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Celé to začalo lakonickou odpovědí na 
otázku Milana Náhlíka „Nad čím dumáš?“ 
Moje odpověď „Znojmo“ Milana napřed 
vyvedla z rovnováhy. Za týden už prohlásil 
„proč ne“ a začal organizovat věci tak, jak 
to umí jenom on. Obvolal všechny známé 
i neznámé rogalisty z Čech, Moravy i ze 
Slovenska. Domluvil se s Karlem Pro-
cházkou ze Znojma a vyhlásil termín 17. 
– 20. 5. Ovšem z velkého očekávání neby-
lo nic. Tedy alespoň pro naši letku z Hor. 
Dolétli jsme jenom do Rokycan a dál nás 
nepustilo počasí. Zima by nevadila, ale 
foukal silný protivítr. Kajícně jsme se vrá-
tili domů a tiše jsme záviděli těm, co se do 
Znojma dostali. Milan bez velkého otálení 
vyhlásil nový termín na 13. až 16. září, 

který se shodou okolností kryl s vinobra-
ním ve Znojmě.

Ve čtvrtek 13. 9. odpoledne jsme se 
sešli na letišti jako vždy. Všichni dva! 
V podvečer vyrážíme do Rokycan. Lehký 
severák nás postrkoval, a tak za hodinu 
přistáváme. Zjištění, že z Rokycanské 
letky se k nám nikdo nepřidá, je mrzuté. 
Nevědí, o co přicházejí. Ráno nám odlet 
na další etapu trochu přibrzdí zamlžené 
letiště, ale před osmou už startujeme 
směrem na Tábor. Až po Rožmitál je čisto, 
ale dál k Táboru jsou čím dál častější cáry 
mlhy. Z mezipřistání v Táboře kompletně 
zahaleném mlhou nebylo nic. Do toho se 
nám doopravdy nechce. Pár kilometrů 
zpátky je posekaná louka jako dělaná 

na přistání. Milan sedá první a já hned 
za ním. Doplníme nádrže a zasedneme 
ke svačince. Dohlednost pět kilometrů 
nám z Jindřichova Hradce potvrdí ani ne 
za dvě hodiny. Vyrážíme dál. Ale ouha! 
Mezi Táborem a Hradcem stále mlha jako 
mlíko. Lehké odklonění na jih a místo na 
Hradec míříme po okraji bílého mraku 
na Třeboň. Sem tam cáry mlhy a začíná 
s námi docela výživně cloumat termika. 
Nad Třeboní jsem nádherně zakufroval. 
Místo na východ, se po silnici pouštím 
na jih, na Suchdol. Ani ne po deseti 
minutách, po zjištění mojí polohy, volám 
rádiem Milanovi. Navrhuji neplánované 
přistání v Kramolíně. Sedáme. Jako vždy 
jsme vřele přivítáni. Při návratu z oběda 
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zíráme: u hangáru je Toník Šotola se svým 
Stratonem. Minulý týden jsme se seznámili 
s Toníkem v Teplicích, ale zde jsme ho 
doopravdy nečekali. Po Toníkově odletu 
jsme oba zaujali polohu ležících střelců 
a pospávali až do pěti. Nějak jsem se špat-
ně probudil a Milanovi dalo dost práce mě 
přesvědčit k pokračování v cestě. Milan 
zvítězil. Startujeme na poslední etapu do 
Znojma. Opět máme vítr v zádech a cesta 
rychle ubíhá. Ovšem sluníčko jde rychle 
k západu. Žádné courání ani rozhlížení. 
Mažeme jako čerti. Ve Znojmě sedáme 
přesně na konci občanského soumraku...

Znojmo – co dodat. Je tady krásně 
a příjemně. Karel Procházka nás přivítal 
a staral se o nás jako o vlastní. Před námi 

již přilétli rogalisté ze Slovenska a Moravy. 
Je nás tady přehršel. V sobotu ještě přilétá 
další parta z Krkonoš. Nakonec se nás 
sešlo dvacet dva. Bylo o čem povídat a i ve 
srubu vysloužilých výsadkářů čas utíkal 
rychleji než jindy.

V sobotu večer ještě všichni posedíme 
ve sklípku. Na neděli nám zbývá jen cesta 
domů – něco málo přes tři sta kilometrů. 
Za svítání startujeme. Milan ještě fotí Zno-
jmo a já vyrážím napřed. Dohnal mě na 
úrovni Dačic a dál letíme společně. Přes 
Vysočinu se protáhneme bez problémů. Od 
Tábora na jih je zase mlha, ale nám v ces-
tě nepřekáží. Bez problémů sedáme na 
beton a doplňujeme nádrže. Trabík chvilku 
trucuje, nechce chytit. Pak letíme dál na 

Milevsko a Rožmitál. Před desátou sedáme 
v Rokycanech. Je zde ještě liduprázdno. 
U pumpy doplníme nádrže drahým benzi-
nem a pokračujeme. Na úrovni Plzně se 
připojí Toník s Oldou od nás z Hor a nějaký 
čas nás doprovází. Na jejich stroj letíme 
pomalu. Tak jsme je pustili napřed, aby 
nám stačili připravit kávičku na uvítanou. 
Za Uněšovem začíná pracovat termika 
a od Toužimi je to docela výživné. Slavkov, 
Loket a sedáme doma v Horách.

Akce byla vymyšlena pro to, aby se 
piloti MZK poznali. Zatím to byl slet Česko, 
Moravsko, Slovenský. Příští rok možná 
i Rakousko – Uherský.

Bylo to nádherné, bylo toho dost a příští 
rok si snad Znojmo zase zopákneme. n
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