Bechyně,
24. červenec L.P. 2015

- jaromír rychtařík -

Josef Daněk,

Pro připomenutí, tady tehdy rozesmátý
Josef Daněk na Macerce, vlevo Jiří
Bařtipán a vpravo Jaromír Rychtařík

Tady Josef Daněk také na Macerce dne 17. září 2011 při vydařené
oslavě 60. výročí založení 11. stihacího leteckého pluku v Žatci . Zleva
Jiří Bařtipán, Jiří Šablatura, Josef Daněk, Jaromír Rychtařík

kamarád, pilot, velitel naší 2. letky Mig 21 PFM v Žatci v první polovině 80-tých letech minulého
století, sužován nemocí odešel 18. července 2015 do leteckého nebe ve věku 63 let. Rozloučení
proběhlo v kostele sv. Michala v Bechyni dne 24. července 2015. Za kamarády ze Žatce se obřadu
účastnili Karel Kabourek, Jaromír Rychtařík a Jiří Mach. Ještě krátce před tím než nás dostihnula ta
smutná zpráva platilo, stejně jako minulý rok, že Pepu navštívíme doma. Tehdy se nám podařilo strávit
s Pepou odpoledne na náměstí v Bechyni, bylo nádherné počasí a seděli jsme na obědě a kávě
v zahrádce restaurace U Pichlů. Pepa, tou dobou už přísný vegetarián, měl povoleno trochu dietně
zhřešit. Přesto odolal pokušení a vybral si dietní stravu. Zbytek odpoledne bylo potom pro Pepu
překvapení a mělo tomu tak být i tentokrát. Chystali jsme se opět účastnit v Bechyni Květinového dne,
který tam pořádají v rozptylovém prostoru bývalého vojenského letiště kamarádi od letectva. Vloni za
námi přijel i jeho syn Martin, ten je pilotem AČR, kapitánem letadla Airbus. Bezmála celodenní
návštěva se minulý rok povedla, chtěli jsme ji letos s Jirkou Machem zopakovat. Byli jsme s Pepou už
dlouho dopředu domluveni, těšil se a my také. Osud nás ale postavil před hotovou věc. Pepo ahoj….

Po smutečním obřadu v kostele sv. Michala jsme se sešli
k obědu v restauraci Na růžku, zleva Karel Kabourek, Pavel
Hosnedl, Miroslav Jirásek, Jiří Mach a Jaromír Rychtařík
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Na chaloupce v Žatci, zleva Igor Smékal,
Miroslav Jirkovský, Drahoš Vrána, Karel Kabourek, Josef Kolář,
Jiří Mach, Jaromír Rychtařík a dále z Teplic sekretář Jan Zíka, Jiří
Rámeš, Jaroslav Novák, Jiří Slováček a Josef Toksa.

