdo
porušujem disciplínu. Ja
som mal v hlave jedno...
Pozerať kam padák sadne, a či bude vojačik v poriadku...Keď som preskočil
plot videl som ako zelená
kupola mizne v strmom
brehu niekde k meststkým
garážam..Boli tam strmé
svahy a brehy s nejakými
ostnatými kríkmi...Kamarát na mňa kričí..nerob to,
bude prúser..Ešte som mu
stihol povedať, že nech to
vysvetlí, že som išiel na
pomoc dotyčnému...Ešte
som registroval aj to, ako
z letištnej plochy štartovali
Uazy a sanitka a už to pálilo smerom k záchrane...
Lenže ja som to valil krížom krážom..Padák som
stratil z dohľadu, dostávam sa do takých strmín,
roztrhol som si maskáče
, je to tam samá divoká
hustá plánka. Očami hľadám padák , keď zrazu
predo mnou sa zjavila
postava. Vidím výložky,
šajba ako hrom. Vravím si
, máš prúser...už ma predbehli s tými Uazmi a tiež
pátrajú...A tak stojím zoči
voči pánovi Majorovi,
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čo je náčelník pre řízení“ padáku. Hneď salutujem a podávam hlásenie...
Súdruh Major, vojak Polakovič ! Opustil som vojenský
priestor letiska, lebo som videl vojaka v ohrození života
a bežim na pomoc a teraz
ho hľadám...Tu niekde musel
pristáť , určite bude zranený,
ide mu možno o život, dovoľte mi rýchlo pokračovať v záchrannej akcii a pátraní, kde
je. Pritom stojím v pozore ako
svieca, pravačkou salutujem,
maskáče rozdrapené , stratil
som aj baret, šak čo. Cestou
späť ho nájdem. Nato mi major odsalutuje nadychuje sa .
Ja čakám to najhoršie, že ma
zreže pod zem za porušenie
disciplíny. Ale vidím, že tiež
nie je v poriadku , triasol sa
ako osika , pritom sa snažil
tváriť ako veliteľ a on spustil:

„To jsem byl jááááááá!“
A tak som v noci v poľnom
stane s označením „Janovice“
deň pred mojím zoskokom rozmýšlal, či som „nadobudol dúvěru k nové bojové technice!“

Marián Polakovič
AK Bratislava
900 +
2x druhé miesto na MS CSFR RW4
1x druhé miesto na MS SVK RW4
1 svk rekord G2C2
Neoficialny rekord
3 zmeny v 16 člennej zostave RW

12
Nezúčastnený človek si
len ťažko vie predstaviť
taký rekord. Najmä dnes,
keď balóny dávno vyrástli
zo svojej klasickej podoby
a majú najrozličnejšie najbizarnejšie tvary od výmyslu sveta. Vo vzduchu
lietajú kravy, pivové fľaše alebo banány - takým
balónom sa v Chambley
prezentoval známy dobrodruh a cestovateľ Jacques Custeau. Náš Peter si
svojím osobným výzorom
zachoval klasickú verneovskú podobu cestovateľa
vo vzduchu a kôš balóna
jeho posádka vyzdobila
domovskou vlajkou kapitána - vlajkou bratislavskej mestskej časti Rača.
Už len dostať sa
na miesto najväčšieho
balónového podujatia na
svete - na bývalé vojenské
letisko a bojovú základňu Chambley-Bussiers
- nebolo jednoduché.
Cesta z Bratislavy trvala
18 hodín a za ten čas posádka vypila 2 litre kávy.
Po príchode bolo treba
zmapovať terén, pripraviť
techniku a samozrejme
zaregistrovať sa - dostali
číslo 9009. Cieľom bolo,
aby sa za 15 minút dostalo do určitej výšky čo
najviac balónov. Kvôli
nevyhovujúcemu počasiu úspech prišiel až na
tretí deň, po dvoch neúspešných
pokusoch.

Viete že ???
MO ČR kupuje 400 ks
padákových kompletov
OVP-12 SL – 1 a 600 ks
nosného systému na výstroj NSV – 12 celkom za
49,6 mil Kč (bez DPH).
Padáky dodá do 31. 10.
2020 výrobca padákov
Mars a.s. Jevíčko, nosné
systémy SPM Liberec (?).
V rámci dodávky bude
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SVETOVÝ REKORD
NÁŠHO KAPITÁNA

Člen nášho klubu Peter Alexander je nielen parašutista, ale aj pilot teplovzdušného balóna. Nadšenci balónového lietania z celého sveta sa stretávajú na spoločnom podujatí a na tom ostatnom,
koncom júla 2017 vo Francúzsku, sa zúčastnil aj
on, spolu s množstvom posádok z rôznych, aj exotických miest dovedna z 52 krajín. So svojím priateľom Antonom Moravčíkom zostavili posádku, ku
ktorej patrila ešte Ružena Horváthová a Leoš Taraba, vlastník balóna. Prispeli k vytvoreniu svetového
rekordu v tomto športe a zapísali sa do Guinessovej
knihy v piatok 28. júla, keď pri spoločnom štarte
na letisku v Chambley vzlietlo k oblohe 456 balónov.
Všetci účastníci le v nejakom poli. Najmä
sa museli zoradiť pozdĺž v malých mestečkách na
3-kilometrovej letisko- okolí pri tom vznikali dovej dráhy, od začiatku do pravné zápchy. Ale nikto
konca sa vytvorilo viac z domácich nefrfľal. Tešili
radov balónov. Komisá- sa, boli radi, že sa u nich
ri pozorne sledovali, kto koná taká významná udavzlietol v určenom časo- losť a každý bol pripravevom limite. Napokon sa ný pomôcť alebo prehodiť
to podarilo 456 posád- pár slov. Petrova posádka,
kam. Tým sa prekonal vybavená
račianskymi
existujúci rekord o 23 ba- vínkami od starostu Rače,
lónov. Keď vzlietli, bol to tiež hrdého na svojich reúchvatný pohľad. Takmer prezentantov, nadväzovapol tisícky farebných ču- la družbu s Francúzmi,
desných predmetov odra- tí zasa vždy mali poruke
zu na nebi nad letiskom! miestny koňak, ale žiadJeden z kvarte- ne ponocovanie sa nekota posádky sa vždy mu- nalo. Pilot ani posádka
sel obetovať a terénnym balóna nesmú piť a vodič
autom hľadať, kde ostat- sprievodného auta je na
ní po vzlietnutí pristáli. tom rovnako. Oficiálne sa
V neznámom prostredí na tú udalosť prišlo poto bolo zložité. Väčšinou zrieť do malého mestečka
sa pristáva vo vzdialenos- okolo 500 tisíc divákov!
ti 20 km od štartu, obvykPočas 8 dňového
dodaných i 80 výcvikových makiet a vycvičí 25
vojakov a vojenských záchranárov v používaní
a obsluhe padáku. Padák
bol schválený do používania A ČR v 11/202,
od roku 2015 prebiehajú zoskoky s výstrojom.
Zaujímavosťou je trojkrúžkový
odpútavací
systém, ktorý umožňuje

Peter „Haťap“ Alexander
* 6. 11. 1959

výjazdu si Petrova posádka našla čas aj na menšie
výlety do okolia. Zašli
si rýchlovlakom TGV
do Paríža, to bol parádny zážitok rýchlosti 324
km/h. O to pomalšie to
išlo na Eifelovke, kde čakali štyri hodiny v rade.
Zážitkom bola aj návšteva pevnosti pri Verdune,
ktorá je obklopená celými
poliami krížov padlých
vojakov v najkrvavejšej
bitke prvej svetovej vojny.
Na nášho kapitána
rekordového balóna Petra Alexandra sme hrdí aj
my, jeho kolegovia v bratislavskom KVVV, gratulujeme mu a želáme ďalšie
úspechy nielen v skákaní
padákom, ale aj v lietaní vo vzduchu v balóne.
Informácie z časopisu Račan
doplnila a spracovala

Marta Slezáková
KVV Bratislava

parašutistovi odpútanie Pirátské značenie na dubvrchlíku od padáku v prí- nickej An-2 (OM-PYB)
pade vlečenia po zemi. má svoj vzor v animo31.8. 2017 oslávila An-2 vanom filme „Lietadlá“,
svoje 70. výročie existen- (USA, 2013) kde VF-17
cie. Po americkom C – sú lietadlá „pirátov neba“
námorného letectva.
130 Hercules je druhým
najdlhšie vyrábaným lietadlom na svete. Prvý
prototyp bol označovaný jako CX-1 (ceльcкoxoзяйcтвeнный).
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Slovenskí vojnoví parašutisti
Františka Jurinu zo ZuMO ČR neakceptovalo
–
doplnok
XXXIV
berca. Žiaľbohu 5.11.2017
návrh mesta Lanškroun
na povýšenie vojnového
veterána čat. v.v. Josefa
Švarca (91), príslušníka 1. čsob. (Už v minulosti neprešiel návrh na
povýšenie kpt. Otakara
Jaroša). Rozporuplnou
osobnosťou sa javí účastník a spoluorganizátor
Pražského povstania v r.
1945 Vladimír Mečislav
Radolinský/Radolinskij
alias npor. Sokolov (nar.
13.4.1913
Petrohrad),
filmár(?), bytom Praha,
Schwerinstrasse 52 (dnes
Vinohradská). 8.5. nechal
zatknúť výsadkára NKGB
Emila Vitouša. Vitouš
bol nakonec prepustený
z policajného revíru 64 –
Vinohrady až 11.5. (Emil
Vitouš nar. 6.3.1913 Plzeň – výsadok VITOVSKÝ, pozri kniha str.
136, odkaz 379, vysadený
17.9.1944 pri Chomutove
s radistkou Ljubou). Po
roku 1948 emigroval Vitouš spoločne s bratom
do zahraničia. Nemusím
pripomínať, že jedným so

Predpokladám, že si nájdete v mozaikovitých informáciach, nielen k slovenským vojnovým parašutistom, ďalšie zajímavosti. Problémom
skrivodlivosti sa nevyhli ani veteráni v Česku.
spoluorganizátorov Praž- bol vzdialený príbuzný
ského povstania bol Ja- Gabčíkovcov (jeho matromír Nechanský (PLA- ka Mária Čapeková rod.
T I N U M - P E W T E R ) , Gabčíková /1892 – 1957/,
ktorému robil radistu vyhlásená ľudová liečiJaroslav Klemeš. Novou teľka a naprávačka, bola
osobou, ktorá pátra v ČR sesternicou Jozefa Gabpo bydliskách v ktorých číka). Potešila informácia
žili pomocníci parašutis- starostu obce Nehvizdy
tov je podnikateľ Karel Mgr. Jana Zemana. Dal si
Polata. Na vlastné ná- námahu a na základe leklady už osadil od roku teckých snímkov z rokov
2014 pamätné dosky 1949 – 1953 presne lokana 12 domoch v Prahe lizoval miesto záhradnéa Plzni. Po 50-ke absol- ho domku A. Sedláčka.
voval i základný parašu- Sem smerovali prvé kroky
tistický výcvik, uvažuje J. Gabčíka a J. Kubiša po
o pomenovaní nových zoskoku v decembri 1941
ulíc po pomocníkoch pa- a bola tu zakopaná i časť
rašutistov. 4.12.2017 sa materiálu. Leží cca 630
objavil v Blesku krátký m východne od pomníodkaz na „Potomci slav- ku (pozri www.svvz.cz,
ných“. Na videu z 3.12. rubrika Trochu historie
vedie Zuzana Bubílková – nikoho nezabije). Čas
asi 5 minutový rozhovor je neúprosný. V doplnku
s pani Valériou Čapeko- XXXIII. sme si pripomevou zo Žiliny. Manžel Jo- nuli 97. výročie narodenín
zef Čapek (1935 – 2017) príslušníka 2. čs. pdb

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

nás vojnový veterán – výsadkár navždy opustil.
Počas Vianoc sa objavili
v TV v Post Bellum spomienky Jána Bačíka (výber do WOLFRAMu) na
Vianoce 1944 a obliehanie prístavu Dunkerque.
Na Silvestra nasledoval
medailón J. Klemeša, na
Nový rok J. Loudu (výber
do BRONSE), heraldik –
autor štátneho znaku ČR
ale napr. i mesta Havířov.

Vladimír Gajdoš
KVVV Plzeň
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Čas je ku mne milostivý,
na chvíľu sa zastaví a príbeh vyjaví.
Príbeh krásny, príbeh krutý,
príbeh pre mňa, príbeh o mne.
Príbeh pre Vás.
S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
že nás navždy opustil náš milovaný

plk.v.v.Ing.Mikuláš Effenberger
Zomrel nečakane a bez rozlúčky dňa 31. 01. 2018

Blahoželáme k narodeninám
január

február

marec

Čarnogurský Ján st.
Frajková Františka
Járek Róbert
Psotka Tomáš
Tuček Jozef
Velgosová Nataša
Baláž František
Dubovský Ján
Kadnár Richard

Feješová Vlasta
Georgievsky Alexander
Hromník Ján
Šinko Juraj

Dubeň Ľubomír
Havel Bohumil
Hrnčárová Viola
Klváč Pavol
Pawera René
Bachratý Alojz
Holobradý Boris

Všetkým menovaným srdečne blahoželáme
a do ďaľších rokov života želáme všetko najlepšie !
Spravodaj Červené barety – len pre vnútornú potrebu
realizácia: tel.: + 421 903 717 699, e-mail: botafogomm@gmail.com
Číslo účtu: 1746841054 (zo zahraničia IBAN: SK4202000000001746841054) Kód banky: 0200 VÚB Bratislava

