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Tradiční setkání pétépáků ve Svaté Dobrotivé - Zaječove
Bylo to již po 29 kdy k této významné události dochází a přináší všem
bývalým příslušníkům PTP vzpomínky a připomínku všem, že se na události,
kdy byla armáda zneužita k tomu, aby tisíce mladých mužů vyčlenila,
označila za politicky nespolehlivé a místo výcviku k obraně vlasti je poslala
pracovat na dolech a stavbách se nesmí nikdy zapomenout.
Setkání začalo mší svatou ve
zdejším kostele Zvěstování Panny
Marie, kterou celebroval kaplan
armády ČR plk. Jaroslav Knichal s
dalšími dvěma knězi. Po mši svaté
se všichni přesunuli k památníku
zřízeného podle návrhu architekta
pomocného technického praporu.
V 11 hodin začal pietní akt za účasti hostů, vojenské jednotky, místních
občanů a žáků a žákyň zdejší školy včele s paní ředitelkou. Nejdříve byly
položeny kytice a věnce k zdejšímu
památníku za pomoci členů
vojenské posádky.
První promluvil starosta Zaječova
pan Havlík pétépákům vyjádřil úctu
a obdiv, jak se dokázali vyrovnat s
nepřízní osudu a popřál jim pevné
zdraví a zasloužený odpočinek. Po
něm promluvil předseda spolku bývalých příslušníků PTP a připomněl, že je
to letos právě dvacet let, kdy byl odhalen tento památník a zmínil se o
historii vzniku útvarů PTP a snahách o založení organizace pétépáků v
šedesátých letech, ale vše zhatil vstup okupačních vojsk 21.srpna 1968. To
se podařilo až po sametové revoluci v roce 1990, kdy vznikl Svaz PTP.
Strana: 1

Email: spolek.ptp@seznam.cz Telefon: 732 520 486

Út 9 – 12 h

Poděkoval obci a Spolku Zděná za pořádání těchto setkání a armádě za
velkolepou spolupráci. Tato setkání jsou pro nás, bývalé příslušníky PTP i
pro vdovy po pétépácích důležitou připomínkou jejich životního příběhu.
Potom také promluvil Richard Smola, předseda Spolku PTP Západní Čechy.
Hodně nás ubylo. Není divu, protože jsme v průměru devadesátiletí kluci.
Nezapomněl poděkovat přítomným zástupcům armády, jejich vztah k nám
je jiný, než byl tenkrát. Vyslovil přání setkat se u tohoto pomníku ještě
několikrát. Po proslovech dalších hostů na příklad ředitele odboru pro
válečné veterány PhDr Pavla Kuglera, předsedkyně Sdružení křesťanských
seniorů doc. Lidmily Němcové, starosty Spolku Zděná inženýra Aleše Krajdla
a ředitelky místní školy PaeDr. Marie Ernestové následovala modlitba
vedená hlavním kaplanem armády plk. Jaroslavem Knichalem. Přítomní si
potom vyslechli státní hymny Slovenské a České republiky.
Po pietním aktu se všichni odebrali do místního kulturního domu ke
společnému setkání obědu, a nakonec přednášce ředitele Muzea Středních
Brd Mgr. Tomáše Makaje.

Rozhovor s exposlancem, který vždy stál na straně
příslušníků PTP
Nejdříve několik vět na úvod. Čas neúprosně utíká a často zapomínáme na
události, které pro nás pétépáky, byly velmi důležité. Je jím přijetí novely
zákona o mimosoudních rehabilitacích a stalo se tak 25.května 1995.
Autorem této novely byl tehdy mladý poslanec Jan Decker. Ano je to syn
dlouholetého předsedy Svazu PTP.
Jistě si vzpomínáte, kdy jste bojoval za pétépáky ve sněmovně a jak jste k
tomu vlastně přišel?
Na tu dobu samozřejmě nejde zapomenout, byl jsem mladý, plný ideálů a
připravený bojovat za to, aby se v naší zemi už nikdy neopakovala
komunistická zvěrstva, které jsem tak dobře znal z historie naší rodiny.
Přijetí novely zákona o mimosoudních rehabilitacích asi nebylo
jednoduché?

Strana: 2

Zpravodaj PTP

Březen 2021

č. 14

Popravdě musím říct, že společnost tehdy již nebyla nastavena na
rozšiřování okruhu těch, kteří by si odškodnění zasloužili. Dokonce i tehdejší
vláda se k mému návrhu postavila zamítavě. Nicméně ve spolupráci s
tehdejším vedením Svazu PTP Vladimírem Lopatukem, Bohumírem Dufkem
a Jiřím Růžičkou se nám ji podařilo připravit a na mně bylo potom
přesvědčit poslance, aby pro ni zvedli ruku. Nakonec se jich našlo 129 a
dobré dílo bylo završeno.
To jste asi musel mít dobrý pocit a pokračovala vaše spolupráce s naším
svazem i nadále?
Ano a velice intenzivně, probírali jsme další možnosti jeho činnosti, a
především jak dostat do povědomí společnosti skutečnou historii PTP, která
byla díky knize a filmu značně pokřivená. Vzpomínám na mnoho dojemných
setkání a když po smrti tehdejšího předsedy Vladimíra Lopaťuka se stal
předsedou můj otec JUDr Jan Decker. Tátu to ohromně nakoplo a až do své
smrti měl neuvěřitelně naplněný život ve společnosti druhů a kamarádů z
vojny.
Zajímá Vás politika i dnes, a pokud ano, tak co na ní říkáte?
O politiku jsem se nikdy zajímat nepřestal i když už 25 let nejsem
poslancem. Měl jsem příležitost se k ní vyjadřovat jako politický komentátor
v novinách. Nejsem spokojen se současnou vládou a premiérem, který ji
vede. To je také důvod, který mě zvedl ze židle a rozhodl jsem se, že své
politické a životní zkušenosti nabídnu. Prošel jsem primárními volbami a
kandiduji do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Volby se budou konat 8 a 9.října a budu na pražské
kandidátce koalice Spolu. Moje číslo na kandidátce je symbolické, protože
kandiduji po 25 letech a vyšlo na mě číslo 25. Tam mně najdete a pokud
byste mě chtěli podpořit, tak bych vám byl vděčný.
Dobrých zpráv není nikdy dost. Děkuji za rozhovor a všichni Vám přejeme
úspěch ve volbách a věřím, že se dobrá věc podaří.
Vladislav Bláha.
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ČEST PAMÁTCE TĚM, KTEŘÍ ODEŠLI Z TOHOTO SVĚTA
Ladislav Hálek – Český Krumlov, Antonín Chrástecký – Ondřejov, Jiří Jager –
Roztoky, Bohumil Landisch – Praha 4, Miroslav Sankot – Počátky, Arnoštka
Sehnalová – Praha 10.
Zemřel Miroslav Sankot, významný člen Svazu i Spolku, který mnoho let
zajištoval setkávání 3.roty z útvaru PTP v Karviné a později i dalších pétépáků 2x
v Praze, 1x v Českých Budějovicích a 1x na Zíchově a to každý rok. Všichni mu
děkujeme.
Zemřel Bohumil Landisch, významný fotograf, od kterého i fotografii na
gratulacích, které posíláme jubilantům z řad pétépáků.

Přijali jsme pozvání Městské části Praha 4
na pietní akt včetně položení věnce o Památníku Tří odbojů na náměstí Generála
Kutlvašra v Nuslích. Toto vzpomínkové shromáždění se bude konat 27.října 2021
od 12 hodin. Podle požadavku rovněž předáme seznam pétépáků a vdov, kteří
bydlí na Praze 4 za účelem pozvání na společenské setkání.

DALŠÍ INFORMACE:
Další číslo zpravodaje vyjde v druhé polovině prosince. Uvítali bychom vaše
příspěvky a připomínky. Uzávěrka pro redakční radu je 15.prosinec.
KONFERENCE O ČINNOSTI SPOLKU BÝVALÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ PTP SE BUDE
KONAT VE STŘEDU 9.BŘEZNA 2022. Bude se konat v Konferenční sále Domu
Armády Praha na Vítězném náměstí v Dejvicích od 10 hodin. Otevření sálu a
registrace bude již od 9.hodin. Konference se bude zabývat dosavadní činností a
spoluprací s ostatními organizacemi, které pomáhají realizovat naše snahy.
Termín konání byl změněn z důvodu zabezpečení realizace.
Provoz kanceláře spolku PTP je každé úterý v době od 9 do 12 hodin na adrese:
Spolek PTP, Gen, Píky 1, Praha 6, 160 00. Telefonické spojení:
732 250 486, 603 210 617.
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