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- Jaromír Rychtařík -

Po několikáté v řadě, s ročním odstupem, proběhlo i toto setkání na samotě poblíž obce Ovčáry u Kolína.
Původně akce vznikla jako setkání pilotů, kteří v roce 1976 ukončili přípravu a nastoupili k letectvu,
hlavně k 11. stíhacímu leteckému pluku v Žatci. Postupně byli přizváni i další piloti a tak přijíždíme i já,
Jaromír Rychtařík a Jirka Mach. Počasí tentokrát vypadá slibně, určitě využijeme k posezení pergolu a
stanový přístřešek proti slunci a dešti.
Při každém podobném setkání
připomínám všem, kteří se sešli, jak je
důležité se scházet. Vždy, kdy
můžeme, tak bychom měli. Nikdo
z nás totiž neví, zda to bude možné i
příště. Jak prorocká slova to jsou se ,
bohužel, přesvědčíte i z následujících
řádků. Kamarádi ze Slovenska přijeli
již předchozí den, byli tedy ubytováni
a již délce pobytu také přiměřeně
upraveni. Jano je vždy vzorným
hostitelem, o jídlo a pití není nouze.
Ve chvíli, kdy se zdá péče už nad jeho
síly nastupuje tolerantní, sympatická a
pracovitá janova družka Boženka.
Na začátek, po příjezdu je třeba ihned
Tady, už od předchozího dne upravený,
spláchnout prach z cesty, tady Karel Zajíc Mikoláš Frič chystá slavnostní zahájení
Víme, že nás čeká, jak je zvykem,

Všichni, kdo přijeli a mají pobyt i s noclehem. Na obrázku se odehrává slavnostní zahájení setkání VÝROVNA 2015. Zleva Jiří Mach, Ivan
Šimončič, Karel Zajíc, Jiří Krčmář, Mikoláš Frič, Miroslav Semenďák, Jaromír Rychtařík a hostitel Ján Skladányi

vynikající tataráček připravený z beránka a beránek na rožni. K tomu kopce zeleniny, jistě topinečky a
soudek pivíčka, tentokrát Svijany. Zahájení 11.11 SELČ / na počest 11.slp /, zábava se rozbíhá, my se
rychle přizpůsobujeme nastavenému tempu. Po poledni přijíždí, alespoň na chvíli, za svými kamarády
Ladislav Procházka - také pilot ze Žatce a Českých Budějovic. Také Josef Ďurech - ten žije na opačné
straně také u Kolína. My Josefa pamatujeme jako velitele 3. letky v Čáslavi v době naší aktivní letecké
služby. Okolo Janovy samoty, pro zpestření, projíždí co hodinu malý parní vláček řepné dráhy. Tentokrát
sváží a odváží účastníky dne dětí na nedalekém krosovém závodišti. Nakonec i my rovnáme kosti, za
trochou pohybu vyrážíme ven po svých, trochu vyvětrat.

Přijíždí i Vilda Jančiga s manželkou
Julií a vybranými specialitami k jídlu.

Tady společně zleva Vilda Jančiga, Jano Skladányi,
Mikoláš Frič a přijel také Ladislav Procházka.

Seznámit se se změnami v okolí, obhlédnout
hospodářství a výběh pro ovečky. Ty se mají také
dobře, než jdou na porážku určitě nestrádají.
Odpoledne přijíždí Vilda Jančiga s manželkou. Jako i
minule přivážejí také jídlo a pití, prý na ochutnání.
Rádi je vidíme - vzpomínáme. „Čigu“ my pamatujeme
jako kolegu od vedlejší letky a z častých služeb v ostré
hotovosti PVOS. Odjíždějí s manželkou Julií až
navečer. Koho z nás by v té chvíli napadlo, že si
s Vildou podáváme ruku naposledy. Při psaní tohoto
příspěvku do kroniky už... ano, Viliam Jančiga zemřel,
odešel do leteckého nebe. Nic zlého netuše zábava
pokračuje do pozdních či časných hodin. Na spaní má
každý svoje místo, dopředu určené a připravené, to jsou
Zastavili se dcera Boženky se svým přítelem, postupně zleva a
důležité úkony. Ráno nás vítá opět slunečné počasí.
dále Julia Jančigová, Vilda Jančiga a Jano Skladányi.
Snídáme pospolu pod stanovým přístřeškem, zábava navazuje na včerejší témata. Objevuje se opět dcera
Boženky se svým přítelem a během chvíle legrace jako bychom všichni patřili k sobě. V takových chvílích
nesledujeme čas. Nakonec obědváme, s povídáním stále nejsme u konce. Původní, ne příliš kategorický,
zámysl vyrazit na zpáteční cestu domů během dopoledne bere rychle za své, vcelku přirozeně. Společnost
a zábavu, kde se cítíme dobře a rozumíme si, logicky neradi opouštíme. Samozřejmě běží i další
konzumace. Navíc kluci ze Slovenska odjíždějí domů až o půlnoci z Kolína, nespěchají. Za nás ze Žatce
to řeší nakonec znepokojená manželka Karla Zajíce - Marienka. Pravděpodobně předpokládala, že budou
obědvat už spolu. Postupně tak obvolala některé z nás, podle jí dostupných čísel a bylo jí jasno, jak se
situace vyvíjí. Přiznám, po druhé intervenci zdolala naši opozici, dali jsme jí za pravdu. Navíc Jirka - řidič
už nepije a doma ho očekává jistě hladový dobytek. Loučíme se a sedáme do auta, cesta domů přes
nedělní podvečer probíhá neobyčejně hladce. Pěkný víkend, a nezapomeňte napříště……

Odpoledne se přijel podívat také bývalý velitel 3. Letky
v Čáslavi Josef Ďurech uprostřed, vlevo Ladislav Procházka a
vpravo Jirka Mach.

Obrázek druhého dne po obědě - zábava pokračuje ? zleva
Miroslav Semenďák, Mikoláš Frič, Jaromír Rychtařík, Karel
Zajíc a zjevně také už netrpělivý Jirka Mach.

