Reportáž Jardy Palečného

JEDEME DO KOVÁŘSKÉ
NA 71. VÝROČÍ LETECKÉ
BITVY NAD KRUŠNOHOŘÍM
Na tato výročí jezdíme každoročně na pozvání
našeho přítele, kustoda místního muzea a
organizátora těchto oslav Honzy Zdiarského.
Tentokrát jedeme vlastními vozidly ve složení
Jirka Mach, Venca Vašek, Pepík Toxa, Pepík
Kolář, Jarda Rychtařík, Honza Zika, Pepík
Radoš, Jirka Macourek a Franta Blahout.
Jako každoročně tak i
letos pro nás Honza
Zdiarský připravil besedu
pro zájemce o letectví,
letos se koná na MěÚ
v zasedací
místnosti.
Odpovídáme na řadu
zvídavých otázek, máme
to už natrénováno z
Eduardu nebo z Butovic. Ve sklepních místnostech navštěvujeme
výstavu modelářů. Je se na co koukat, udivuje nás preciznost a
detailnost zpracování modelů letadel, lodí a jiné bojové techniky.
Přecházíme před budovu školy, kde je umístěn pomník padlých letců
v této letecké bitvě. Pietní akt svým proslovem zahajuje Jan Zdiarský.
Potom vojáci v amerických vojenských dobových uniformách za zvuků
smuteční hudby kladou k pomníku věnce jednotlivých delegací. Celému
pietnímu aktu přihlíží zahraniční delegace, místní občané i spousta
hostů z blízkého i vzdáleného okolí.

Vydáváme se na obhlídku terénu. Je tady hromada prodejních stánků
se suvenýry, stavebnicemi modelů, sladkostmi, pochutinami různého druhu
a dokonce máme možnost si dát gulášek a zapít ho pivečkem. Po
celém okolí se ozývá hudba několika kapel, které zde vyhrávají po
celou dobu slavnosti. Na mnoha místech
je zde vystavena bojová technika ze
ll. světové války a my si ji se zájmem
prohlížíme. Některá
bojová
vozidla
spouštějí motory a my si uvědomujeme,
že za chvíli začne přehlídka. Rychle se
přemísťujeme k hlavní ulici města.

Pepíka Koláře přehlídka bojové
techniky evidentně nezajímá

Sledujeme projíždějící bojová
vozidla,
která
nám prezentují
nadšenci, kteří se sdružují v
klubech a jsou majiteli této velmi
drahé techniky. Obdivujeme perfektní
technický stav vozidel, jejich čistotu
a přesnou dobovou výstroj vojáků,
kteří vozidla řídí a obsluhují. Plni
dojmů odjíždíme domů, ale cestou se
zastavujeme v nedaleké restauraci
Na výsluní, kde si dáváme oběd.

