Praha, hotel DUO,
9. Září L.P. 2015,
Ján Skladányi - 60 let

- Jaromír Rychtařík -

Není divu, čas utíká jako bláznivý. Ve Svazu letců nám to ani nepřijde, jsme totiž obklopeni ještě i
mnohem staršími a připadáme si mladí. Čas od času nám to však přesto dojde, věk to není jenom číslo.
Jako další z nás se dne 7. září 2015 dožívá tohoto věku i Janko Skladányi - v letectvu prostě Bača.

Došlo na dárky, na obrázku předává darky Vojta Vala

Tady Janko přebírá dárky od Jaromíra Rychtaříka a Jirky Macha

Slovo dalo slovo, my dva s Jirkou Machem jsme byli pozváni už ve Kbelech, na leteckém dni, rádi
jsme přijali. Pozvaní byli i další, někteří se omluvili a jiní ani to, nic nového. A už je to tady. Oslava
proběhla v prostorách hotelu Duo na Proseku v Praze, které jsou zatím útočištěm a takovým hlavním
stanem Svazu letců ČR. Vlastně je to síň tradic příslušníků RAF, Čechů kteří bojovali v Královském
letectvu během Druhé světové války. Je to to správné prostředí a ostatní , myslím jídlo a pití, je zajištěno
péčí klubu. Po gratulacích, projevech a předání dárků usedáme. Poznáváme i další z členů klubu, třeba
Otu Oktábce a také Viktora Wellemína. To je sympatický pán a bojoval za Druhé světové války u
Tobruku. Trávíme tady s Jirkou Machem příjemné odpoledne mezi jídlem a pitím. Proto jsme také dnes
přijeli autobusem, aby řidič nebyl zkrácen na všech požitcích. Zase vyprávění a posloucháme další díly
vyprávění Vojty Valy. Ten za nedlouho odlétá za manželkou Miládkou do USA, kde již léta žijí.
Vyprávění je nadlouho, posloucháme tak říkajíc s otevřenou pusou. Pokračování příště. Vymezený čas
rychle uběhl a my musíme přes Prahu metrem stihnout poslední autobus do Žatce.

Zleva Jaromír Rychtařík, Ota Oktábec, Viktor Wellemín, Olinka
Jetmarová, Ján Skladányi, Josef Minařík a Vojta Vala

Zleva Olinka Jetmarová, Viktor Wellemín, Ota Oktábec, Jaroslav
Klacek, Pavel Rákosník, Jiří Mach a v pokleku Ján Skladányi

