
Podhofiany leÏí v kouzelném koutu
Îelezn˘ch hor, které tady prudce
spadají smûrem k VrdÛm a Buãi-

cím. Z nedalekého vojenského leti‰tû se
za hezkého poãasí dohlédne aÏ do Kr-
kono‰. UÏ pfii pfiíjezdu je jasné, Ïe dok-
tor Skalák, mimo jiné ãlen dobrovolné
„roty pasivních záloh“ není Ïádn˘ su-
char. Vjezdovou bránu kromû obáva-
ného protiletadlového raketového kom-
plexu GM 582K 12 Kub, zvaného Tfii prs-
ty smrti a opraveného dobrovolnû par-

tou vojákÛ ze strakonické brigády, stfie-
Ïí také klasická ãerveno-bílá budka
z doby rakouské monarchie. A v ní – fi-
gurína obleãená do maskáãÛ vz. 60, typ
jehliãí! Jako malá pfiipomínka toho, Ïe
se tady v utajení je‰tû relativnû nedáv-
no tûÏil uran, se hned za ní nalézá rud-
n˘ vozík na hlu‰inu a za ním dosud
funkãní (tedy otáãející se) velk˘ radar.
Pod zastfie‰enou verandou stojí vedle

sebemnohatunoví oceloví obfii. Tanky, bo-
jov˘ a modernizovan˘ T-55 AM2 v ma-
ìarsk˘ch barvách a s originálním auto-
matick˘m ãeskoslovensk˘m systémem fií-
zení palby „Kladivo“, i vypro‰Èovací, dal-
‰í tanky a obrnûné transportéry. Pfied
nimi mû uÏ vítá vá‰niv˘ amatérsk˘ sbû-
ratel, muzejník a majitel toho v‰eho.

„V‰echno tady kolem je takové splnû-
ní mého dûtského snu. Jako mal˘ kluk
jsem chtûl jít do vojenské ‰koly, ale pak pfii-
‰el rok 1968 a já odtamtud po 14 dnech
utekl. Nastoupil jsem do fiady civilních po-
volání, dûlal jsem i na leti‰ti a po revolu-
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Je dobré vûdût, Ïe i v dne‰ní dobû existují také lidé, ktefií se snaÏí o to, aby tady na
zemi po nich nûco zÛstalo. Jedním z nich je JUDr. Oldfiich Skalák, kter˘ si splnil svÛj
odvûk˘ sen a v prÛbûhu ‰esti let vybudoval u Podhofian impozantní sbírku vojenské
pozemní techniky z období Var‰avské smlouvy. Do svého muzea, které pestrostí
mÛÏe konkurovat mnoha známûj‰ím, investoval v‰echny úspory. Asi tfii miliony korun.

Jak se plní sen
Petr BLAHU·

JUDr. Oldfiich Skalák ve svém království




