zaznamenal Jarda Palečný

Vráťu znám od jeho příchodu z Leteckého technického učiliště
k 11.slp roku 1955. Vzpomínám si, že jeho prvním pilotem byl
Venca Chadima, který si ho velmi vážil pro jeho pečlivost a kama rádskou povahu. I jeho kolegové technici a nadřízení ho velmi
chválili. Vráťa toužil po létání a na popud Venci začal létat v aeroklubu v Mostě, kde létal na sedmi typech letounů a létal i v noci a
podle přístrojů. V roce 1965 složil úspěšně zkoušky pilota civilního
letectví 4. třídy. V roce 1957 se oženil s Annou, se kterou má dvě
dcery a mají šest vnoučat a dvě pravno učata.
Vráťa pak mnoho let zastával u 11. slp řadu
technických funkcí. V roce 1969 přešel k
3. divizní letce na funkci palubního technika, létal na vrtulníku Mi-4 a dopravním letounu IL-14. Na těchto typech nalétal 1200
hodin. Svoji vojenskou kariéru zakončil ve
funkci řídícího letového provozu nejprve
v Žatci a později na letišti Praha – Ruzyně.
Do starobního důchodu odešel v roce 1990
Vráťa po vyřazení z LU
v hodnosti podplukovník..

v aeroklubu v Mostě

osádka IL – 14

zalétal si i na Delfínu

Asi před čtyřmi lety onemocněl Vráťa zákeřnou nemocí, která ho
značně omezila v pohybu a později trvale připoutala na lůžko.
Často jsme ho navštěvovali, oslavili jsme s ním i jeho osmdesátiny.
Nemohli jsme si nevšimnout, s jakou péči a láskou se o něj starala
jeho manželka.

Oslava Vráťových osmdesátin. Zleva paní Trepešová, Janko Križek, Jarda Palečný,
Jirka Slováček a Vráťa, fotil Jarda Rychtařík

22. února 2017 se Vráťův zdravotní stav
prudce zhoršil. Byl převezen do žatecké
nemocnice, kde téhož dne v ranních hodinách zemřel. Pohřeb se konal 1.3.2017
v obřadní síni žateckého hřbitova. Na jeho
poslední cestu ho přišli vyprovodit příbuz ní, sousedé, kamarádi a kolegové a přá telé z odbočky Letci – Žatec. U jeho rakve stála vojenská čestná stráž, z venku
se ozvala čestná salva. Po obřadu jsme
byli pozváni na kar do Restaurace pod
věží,kde byla připravena bohatá hostina.

Vráťo, kamaráde, navždy zůstaneš v našich
srdcích, často budeme na tebe vzpomínat
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