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Na začátku je malá nenápadná prodejna whisky v Praze Podbabě.
Přišel jsem právě včas, probíhá jednání výboru Leteckého klubu

- Jaromír Rychtařík -

Kamarád, místopředseda
Leteckého klubu Ján Skladányi

Veterán Druhé světové války od
Tobruku Viktor Wellemin

Už v době, kdy jsme absolvovali s Jirkou Machem akci Pomníky 2015 v Čáslavi nám kamarádi, členové
Leteckého klubu generála Janouška nabídnuli možnost účasti na plánovaném pietním aktu u hrobu pana
generála. Týden předem při společném posezení v hospůdce, po besedě na Albertově, to už byly známé
přesné časy, na pietní akt přišla řeč. Akce ovšem příliš na těsno následovala po setkání naší organizace
večer 29. listopadu. Navíc Jirka Mach má už domluvený jiný program. Při dobré znalosti obvyklého
průběhu naší schůze a především závěru jsem byl při rozhodnutí opatrný. Jak jinak, po časně ranním
návratu ze setkání v poněkud upraveném stavu jsem během dopoledne několikrát přehodnocoval svoje
možnosti. Nakonec mě slovo kamarádům dané přivedlo k autobusu do Prahy. Už během cesty mě
kontroloval Janko Skladányi a ubezpečoval mě i o přítomnosti ostatních na smluveném místě v Podbabě.
Ještě metrem a tramvají ze Zličína přes půl Prahy a nakonec na dohled mě Jano telefonem nasměroval do
bodu. Jím je prodejna veškeré prvotřídní whisky, kde lze i konzumovat, Markup. Výbor leteckého klubu
používá tuto malou, útulnou, nenápadnou a dobře zásobenou whiskerii jako místo pro práci ve chvíli, kdy
se sejde v Praze. Mají zde poskytnutý azyl s předem zajištěným důstojným odběrem, který neomezuje
jejich pracovní schopnosti. Stojím úžaslý v malém království, kde vládne důvěrný vztah mezi
konzumentem a jednomužnou obsluhou. Ochutnávám. Vynikající začátek. Krátce před třetí hodinou
opouštíme útulné místo a míříme MHD ke hřbitovu
sv.Matěje. Ještě malá krize se zapomenutou kyticí, tu ale
vyřídí Jano rychlým návratem. Je tušit velkou akci,
přítomný autobus velitelství letectva a vojenské hudby.
Postupně zjišťuji, většinu vystupujících vojáků znám,
určitě alespoň podle obličeje. Strávili jsme spolu jak rok
v Přerově, tak potom léta hlavně v Čáslavi. Tak se
bavíme a nakonec i Velitel letectva brigádní generál
Libor Štefánik. Trávíme spolu několik minut hovorem,
dlouho nebyla taková příležitost. Libor se nezměnil. Naší
skupinku dále doplňují další členové leteckého klubu,
Ota Oktábec a Viktor Wellemín. Ano vidím všechna
vyznamenání na jeho hrudi i ta z bojů od Tobruku.
Potom, co jsme dojeli ke hřbitovu sv. Matěje na lavičce
Náměstek Ministra obrany a další hosté, blízcí potomci
odpočívá Viktor Wellemin a vpravo sekretář Leteckého
klubu generála Karla Janouška Pavel Rákosník
rodiny generála Janouška. Pietní akt začíná, hudba,
kladení věnců a kytic ke hrobu a krátký proslov. Zprvu ceremoniáře a na závěr velitele letectva.
Krátká rekapitulace života tohoto hrdiny od 30. října 1893, kdy se narodil v Přerově, přes boje První
světové války, studia a práci pro rodící se republiku, funkce, cesta do Francie před okupací nacisty a
následně do Anglie. Práce pro a v řadách RAF a konečně udělení anglického řádu KCB / Knight
Commander of the Honourable Order of the Bath / a jmenování Leteckým maršálem Králem Jiřím VI, dne

Hrob arm. generála i. m. Karla Janouška

Po pietním aktu společně s příbuznými pana generála zleva člen klubu Ota
Oktábec, uprostřed Velitel letectva AČR brigádní generál Libor Štefanik a
vpravo předseda Leteckého klubu generála Karla Janouška Jaroslav Klacek.

17. května 1945 jako ocenění zásluh. Návrat do vlasti a vlastně do komunistické pasti. Po
vykonstruovaném procesu strávil 12 let v žalářích a v roce 1960 propuštěn, bez hodnosti a titulů. Umírá
27. října 1971 v Praze pouze částečně rehabilitován. Úplné rehabilitace a povýšení do nejvyšší generálské
hodnosti se mu dostalo „ in memoriam“ až po roce 1989.
Ještě i další minuty trávíme hovorem s velitelem letectva ve větší skupině. Loučíme se. My se vracíme do
našeho azylu pro další věnec a na další ochutnávku. Janko k tomu krájí vlastní klobásu i výtečně
ochucenou ořechovou klobásu a chléb. Skutečná pohoda. Telefonem doladěný čas dalšího setkání se blíží,
tentokrát míříme tramvají a metrem na Klárov. Tam stojí, zatím nedlouho, pomník okřídleného lva jako
dík Čechům bojujícím v řadách RAF. Nedaleko odtud v ulici U železné lávky je bývalé bydliště generála
Janouška. Na domě je připevněna pamětní deska. Zde společně s čekající skupinou dalších členů klubu a
také náhodně kolemjdoucím mladým anglickým párem zavěšujeme věnec pod desku. Mladí cizinci jistě
budou mít pěknou vzpomínku na svojí první návštěvu v Praze. Je tma, naše malá osmičlená skupinka
nalézá přístřeší v několik metrů vzdálené malé restauraci. Usedáme kolem většího stolu a
dvaadevadesátiletý Viktor končí vyprávění, kterým nám krátil cestu na Klárov. Plynule vyprávěl o cestě
na střední východ, do Palestiny a jak v severní Africe. Obdivuhodná paměť, nadhled a životní moudrost.
Objednáváme a konzumujeme. U stolu sedím naproti sympatickému a výřečnému pánovi, zatím jménem
Jiří. Později zjišťuji jak se ubíral dosavadní životní příběh tohoto vskutku renesančního člověka. Jmenuje
se Jiří Stanislav, Generální převor Mezinárodního řádu Křižovníci s červeným srdcem - Cyriaci, umělec,
herec, nebývale aktivní a akční člověk. A byla to zase ta situace, kdy člověk přestává vnímat čas
v příjemné společnosti a seděl by tak celou noc. Přiblížila se však chvíle nezbytného odchodu pro použití
posledního autobusu do Žatce na druhém konci Prahy. Už cestou, kdy mi dnešní zážitky znovu ožívají
před očima, jsem si poděkoval za ranní rozhodnutí vyrazit na cestu. Všechna setkání toho dne mne
obohatila a naplnila přesvědčení o dobré věci. Děkuji kamarádům, členům leteckého klubu gen.Janouška
za pozvání k této akci. V rozhodování o podání žádosti k přijetí za člena klubu mám tak už jasno.

Pomník okřídleného lva v Praze na Klárově, dík těm,
kteří bojovali v řadách RAF.

V nedaleké hospůdce společně zleva Pavel Rákosník, Jaromír
Rychtařík, Jiří Stanislav a Ján Skladányi při jídle a skleničce.

