Janko Leskošek
Nekaj utrinkov na AK Čkalov (AK Celje)
Rodil sem se 7. avgusta 1929 v Ponikvi pri Grobelnem. Osnovno šolo sem
obiskoval na Ponikvi, pouk je na začetku potekal v slovenščini, od leta 1941
do 1943 pa v nemščini. Po osnovni šoli so nas vključili v mladinsko
organizacijo Hitlerjeve mladine (Hitlerjugend). Vsak teden dvakrat je bilo
popoldan veliko športa in različne kondicijske vadbe, neke vrste predvojaška
vzgoja. Februarja leta 1945 sem dobil vabilo za nabor v nemško vojsko,
čeprav še nisem bil star 16 let. Zato se nabora nisem udeležil. Naslednje dni
smo bili obveščeni, da bodo po nas, ki se nismo odzvali, prišli orožniki.
Poskrili smo se, tako da nas takrat doma niso našli. Prišli so samo enkrat. Maja pa nas je
mobilizirala že nova jugoslovanska oblast in nas mulčke postavila za stražarje za tiste
razorožene orožnike, ki so nas nekaj mesecev prej iskali na domu. A kmalu so jih poslali v
ujetništvo. Ko nas niso več rabili so nas letnike 1929 odpustili, leto dni starejše fante pa
poslali v Maribor (KNOJ) na služenje vojaškega roka. Takrat so nam še poveljevali v
slovenskem jeziku.
Kako sem se srečal z letalstvom? Leta 1941 je Nemčija napadla Kraljevino Jugoslavijo in
fantje smo takrat, še šoloobvezni, z velikim zanimanjem spremljali nemška letala, ki so se
spreletavala nizko nad nami in sejala strah. Po treh letih vojne so letala še kar naprej nizko
preletavala, a takrat že z angleškimi oznakami. Pogosto so, že zgodaj, iz letal metali listke z
zmeraj enako vsebino: »Dobro jutro, dober dan, vidimo se vsaki dan,« in streljala po
lokomotivah. Če jim je uspelo prestreliti kotel, je kompozicija obstala. Vlaki, ki so vozili za
vojsko, so bili opremljeni s protiletalskimi topovi. Nekoč smo videli kompozicijo, ki je bila še
v tunelu Lipoglav, a ko se je lokomotiva prikazala na svetlo na drugi strani, so jo letala
zadela, pokadila se je para in tovorni vlak je obstal. Podnevi in ponoči so letala nosila svoj
smrtonosni tovor proti severu. V spominu mi je ostal 19. marec 1944, ko smo opazovali
ogromno bombnikov v spremstvu lovcev. Nemški lovci so jih napadali in na obeh straneh je
bilo nekaj sestreljenih. Fantje smo lahko plezali po razbitinah angleških letal, koliko smo
hoteli, pri nemških pa je bila straža, dokler razbitin niso odpeljali.
Oče je želel, da kot najstarejši sin ostanem na kmetiji, a po vojni tu nisem videl prihodnosti,
saj smo bili brez mehanizacije. Vse se je delalo ročno in z vprežno živino. Odločil sem se za
poklic, a ker sem bil star že sedemnajst let, nisem imel velike možnosti izbire. Ponudil se mi
je poklic mizarja pri obrtniku Mihaelu Vrenku. Leta 1947 sem hodil trikrat na teden v šolo za
učence v gospodarstvu. Tam smo se pogovarjali o marsičem in zvedel sem, da je v kleti
zdravstvenega doma delavnica Ljudske tehnike, kjer
so gradili jadralno letalo Vrabec. Ker sem bil mizarski
vajenec so me z veseljem sprejeli in lahko sem
pripomogel pri dograditvi letala. Hkrati sem postal
član Aerokluba Čkalov. Dočakal sem dan, ko smo
Vrabca odpeljali na hrib Zalog, ga sestavili za letenje
in s pomočjo gume izstrelili v zrak. Neke nedelje smo
se tako pripravljali za vzlet, okoli nas se je nabrala množica ljudi iz cerkve. Opazovali so naše
delo in še sami priskočili na pomoč pri napenjanju gume. Takrat je bil na pilotskem sedežu
Dane Tovornik. Guma se je utrgala, en del je usekal po pilotu in v oplati krila je zazijala
luknja, drugi del pa po ljudeh, ki so jo napenjali. Najbolj so jo skupili prišleki. Tisto nedeljo je
bilo letanja konec.

Poleti leta 1949 smo začeli leteti na letališču v Levcu, vlečno gumo je zamenjala vitla. Prvi let
oziroma skok z Vrabcem, ki je trajal 25 sekund, sem opravil 9. avgusta, jadralski A izpit pa
sem opravil 29. septembra. Oktobra istega leta je bil delovni mesec, za katerega niso vedeli
niti moji domači, tako da sem imel ves prosti čas za delo na letališču. Iz Ljubečne smo vozili
material za gradnjo hangarja. Predsednik Aerokluba Čkalov je bil Venčeslav Jeras, direktor
gradbenega podjetja Beton, kasneje tudi predsednik ZLOS (Zveza letalskih organizacij
Slovenije), ki nam je dal na razpolago tovorna vozila, člani kluba pa so dodali »prostovoljno«
delo. Paznik iz Starega piskra, znanega celjskega zapora, nam je pripeljal štiri zapornike, za
katere je vedel, da ne bodo pobegnili. Sam sem vzel v službi še tri dni dopusta, seveda tudi
tega doma nisem povedal, da mi ni bilo treba delat. K vojakom so me vpoklicali 20. oktobra.
Veselili smo se hangarja, ki je nadomestil leseno barako. Vrabca smo morali vanjo nositi z
enim krilom naprej, za tem pa smo vanjo zrinili še vitlo, ki je bila na trdih kolesih, ki so nekoč
spadala k nemškemu protiletalskemu topu. In kakšna je bila priprava na letalni dan? Najprej
smo morali na roke zvleči vitlo na dveh kolesih na konec letališča, Vrabca pa na drugo stran.
Začeli smo s starti. Čez dan se je veter obrnil in vitlo, ki je imelo samo en boben, smo
prestavili na drugi stran. Tudi jeklenico je bilo treba zvleči na roke. Za nekaj minut letenja je
bilo potrebno garaško delo.
Zanimiva je bila zgodba z mojo vojaščino. Že leto pred odhodom k vojakom so me zabeležili
kot člana aerokluba in mi namenili triletno služenje v letalstvu. A kmalu mi je bilo jasno, da
letalstva ne bom videl, in tudi vedel sem, zakaj. Oče je imel med nemško okupacijo neko
civilno funkcijo. Po vojni so ga pustili pri miru, zato pa so nagajali meni. Ko so mi na dan
odhoda dodelil hrano za tri dni, sem vedel, da me bodo poslali nekam daleč od Celja. Rekrute
so takrat spremljali desetarji tistih enot, kamor so bili namenjeni, a spremljevalci nam dolgo
niso izdali, kam smo namenjeni - v tovornih vagonih. Ponoči smo prišli v Uroševac na
Kosovu. Tam so nas čakali vojaški kamioni in nas odpeljali do Prizrena, blizu albanske meje.
Bil sem zelo razočaran, ker nisem prišel na katero od vojaških letališč, da bi si pridobil
dodatno letalsko znanje. Razočaranj je bilo veliko. Po štirih mesecih drila so v kasarni
opravili poizvedovanje, če ima kdo morda kakšen izpit iz letalstva. V vsem polku sem ga imel
samo jaz. Premestili so me na letališče v Novi Sad. Spominjam se, da sem bil za dva dni
določen za pomočnika jadralcu Milanu Borišku, ki se je takrat pripravljal na tekmovanje,
mislim, da je bilo to prvo svetovno prvenstvo v jadralnem letenju. Veselil sem se te naloge, a
sem prav takrat zbolel na pljučih in poslali so me v bolnico in nato v domačo oskrbo.
Ko se je moje zdravje izboljšalo, sem znova začel zahajati na letališče. Takrat je letenje že
vodil Maks Arbeiter. Leteli smo z jadralnim letalom Roda. Imeli smo moderno samohodno
vitlo. Mislil sem si, če sem bil sposoben za delo, zakaj ne bi bil tudi za nadaljevanje učenja
letenja. Preden sem lahko nadaljeval jadralno šolanje, sem moral prinesti zdravniško
spričevalo. Ker je bilo vprašljivo moje pozitivno spričevalo, sem na pregled poslal brata
Jožeta. Spričevalo je bilo b.p. in tako sem nadaljeval z letenjem. Za dvosedežno Rodo je
sledila Čavka, pa Jastreb in Grunau baby, nato letenje z Žerjavom v aerozapregi. V nekem
obdobju so v Vršcu organizirali jadralne tečaje za srebrni in zlati C. Maks Arbeiter me je
predlagal za tečaj, zagotovil sem si štiri tedne dopusta in odšel v Vršac. Najprej sem moral
obnoviti letenje v aerozapregi, za tem pa sem se lotil »trajanja«, to je večurnega letenja na
pobočju Vršačke kule. To nalogo sem opravil s trajanjem 5 ur in 40 minut. Letenja bi bilo
precej več, če ne bi tako pogosto deževalo. Spominjam se, da je organizacijo letenja v Vršcu
vodil Pavle Crnjanski, ki je bil tudi vodja jugoslovanske jadralne ekipe na svetovnem
prvenstvu v Örebru na Švedskem. Mene so bolj zanimale zgodbe, kako sta drug drugega po
zraku preganjala Pavle, ki je bil pilot v RAF in Mihajlo Jelak, pilot v NDH. Resnica je bila

najbrž ta, da se v zraku med vojno nista nikoli srečala.
Domišljija je delala po svoje. Srebrni C sem položil v
Ljubljani, s preletom od Ljubljane do Celja. V
začetnem obdobju, ko je vodil letenje Maks Arbeiter,
je bilo precej letalskih mitingov, tudi na podeželju,
denimo, v Gomilskem, Rogaški Slatini itd. Čeprav
nismo imeli veliko za pokazat, je letenje ljudi zelo
privlačilo.
Žal se mitingi niso vselej končali srečno, tako kot na
Gomilskem. Pilot Mile Tovornik in učenec Srečo Pukl
sta jo nepoškodovana odnesla, njuna Roda pa je bila povsem uničena. Jadralca sta vzletela na
vitlo, a že med vzpenjanjem sta zadela v drevo. Tako je zaropotalo, kot bi sesul vrečo orehov.
Mile je sam sestopil s svojega sedeža, Srečo pa je visel v svojem z glavo navzdol.
Nepoškodovanemu so na trdna tla pomagali gledalci. Žal se mitingi niso vselej končali srečno
kot na Gomilskem. Roda je bila povsem uničena, pilota pa samo prestrašena.
V klubu je bila močna tudi padalska sekcija, ki jo je vodila simpatična Danica RabuzaLakovič. Organizirala je padalske tečaje in leta 1951 sem se ga udeležil tudi sam. Svoj prvi
skok sem opravil 15. septembra s padalom PD-01. Takrat je bil padalski tečaj skoraj nujnost,
kajti menili so, da je za pilota potrebna tudi padalska izkušnja. Prvi skok od osmih sem
naredil iz dvomotornega letala Šče-2, v katerega je šlo po pet padalcev. Svoj zadnji skok sem
opravil 19. septembra, en dan po koncu jugoslovanskega relija, na katerem je zmagal Maks
Mulej, ki je dobil za nagrado letalo Po-2. Seveda je bilo letalo namenjeno klubu.
Na tem mitingu sem bil določen za redarja.
Letala so bila lepo postavljena v vrsto, medtem
ko so piloti odšli na sklepno slovesnost. Kar
naenkrat sem zaslišal ropot motorja, misleč, da
bo šel nekdo letet s Trojko. Letalo se je
premaknilo iz vrste in neki naključni moški, ki
so bili namenjeni na Ostrožno, na veliko
politično zabavno zborovanje, so ga zagrabili za
rep. Nahrulil sem jih, naj se ne zafrkavajo, oni
pa so mi povedali, da v kabini ni pilota. Stekel
sem do letala in izključil magnete, kar je pozabil
narediti neki pilot iz Zagreba. Ljudje, ki so držali letalo pri repu, so povedali, da je neki
mladenič vrgel eliso in zbežal. Lahko bi se končalo precej drugače. Takrat skoraj ni bilo
mitinga, da ne bi bilo šaljive točke, ki sta jo uprizarjala Jože Krumpak ali Gomza. Ob sta
znala s svojim nastopom spraviti gledalce v smeh, marsikoga pa je bilo najbrž tudi strah.
Najbolj pa me je prizadela nesreča Cveta Šinkovca, doma je bil iz Lenarta pri Mariboru.
Takrat je bil inštruktor I. klase za padalstvo na Letalski zvezi. Po klubih je hodil in
organizirali skoke. Bil je tudi poleg, ko sem prvič skočil iz letala. Seveda me je bilo takrat
strah in ne verjamem, da koga ob prvem skoku ni bilo strah. V Šče-2 smo štirje sedeli na tleh
in čakali, da letalo doseže pravo višino. Upal sem, da ne bom prvi na vrsti za skok, a zgodilo
se je prav to. Ko se je bližal trenutek za odskok, me je Cveto določil, da grem prvi skozi
odprtino v letalu. Postavil me je k vratom, gledal sem v globino, nato me je prijel za pas in
zavpil »Davaj!« in me porinil iz letala. Cveto se je ponesrečil naslednje leto, na mitingu po
koncu državnega prvenstva. Med svojim drugim zlaganjem padala tistega dne je dejal: »Nič

se mi ne ljubi skakat.« S skupino treh je skočil z zadržkom. To je bil njegov 215 skok, star pa
je bil 27 let. Njegova žena in dva otroka niso bili na mitingu.
Leta 1956 sem končal Srednjo tehniško šolo na Aškerčevi in se vrnil v Celje. Ugotovil sem,
da mi ni treba vrniti štipendije, zato sem odšel v Kamnik, saj sem tam imel boljše možnosti za
delo, čeprav je bilo letališče v Ljubljani oddaljeno dvajset kilometrov. Želja po letenju, vsaj za
dušo, je bila dovolj močna, da sem obiskoval ljubljanski travnik. Bolj udobno je bilo, ko sem
kolo zamenjal za motor. Rad sem se družil z letalskimi prijatelji in še danes me pogosto
obsede želja po letenju. Največkrat grem v Lesce ali v Bovec, kjer odletim kakšno uro z
dvosedom in z učiteljem.

Sicer pa še zmeraj rad plešem – pogosto obiskujem plesne zabave, seveda s svojo stalno
spremljevalko.
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