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reportáž Wendyho Vaška

V den odhalení památné letecké lípy v Ţatci
Podměstí (13. 9. 2018) byli členové našeho
spolku pozváni sekretářem spolku „Rodáci –
Ţatec“ k účasti na Leteckém Mikulášském
bále v Ţatci , konaném v restauraci U orloje.
Potom se dost dlouho nic nedělo, aţ asi v
polovině listopadu byl znovu osloven Jirka
Rámeš a vyzván, aby dal dohromady partu,
která bude pozvána na besedu vybraných
leteckých dinosaurů s ţateckou veřejností.
Přišli Olda Pelčák, Štefan Gombík a Venca Vašek, Vláďa Remek se omluvil. Zmíněný den odpoledne v 17,00 hodin byli kromě jiţ uvedených besedujících přítomni i další ţatečtí letečtí příznivci. Beseda probíhala jiţ zaběhnutým způsobem, kaţdý z nás
jsme se patřičně „vychloubali“ tak, jak
to máme nacvičené. Beseda trvala bezmála tři hodiny a poté následoval Mikulášský bál.

Zleva: Václav Vašek, Štefan Gombík,
Jirka Rámeš a Oldřich Pelčák

ŢATECKÉ NOVINY:
Spolek rodáků a přátel města Ţatce uspořádal první prosincovou sobotu akci v
rámci oslav 100. výročí vzniku republiky,
kterou pojali jako vzpomínku na vojenské
letiště, jeho základny a stíhací pluk. Rovněţ bylo připomenuto 40. výročí letu prvního československého kosmonauta. „Burácení na ţateckém letišti utichlo před 25
lety. V listopadu 1993 odletěla poslední
letadla, ke konci roku byly základna a
na ní operující pluk zrušeny“, zahájil

společenský sál, umístěný v prvním patře

akci úvodním slovem předseda spolku Rodáků
a přátel města Ţatce Petr Šimáček, který nezapomněl vyzdvihnout významné datum 2. března 1978, kdy do vesmíru v kabině sovětské
vesmírné lodě Sojuz 28 vzlétl první československý kosmonaut Vladimír Remek. I on začal
svoji leteckou kariéru naplňovat v Ţatci.

Pišta Gombík

Venca Vašek

Olda Pelčák, bývalý velitel 11.slp
a kosmonaut, absolvent programu
Interkosmos, člen záloţní posádky.

Neméňe důleţité je, ţe náš předseda Václav Vašek s předsedou spolku
Rodáci – Ţatec, Petrem Šimáčkem, „upekli“ záleţitost týkající se Akce
Hagana. Do budoucna se pokusí společně s vedením měst realizovat
Památník k této akci v našem městě s připomínkovou pamětní deskou
v prostoru bývalého vojenského letiště.

Diskuze byla plodná, návštěvníci se dověděli mnoho zajímavého o létání i výzkumu
kosmu

Zleva: Olda Pelčák, Štefan Gombík,
Stanislav Kuţel (spisovatel), Václav
Vašek a Miroslav Rusinák (sekretář
spolku Rodáci – Ţatec)

Celkově se dá toto prosincové setkání hodnotit s poměrně pozitivním výsledkem. Důleţité je, ţe si ţatecká veřejnost opět připomněla, ţe
tu kdysi nějaké vojenské letectvo bylo a ţe má být
na co hrdá. A JEŠTĚ JEDNOU ŢATECKÉ NOVINY:
Své dvě knihy o kosmonautice (Kosmonauti nula a Kosmonautika za
oponou) představil Stanislav Kužel. O knihy se po besedě také mezi
návštěvníky losovalo. Žatecká základna nejenže tvořila desítky
let součást protivzdušné obrany státu, ale v roce 1948 pomohla nově vzniklému Izraeli transportem zbraní z letiště Žatec v
boji proti arabským státům. Izraelci jsou nám
Přišel i Mikuláš
za to vděčni dodnes.

