Vráti Trepeše

Zpracoval Jarda Palečný

*

27. září 1935

Vráťa se narodil 27. září 1935 v Mostě, letos se tedy dožil úctyhodných
osmdesáti let. Po ukončení školní docházky nastoupil v roce 1951 do
vojenské školy VVSL v Popradě a po ní do Leteckého technického
učiliště, kde získal odbornost letecký technik. Po ukončení učiliště
byl v roce 1955 umístěn k 11. slp v Žatci. Vráťa vzpomíná, že jeho
první letoun MiG - 15bis měl imatrikulační číslo LE- 54 a létal na něm
Václav Chadima. Brzy se skamarádili a Václav měl na další Vráťův
život
život značný vliv a probudil v něm zájem o létání.
Vráťa začal létat v aeroklubu v Mostě a vzal to
důkladně, létal na sedmi
typech motorových
letadel a absolvoval i noční létání a také létání
podle přístrojů. V roce 1957 se
oženil s Annou, se kterou má
dvě dcery a mají šest vnoučat
a dvě pravnoučata.
V roce 1965 úspěšně složil zkoušky pilota
civilního letectví 4. třídy. Shodou okolností ve
stejný den skládal kapitánské zkoušky Václav
Chadima na letoun IL- 18. Václav Vráťovi tenkrát
nabídl uplatnění u ČSA, ale nevyšlo to. Vráťa pak
mnoho let zastával u 11. slp řadu technických
funkcí. V roce 1969 přešel k 3. velitelské letce na
funkci palubního technika, létal na vrtulníku Mi-4 a dopravním letounu
IL-14. Na těchto typech nalétal 1200 hodin. Svoji vojenskou karieru zakončil
ve funkci řídícího letového provozu nejprve v Žatci a později na letišti
.
Praha-Ruzyně.
Do starobního důchodu
odešel v roce
odešel v roce 1990 v
.
hodnosti podplukovník.
Osádka vrtulníku Mi-4
Standa Šebánek, Venca
Paleček a Vráťa
Osádka IL-14 velitel Jarda Hochman , druhý pilot
Honza Voráč, palubní technik Jiří Vaněk,
telegrafista Pepík Vejvar a palubní technik Vráťa

Vráťa je aktivním členem
naší organizace. Do doby,
než jej omezila zákeřná
nemoc,
zúčastňoval se
pravidelně našich schůzí,
oslav, výročí a jezdil s
námi na zájezdy, výstavy,
dny otevřených dveří a
letecké dny.

Vráťa své osmdesátiny oslavil velkolepě. Po oslavě v kruhu rodinném
jsme jej navštívili my, jeho kamarádi a bývalí kolegové - Jirka
Slováček, Jarda Rychtařík, Janko Krížek a Jarda Palečný. Paní Anna
Trepešová pro nás připravila hostinu, stůl
se prohýbal pod hromadou jídla, laskomin,
cukroví, chlebíčků, ovoce
a
masitých
pokrmů všeho druhu. Vše jsme zapíjeli
výborným červeným vínem. Celé odpoledne
jsme si dlouho povídali o službě u letectva,
zavzpomínali jsme na různé komické i
tragické události a na své kamarády, kteří
se už na nás dívají z leteckého nebe.

Vedeme řeči a cpeme se
dobrotami, nevíme, kdy
máme skončit. Na fotkách
chybí jeden z nás, Jarda
Rychtařík, který vše fotil

VRÁŤO, DRŽ SE!

Milý Vráťo,
my všichni, členové žatecké organizace Letci-Žatec,
tví kamarádi a kolegové, ti z celého srdce přejeme
brzké uzdravení. Víme, že jsi velký bojovník a zvítězíš
nad nemocí, která tě trápí. Těšíme se na chvíli, kdy
se znenadání objevíš ve dveřích schůzové místnosti
restaurace Tulipán, kde se pravidelně každý měsíc
scházíme, usedneš k našemu stolu a řekneš:

„AHOJ KLUCI“

