
> Naposled jsem tady byl v roce 2008.
Nechci pátrat v pfiíli‰ daleké historii,
ale jaké akce jste napfiíklad uspofiá-
dali letos?

Stejnû jako vloni jsme i letos v lednu
uspofiádali na protûj‰ím kopci (âerná
studnice) akci Tanky v pra‰anu, zimní jíz-
dy ve snûhu, zaãátkem kvûtna probûhla
akce Military a koncem kvûtna setkání
tankov˘ch veteránÛ. Jako kaÏd˘ rok i le-
tos jsme se také zúãastnili setkání pfií-
znivcÛ military v Beltringu v Anglii, pak
jsme se je‰tû pokusili v Bovingtonu se-
hnat v˘zbroj na tanky Cromwell – máme
modely E a D. Podafiilo se nám ji ale je-
nom nafotit. V rámci oslav v˘roãí vzniku
republiky tady probûhla malá v˘stavka
kulometÛ: BrowningM1918 A2, A4 aM2,
belgická verze BAR, nûmecké MG 13,
MG 34 a MG 42, Bren Mk. I., Hotchkiss
M. 1924, francouzsk˘Mle. 1924/29, finsk˘
Lahti-Soloranta M. 1926 a rusk˘ D·K.

> Organizujete stále pfiedvádûcí jízdy
obrnûné techniky pro dûti i dospû-
lé zájemce?

Tuhle akci v areálu muzea pofiádáme uÏ
stabilnû dvakrát do roka, poslední do-

bou pfiibylo zimní jeÏdûní v lednu mimo
areál, pokud moÏno na snûhu. Teì se to
trochu zvrtlo, protoÏe kluby vojenské
historie, které to zaji‰Èují s námi, chtûjí vál-
ãit. My, i kdyÏ jsme si pÛvodnû chtûli jen
zajezdit, jsme se jimmuseli pfiizpÛsobit.
Jinak ale není problém nûkoho svézt. Ku-
podivu se mezi zájemci vyskytuje také

hodnû zájemkyÀ, které si chtûjí zajezdit
v tanku a zkusit si to jako muÏi.

> Máte nûjaké pfiírÛstky do sbírky?
Z Itálie jsme získali druh˘ americk˘ polo-
pásov˘ obrnûn˘ transportér M-16 Half-
Track, takÏe teìmámedva, z toho jedenna
v˘mûnu. Ze Slovinska jsme po 2,5letém
snaÏení koneãnû pfiivezli jacksona – ame-
rické stíhaãe tankÛ M-36 Jackson slouÏily
je‰tû v 90. letech v jugoslávském konfliktu
SrbÛm. KdyÏ jsme ho pfiivezli, následo-
vala celková prohlídka a vysavaã, protoÏe
uvnitfi bylo mnoÏství oloupané barvy. Pak
následovala kontrola celého olejového
a vodního systémuavyãi‰tûní filtrÛ,motor
se totiÏ naposled toãil pfied 15 lety. âasem
to pÛjde do americk˘ch barev a oznaãení.

> Na ãem pracujete v souãasnosti?
V poslední dobû jsme restaurovali britsk˘
Cruiser TankCometA-34. T̆ den jsme zku-
‰ebnû protáãeli motor, se kter˘m jsme
byli spokojeni, problémy ale byly s hyd-
raulick˘mi systémy spojky a fiízení, v‰ech-
no teklo. Je to dilema: v‰echno totiÏ chce-
me mít pÛvodní, bez náhraÏek, jenÏe jsou
veliké problémy se shánûnímoriginálních
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PoloÏili jsme nûkolik otázek Ing. Jaroslavu Janou‰kovi – a kde jinde, neÏ v Muzeu
obrnûné techniky ve SmrÏovce u Jablonce nad Nisou. Muzeum vzniklo v roce 1999
v b˘valém areálu JZD Luãany na rozmezí obcí Nová ves a SmrÏovka, a jeho sbírka
obrnûné techniky má dnes uÏ pfies 30 exponátÛ.
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