Bechyně, Květinový den,
7 - 8. srpen L.P. 2015

- Jaromír Rychtařík -

Před slavnostním zahájením vlevo Eva Doková a Ján Skladányi u letadla
Rudy Korybského. Na snímku vpravo Eva Doková a Miroslav Jirásek.

Letecký klub generála Janouška, skupina tvořená piloty a také fandy letectví. Klub je součástí Svazu
letců ČR, členové jsou namnoze zároveň členy 26. odbočky SL ČR v Praze, jejím předsedou je Oldřich
Pelčák, předsedou klubu je Jaroslav Klacek. Už několik let dozadu pořádají v létě setkání v prostoru
veřejnosti přístupné části bývalého letiště Bechyně, ač mnozí z tohoto města nepocházejí a ani tam
nebydlí. Důvod je prostý. Hlavní vzletová a přistávací dráha stejně jako budovy letiště jsou stále součástí
vojenského prostoru a mají také takový režim ochrany. Ovšem vzletová dráha, jak ji známe i ze Žatce,
leží mimo i s přilehlým rozptylovým prostorem a je součástí katastru nedaleké obce Hodonice.
Zastupitelstvo obce ve snaze udržet prostor s minimálními prostředky pod kontrolou a neponechat ho
vandalům zdejší objekty pronajímá i se vzletovou dráhou. Tak se také stal jeden ze zdejších pronajatých
úlů / krátce úkryt letadel / útočištěm klubu, jehož členové provozují několik utralehkých letadel a také
Čmeláka Z 37. Skupina zahrnuje i manželky a družky, je to vynikající kombinace pro zajištění dobré
zábavy, pro zajištěni proviantu i letecké činnosti. Spolupráce ve Svazu letců hladce probíhá právě na té

Slavnostní zahájení přípitkem, zleva Vojta Vala, Ruda Korybský,
Ján Skladányi, Jitka Korybská, Eva Doková, Miládka Valová,
Miroslav Jirásek a mimo záběr ostatní i Jiří Mach a já fotografuji

Pozdější přípitek o něco málo méně slavnostní, ale také od srdce,
zleva Josef Minařík - také člen leteckého klubu, Pavel Rákosník a
Jaromír Rychtařík

Hudební mistr Miroslav Jirásek ladí

Ján Skladányi v kroji před ukázkou sabráže

Zpěvy a tance Jana s Rudou a hry na fujaru

nejnižší úrovni, mezi lidmi od letadel. Tak se také stalo a pár let dozadu jsme byli pozváni s Jirkou
Machem i my, stát se účastníky, tehdy snad poprvé Květinového dne. O hudbu a zpěv se stará Miroslav
Jirásek, Žuňo zvaný a u letectva známý a později i my všichni. Vystoupení Rudy Korybského a Janka
„Bači“ v kroji s fujarou či mečem při sabráži, to je jen další z čísel. Jídlo a pití, vyprávění letecká i
životní, třeba Vojty Valy. Není divu, člověk nekouká na hodinky a zmožen únavou ulehá na provizorní
lůžka v úlu, tak do spacáku. Letos to nebyl žádný problém, venku - mimo úl, zuřila přes den teplota
kolem 35°C, uvnitř bylo snesitelně. Probuzení příjemné, opět do slunečného dne. Snídaně pod dozorem a
péčí manželek a družek, ty většinou spaly doma a nebo na vojenské ubytovně. Ta je umístěna a přístupna
z druhé strany letiště, je tedy třeba použít vozidla. Takovou možnost plánujeme na příští rok i my,
abychom mohli být účastni po celé tři dny a nebyli až příliš zkráceni na využití výdobytků civilizace

Vzadu Vojta Vala, žák Ján Skladányi, asistuje technik Pavel Rákosník
a veterán letadlo Piper ze čtyřicátých let minulého století

Leteckým klubem generála Janouška provozovaný Čmelák Z 37

ohledně osobní hygieny. Se „Žuněm“ začínáme po ránu také vařit guláš, to je dnes hlavní jídlo. Během té
doby probíhala i jednání uvnitř klubu - schůze - klub má totiž také svoji strukturu. Kromě předsedy
Jaroslava Klacka, Ján Skladányi je místopředseda, sekretáře Pavla Rákosníka a hospodářku Olinku
Jetmarovou. Kolem poledního probíhá také krátká letová činnost. Setkání, jako i minulý rok, navštěvuje
i starosta obce Hodonice pan Josef Tomek, společně se svojí manželkou a přinášejí také svoji trošku na
společný stůl. Další kolo vyprávění, spíše o praktických věcech v obci a pronájmu úlu a další konzumace.
Dnes pro nás dva s Jirkou platí kratší varianta pobytu. V době, kdy se Slunce sklánělo k horizontu se
loučíme a vyrážíme k domovu abychom před půlnocí dorazili do Žatce. Setkání se vydařilo, poznali jsme
se ještě lépe a jistě i napříště se rádi staneme součástí jedné velké letecké zábavy, alespoň na víkend.

