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Celý minulý rok se nesl v duchu
oslav stého výročí republiky. Pro nás pak navíc i
stého výročí československého letectví. Sedmý listopadový den bylo v PrazeDejvicích uspořádáno slavnostní Shromáždění, které se stalo vrcholem těchto oslav.
Jeho účastníky byli nejen zástupci všech klubů a spolků, vyznávajících pod praporem
ČsSL stejné myšlenky a hodnoty. Jako hosté byli též přizváni zástupci nejvyššího
velení Vzdušných sil AČR a bratrských Vzdušných sil Slovenské republiky, současní
i bývalí velitelé leteckých základen, českoslovenští veteráni a legendy čs. letectva,
kolegové ze Slovenského leteckého zväzu, zástupci leteckých organizací, továren a
spolků, leteckých výrobců, vojenští, civilní i sportovní letci, fotografové a též novináři.

Pomník československých letců

Pietní akt na náměstí Svobody

Toto slavné setkání bylo zahájeno úderem deváté hodiny ranní, kdy na náměstí Svobody u pomníku československých letců proběhl pietní akt, jímž byla uctěna památka
našich vzdušných hrdinů, kteří zahynuli v bojích druhé světové války. S ohledem na
blížící se jedenáctý listopad, který je každoročně na celém světě uznáván jako Den
válečných veteránů, byla však věnována vzpomínka všem, kdo kdy bojovali a umírali
za naši vlast, národ a svobodu. Tedy všem válečným veteránům bez rozdílu, od počátků až do současnosti. Právě pro ně rozkvetl trávník před pomníkem desítkami rudých vlčích máků, které děti pod vedením učitelek a učitelů vlastnoručně vyrobily…

Pohled do zasedací síně při slavnostním zahájení setkání

Plk. Ing. Pelčák.

Shromáždění bylo zahájeno později proslovem předsedy
plk. Ing. Oldřicha Pelčáka. Vzpomenul všechny historické
milníky našeho letectví, připomenul průkopníky, hrdiny a
činitele Svazu, nezapomněl však ani na zhodnocení současného stavu letectví a letectva a na vizi do budoucnosti.
Zdůraznil tradiční úzkou spolupráci mezi Svazem a
vojenskými letci a neopomněl ani na bratrský vztah k
letectvu slovenskému a Leteckému zväzu, nesoucímu
čestné jméno spoluzakladatele samostatného státu a le-

gendy letectví generála Milana Rastislava Štefánika. V podobném duchu pak hovořili
i další vystupující hosté, zástupci letectva a armády i hosté ze Slovenska.

Plk. Ing. Vašek

Místopředseda ČsSL, plk. Ing. Václav Vašek se ve svém
příspěvku neubránil značné kritice. Především poměrů ve
společnosti, naprosté devalvace lidských, morálních hodnot a hlavně pak, až nepochopitelné naprosté rezignace
několika posledních vlád a kompetentních orgánů na
udržení bojeschopnosti a obranyschopnosti naší země.
Zejména s přihlédnutím na neblahé a tragické zkušenosti
se spojenci, ať už z jakékoliv strany, kteří nás již mnohokráte v rámci zachování vlastního blaha nechali na
holičkách. Případně, a to nejen v letech končících osudovou osmičkou, nám sami vrazili pomyslný nůž do zad.
Proslov plk. Vaška, oceněný posluchači dlouhým potleskem, je možné si přečíst i jako samostatný příspěvek.

Jakmile dozněly příspěvky. jednotlivých vystupujících, byli konferenciérkou postupně
vyzváni čestní hosté, aby předstoupili před přítomné diváky. Zde pak z rukou
předsedy ČsSL plk. Oldřicha Pelčáka a hospodáře Svazu Mir. Bíny převzali Čestnou
medaili k 100 letům československého letectví. Ocenění, medaili za celoživotní práci
ve prospěch československého, českého a slovenského letectví, za propagaci,
reprezentaci a úspěchy při předávání odkazu našich předků generacím příštím.

Dvě kosmonautické legendy

Gen. Št. Gombík

Gen. Lub. Svoboda

A tímto aktem a následným poslechem slovenské a české státní hymny byla
Skupinový oficiální
pohled načást
letícícelého
Boeingyshromáždění.
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zakončena slavnostní
Za zvuku tónů husitského
chorálu, praporečníci odnesli státní vlajku a nastala volná zábava. Všichni přítomní
nezůstali sedět na svém místě. Využili příležitosti si popovídat s mnoha významnými
lidmi. Všem zúčastněným a zainteresovaným na shromáždění patří velký, velký dík.

