
Sraz řidičů velitelské roty 7. bPS Sušice 2018 

Stalo se již tradicí, že řidiči z velitelské roty ročníku 1979-81 si o podzimním víkendu společně vyrazí 

na výlet, aby si zavzpomínali na kamarády a vojenskou službu na sušické velitelské rotě. Letošní 

výpravu jsme domluvili již vloni na Lipně. Nápadem, vyrazit na vínko na jižní Moravu a navštívit 

některou pohraniční rotu družební Znojemské brigády, jsme byli všichni nadšeni. Přípravu expedice 

„Jižní Morava“ si vzal na starost Jirka Fialka, který tam měl nějaké známé. Rok utekl jako voda, a my 

jsme v sobotu 20. října vyrazili směr jihovýchod republiky. Letos jsme se sešli v komornějším složení, 

protože s námi nemohl jet Jirka Černý, který se zotavuje po nepříjemné nemoci. Moc nás to mrzelo, 

protože Jirka je pevným pilířem naší party. 

Mlhavé sobotní ráno se vyjasnilo, a když jsme vyzvedávali Jirku Fialku v Kutné Hoře, bylo jasné, že by 

se výlet mohl povést. Letos jsme jeli ve čtyřech, tak jsme se pohodlně vešli do jednoho auta. 

Zkušeným profíkem Jirkou Šálem řízená Audina poslušně polykala kilometry a my se pomalu ale jistě 

blížili k cíli své cesty. Tím bylo město Valtice na Břeclavsku, na samé hranici s Rakouskem. Po několika 

zácpách na dálnici jsme konečně vjeli do vlídné krajiny vinic, upravených vísek obývaných laskavými 

lidmi. Jaký to balzám na naše uštvané tělesné schránky. Jirka domluvil ubytování a ochutnávku vín 

v Penzionu a vinařství Dwořáček Valtice. Pomocí navigace jsme do cíle trefili hned napoprvé a náš 

příjezd jsme ohlásili paní majitelce. Ubytovali jsme se a celé odpoledne měli čas na prohlídku 

krásného města. Prohlédli jsme si historické centrum, zámek s parkem, a také jsme zašli na oběd. Byl 

trochu problém se někde v poledne chytit, co zde bylo na tuto roční dobu lidí. Nakonec jsme měli 

štěstí v restauraci Albero. Kvalitní služby, moc jsme byli spokojeni. Jídlo, pivo i obsluha na jedničku. 

Procházkou jsme došli zpět do penzionu a po výborném obědě si dopřáli hodinku siesty.  

V devatenáct hodin jsme byli ještě s několika objednanými zájemci o degustaci vín očekáváni ve 

sklípku samotným panem Dwořáčkem. Usměvavým pohodářem, který okolo sebe šířil dobrou náladu. 

Dostalo se nám odborného výkladu a ochutnali jsme celý jeho nabízený sortiment bílých i červených 

vín. Vína loňská i archivní byla výborná. Dokonce jsme okoštovali i připravované letošní 

Svatomartinské a jen těžko se nám rozhodovalo, které nakonec budeme pít během dalšího posezení 

ve sklípku. Přestože po degustaci měl v sobě každý minimálně litr, tak jsme ještě během večera vypili 

asi pět sedmiček. Mě osobně nadchl Tramín červený, již dlouho jsem něco tak dobrého nepil. K tomu 

jsme dostali nějaké dobroty k zakousnutí. Prostory na posezení ve sklípku byly příjemně vytopeny, a 

tak jsme ani nevěděli, jak večer utekl, a my se museli rozloučit. Cesta chladnou nocí přes celé město 

do penzionu nás trochu probrala, a zajistila slastné usínání. 

Ráno jsme po snídani vyrazili na průzkum nedaleké bývalé 18. roty PS Valtice-Rajsna. Už večer ve 

sklípku jsme sondovali od pana Dwořáčka nějaké informace. Povyprávěl nám celý příběh o tomto 

objektu, a že ho někdo koupil z Prahy, a v části vybudoval Muzeum železné opony. Moc úspěchu 

s ním ale neměl, spíš je to takové vetešnictví co kde sehnali, ale s pravdivou realitou služby na státní 

hranici to nemá nic společného. Muzeum je prý už delší dobu zavřené a celý areál chátrá. Přesto jsme 

se tam vydali se přesvědčit na vlastní oči. Měl pravdu, fakt opět další objekt PS, který pomalu ale jistě 

spěje k zániku. Jinak ale okolí roty je nádherné a klukům, kteří zde sloužili jsme tak trochu záviděli, 

když jsme to srovnali s drsnou realitou hornaté Šumavy, kde jsme vojákovali my. 

Po prohlídce roty jsme vyrazili směr Praha a cestou si ještě užívali krásnou podzimní krajinu Jižní 

Moravy. Schválně jsme zvolili cestu mimo dálnici, přes Mikulov, Znojmo, Jihlavu, Havlíčkův Brod do 

Kutné Hory a Prahy. Na zpáteční cestě jsme sice měli malý defekt, kdy Audině praskla hadice od 



chladiče a zprvu to nevypadalo moc vesele. Lepicí páska zakoupená u pumpy a šikovné ruce Jirky 

Šála, vše ale daly do pořádku dřív, než jsme my, ostatní, vypili kávu. No jo, bývalý řidič náčelníka 

štábu brigády se v něm holt nezapře. 

Co dodat závěrem. Můžeme si odškrtnout další vydařenou společnou akci, kterou jsme prožili 

s kamarády z hranice. To svědčí o tom, jaká přátelství na vojně vznikala, že vydržela i po 36 letech. To 

je realita, kterou nám jen těžko někdo sebere. Na úplný závěr mám ještě jedno přání, a to, aby se 

Jirka Černý dal brzy do pořádku, aby příští rok jsme zase mohli vyrazit kompletní. Milan Bednařík 


