zemřel nám kamarád
9. 11. 2018

zaznamenal Jarda Palečný

Jirka Macourek

Jirka se narodil 17. července 1937 a celý svůj život
prožil na Berounsku. Jeho spolužák ze základní školy o něm uvádí, že byl Jirka šikovný automechanik,
v železárnách dělal nejen svoje řemeslo, ale také
vozil v „ šestsettrojce“ náměstka ředitele. Od dětství
se zajímal o letectví a prý také o ženské. Jirka byl
3x ženatý, z prvého manželství má jediného syna.
Jako voják základní služby sloužil v žatecké brigádě
jako řidič velitele, také na Tatře 603. Rád chodil do
přírody a jezdil s svými přáteli na zahraniční dovolené. Jeho vášní bylo rybaření v okolních rybnících.

Jirka (vlevo) se svým kamarádem měří
délku uloveného kapra.

mezi kamarády na některé z členských
schůzí našeho spolku Letci - Žatec

Jirka byl aktivním členem naší organizace, jezdil s námi na četné zájezdy , exkurze, besedy a do muzeí. Pravidelně s zúčastňoval našich schůzí
a proslul tím, že pokaždé přivezl se svým kamarádem Pepíkem Radošem
pětilitrovku se skvělými rybími uzly. Pošmákli jsme si.

Zalétal si i na simulátorech.
Vlevo s našim kolegou
Michalem Daňkem v letounu Gripen na čáslavském letišti,
vpravo v letounu ATR – 42 při exkurzi na ruzyňském letišti u Českých aerolinií. Tam jsme si všichni zalétali i na
letounu Airbus 320.

Jardovi
Palečnému
předává dárek k jeho
osmdesátinám

Jirka v důvěrném rozhovoru s našim
místopředsedou Jirkou Slováčkem

Jirka byl milovníkem a chovatelem
koček, ale líbily se mu i ty dvounohé

Jirka měl dlouhodobé zdravotní potíže, byl v neustálé zdravotní péči lékařů,
ale přes jejich veškerou snahu o záchranu jeho života se jeho zdravotní
stav nestále zhoršoval, až ataku choroby 9. 11. 2018 podlehl. Poslední
rozloučení s Jirkou se konalo 15.11. 2018 ve smuteční síni v Berouně.

Naše delegace zleva:
Jirka Mach,
Jirka Slováček, Venca Vašek, Venca
Liška s manželkou, Igor Smékal,
Pepík Radoš a Karel Zajíc

Smuteční obřad končí, rakev se zesnulým
kamarádem odjíždí do neznáma.

Jirko, kamaráde, zlobíme
se na tebe, že jsi nás
opustil tak brzy. Budeš
nám chybět na našich
setkáních i zájezdech
za kulturou a poznáním.

Čest tvé památce

