
František Trojka:  Plachtění 
  
kapitola z jeho leteckého života … 
 

 

Koncem června 1945 donesl kamarád Zdeněk Grygar ústřižek novin s informací o velké plachtařské 
škole, kterou Němci provozovali nad obcí Hůrka u Nového Jičína a důležité bylo, že se prý připravuje 
její znovuotevření.  
Bylo to jako blesk z jasného nebe do našich plánů. Okamžitě jsme se rozhodli. Doma jsme oznámili, že 
si jedeme sehnat učení nebo práci a druhého dne jsme již odjížděli vláčkem do Svinova, přes Suchdol 
do německého Jeseníku. Tam jsme byli informováni, že plachtařská škola je asi tři kilometry před námi 
na kopci. Dokonce byl vidět hangár. Vydali jsme se tím směrem a asi po tři čtvrtě hodiny jsme tam 
dorazili. K naší radosti zde byly zbytky partyzánské skupiny Jana Žižky. Přátelsky nás přijali, nabídli nám 
guláš a čaj a informovali nás, že v Novém Jičíně se formuje zájmová skupina, kterou vede obchodník 
Hyner a pokud počkáme do tří hodin, svezou nás tam, protože pojedou na nákup. Zatím vše vycházelo, 
až teprve organizátor Hyner nám vysvětlil, že létat se začne nejdříve za měsíc po návratu pilota z 
instruktáže. Proto se budou zatím každou neděli dělat brigády, a jestli se chceme dostat do prvního 
kurzu, musíme se těchto brigád zúčastňovat.  
 

Rozhodnutí bylo jasné, zůstaneme.  
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František Trojka:  Plachtění 
 

kapitola z jeho leteckého života … 
 

 
Měli jsme velmi dobrou spolupráci jak s občany a institucemi v naší nejbližší obci Hůrka, tak také s 
úřady a prodejnami ve městě Nový Jičín. Prodejny nám zajišťovaly vše potřebné pro chod kuchyně a 
Hurčané nás zvali na některé své akce. Třeba na společné hony, ty byly velmi bohaté a jejich závěry 
patřičně bujaré.  
V květnu 1946 jsme jim však provedli velkou taškařici. Ve vesnici měli postavenou májku a na poslední 
květnovou neděli inzerovali „Kácení máje“ se zábavou. Uprostřed noci z pátku na sobotu jsme jim tu 
májku, přestože stála uprostřed vsi vedle obecní váhy, skáceli a hlídače, který byl pověřen její stráží, v 
té váze zamkli. Májku jsme odnesli a vztyčili na kopci vedle hangáru plachtařské školy. V sobotu ráno 
bylo v Hůrce velké pozdvižení. Za námi nahoru přijel předseda Národního výboru pan Vylíčil se dvěma 
příslušníky SNB, velmi prudce se do nás pustili a rozkázali, že do večera ta májka bude stát opět na 
původním místě. My jsme se však nedali, byla z toho obrovská hádka a tahanice. Zpočátku vyhrožovali, 
ale pak už prosili, protože na druhý den mělo být to inzerované „kácení“ se zábavou.  
Dal jsem jim tedy návrh, že akce bude u nás na kopci. My v hangáru zabezpečíme posezení a 
vyzdobený taneční parket a oni hudbu a občerstvení.  
Nakonec se jim veselice mezi letouny tolik líbila, že si ji zde objednali i na příští rok.  
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