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Docela mimo pořadí a plány naší
organizace se ocitnul letecký den
pořádaný na letišti v Praze
Kbelech. Impulsem byla až
informace od sekretáře 30.
odbočky SL v Milovicích Josefa Říhy, „ Pytláka“. Probudil
v nás zájem o tuto akci. Bez
zajímavosti nebylo i to že Pepa
zajistil péčí jejich odbočky volné
První auto řídí Jiří Mach a naše sestava Honza Zíka, Druhé auto ve vyčkávací pozici u kasáren.
vstupenky a později zjišťujeme
Jaromír Rychtařík a moje manželka Mária. Ráno při Sestava Karel Zajíc, manželka Marienka a
z
toho dvě VIP. Obvolával jsem
odjezdu nám tady asistuje Josef Toksa.
syn Karol Zajíc
přednostně starší z našich členů - neúspěšně.
Měli totiž většinou oprávněné obavy
z vysokých teplot za slunečného počasí.
Nakonec se nám podařilo obsadit nabízené
vstupenky pomocí rodinných příslušníků. Také
dobře. Do Kbel přijíždíme včas. Ukazuje se
ale, že s Pepou každý myslíme jiné místo
domluvené pro setkání. Mezi časem
prohlížíme dostupnou venkovní expozici nám
dobře známých vojenských proudových letadel
- to je pěkný začátek. Trvá chvíli než se
dostáváme za plot na plochu. Pomalu
procházíme statické ukázky, zprvu hlavně
civilní techniky, malých sportovních a
dopravních letadel. Na chvíli se zastavujeme i
Před setkáním s Pepou Říhou procházíme dostupnou část expozice. Tady
u stánku s knihami, mluvíme se známými
Karel a Mariena Zajícovi před žateckou Mig 21PFM technika Radka Píchala.
lidmi z nakladatelství a vybíráme knihu o
letákových balonech padesátých let. Je určena jako dárek pro našeho Jardu Nováka - balonové eso. Ihned
vedle kupujeme pokrývky hlava, jako vždy je moje doma na věšáku, tentokrát klobouk. Potom už směřujeme
k hlavnímu dnešnímu lákadlu - zatím statické, později i letové ukázce Mig 15 UTI. Známe totiž osádku,
především pilota Romana Svobodu, kolegu ze služby v Čáslavi. Ten, co já vím, létal na L 29, Mig 21F, Mig
21R, Su 7, Su 22, Mig 21MFN, JAS 39 Gripen
a teď, v záloze, tedy také Mig 15. Tahám ho za
nohavici a kradu mu chvíli času mezi ostatními
zájemci, krátce se bavíme. Potom tahám
informace z technika letounu. Probíhá
autogramiáda a neutuchající zájem leteckých
fandů. Náhle přichází místopředseda SL ČR
Oldřich Pelčák v uniformě. To má svůj důvod.
Uděluje totiž Medaili za zásluhy Předsednictva
SL ČR účastníkům projektu oživení této létající
legendy. Při té příležitosti zorganizoval Pepa
Říha i překvapivé předání téže medaile také
členovi odbočky č. 30 panu Špičkovi. Olda se
První setkání ve statické ukázce vojenské techniky Mig 15 UTI. Je i za
loučí , jde se schovat před narůstajícím horkem.
provazy v obležení fanoušků, na žebříku pilot Roman Svoboda

Známý obrázek, ten kdo zná letouny řady Mig je při tomto pohledu Po předání Medaile za zásluhy P SL ČR zprava Oldřich Pelčák,
doma. Jak uspořádání, tak i mnohé přístroje samotné se opakují. Josef Miřácký, Aleš Nývlt, pilot Roman Svoboda a Roman Brázda.

Naše skupina se přesouvá do místa občerstvení a hledáme u provazů vhodné místo pro záznam letových
ukázek kamerou. Stylově, část letových ukázek dne zahajuje z letícího letadla Z 326M Velitel vzdušných
sil AČR brigádní generál Libor Štefánik. Také před patnácti lety náš kolega od letky v Čáslavi. Probíhají
letové ukázky AČR, Challenger 601, 2x JAS 39 Gripen, CASA C-295M a dále Spitfire, T 28 Trojan, AH
1S Cobra a další. Naše uši očekávají známý zvuk a oči siluetu patnáctky. Dočkali se, užasle sledujeme.
Následně společně konzumujeme v sedě u stolu občerstvení když tu nás v davu našel kamarád
z Benešova, letecky z Bechyně, Pavel Rákosník. Domlouváme s ním letošní návštěvu Květinového dne

Za další ukázky tato zdařilá replika letadla Jak 3

A tady také stříbrný krasavec Beechcraft C - 45

na letišti v Bechyni, tu plánujeme společně s Jirkou Machem. Chceme při té příležitosti, stejně jako
minulý rok, navštívit kamaráda Josefa Daňka. Ten, těžce zkoušený nemocí už o naší plánované návštěvě
ví a těší se. Ironií osudu je, že tři týdny před uskutečněním návštěvy nám přichází smutná zpráva. A tak se
ještě dříve než Květinového dne v Bechyni na letišti účastníme s Jirkou Machem a Karlem Kabourkem
v místním kostele smutečního rozloučení. Ano, kamarád Josef Daněk, pilot, bývalý velitel naší žatecké
druhé letky Mig 21PFM, odešel do leteckého nebe. Mezi tím se mračna začala stahovat i nad Prahou,
z dosud nevině vypadajících vyrůstají zlověstné bouřkové a ukončují letovou činnost. Nám znalým je
jasné, dnes už z toho nic nebude, rozhodujeme se. Za
počínajícího deště opouštíme pozici, k autům dorážíme
včas a už za vydatného deště v klidu opouštíme Kbely.
Docela si umíme představit, co asi následovalo na
branách a silnici ve chvíli kdy i ostatním návštěvníkům
došlo, že dnes je konec. Směřujeme k domovu, jak je
naším zvykem, zastavujeme se na této cestě k požití
dospělého jídla v motorestu ve Vítově před Slaným. Tou
dobou už vydatně prší i tady a nakonec cestou až
k Lounům. V Žatci jsme po dešti, alespoň my, Honzu
Zíku čeká však ještě cesta na motocyklu do Teplic. Nyní
už víme, byla bez problémů a deště.
Ve Vítově na jídle a pití, zleva Jiří Mach, Marienka a Mária,
Honza Zíka, Karel Zajíc a Karol Zajíc, fotí Jaromír Rychtařík

