Reportáž Honzy Ziky
Už podruhé jedeme na mezinárodní modelářskou
výstavu Eday do Galerie Butovice, konanou ve
dnech 26. a 27. září 2015. Vyrážíme v sobotu
ze Žatce ve složení Jarda Rychtařík, Jirka
Mach a Jarda Novák, v Malnici přibíráme
Vláďu Kosinu, Honza Zika jede samostatně
z Teplic, Jirka Macourek a Pepík Radoš z
Berouna. Z Ovčár u Kolína přijel náš kolega
a kamarád Johny Skladányi. Je to už 15. ročník
výstavy, pořádané firmou Eduard models,
v Butovicích je to už jubilejní desátá výstava.
Honza Zika k tomu říká:
Zhruba na začátku prázdnin
mne oslovil pan Jan Zdiarský
z firmy Eduard s prosbou, zda
by se někteří členové naší
organizace nechtěli zúčastnit
tak jako loni podzimní akce
Eday, kterou firma uţ pořádá
řadu let. Slovo dalo slovo a já
jsem Honzovi rád přislíbil naší
účast.
Na
zářiové
schůzi Do škodovky Jirky Macha nastupují Vláďa
našeho spolku jsme doladili Kosina a Jarda Novák
podrobnosti a v sobotu 26. září jsme vyrazili do Prahy. Do Butovic
jsem z Teplic vyrazil uţ brzy dopoledne s cílem vyřídit si různé
„důleţité“ modelářské nákupy. U pokladny mne uţ čekala sympatická
mladá paní Petra Šolcová, která měla celou akci na starosti a se
kterou jsme vše domluvili a připravili. Za pár chvil zazvonil telefon
a já šel vyzvednout kluky, kteří dorazili ze Ţatce. Připojili se k nám
i vzácní hosté Johny Skladányi a Milan Simr.

Beseda začala. Jarda Novák hovoří
o svých úspěších při sestřelování
nepřátelských balonů.

Obecenstvo klade otázky, my odpovídáme

Beseda začala za hojné účasti modelářů a leteckých nadšenců.
Jarda Rychtařík vyprávěl o historii 11. slp, Jarda Novák o svých
úspěších při sestřelování tzv. „balonů svobody“ a Johny Skladányi
o létání na MiGu-23 a jeho nedobrovolném opuštění katapultáží.
Do besedy se zapojil také Milan Simr, který zavzpomínal na létání
s průzkumnými MiGy 21R nebo se stíhacím bombardérem SU–22M4.
Hodina času vyhrazená pro besedu utekla jako voda a my se rozloučili s
báječným publikem. Veletrh byl v plném proudu a my jsme se
odebrali prohlédnout si vystavené modely letadel, lodí, aut a
bojové techniky. Veliký zájem budil zachráněný kokpit a přední
část trupu MiGu-21 MFN č. 5581 z Čáslavi.

EXPONÁTY

Tak jako loni tak i letos jsme dostali od pořadatelů talony na jídlo
a občerstvení, které jsme proměnili v malé jídelničce za klobásu a
pivko. Areál výstavy, umístěný do rozsáhlých
podzemních
garáží
OC
Galerie Butovice je tak
veliký, že není možné vše
důkladně prohlédnout za
jedno
odpoledne.
Domů
jsme odjížděli plni dojmů
z
besedy
s
leteckými
nadšenci
i
z prohlídky
výstavy a budeme se těšit
na další pozvání našich
kamarádů z Eduardu na
jejich akce, buďto tady na
Naši kolegové Pepík
Ředitel Eduardu
další ročník Eday nebo do
Tomek a Johny
Vladimír Šulc s
bača Skladányi
kolegyní
Obrnic na Novemberfest.

