generál F R A N T I Š E K C H Á B E R A , pietní akt
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- Jaromír Rychtařík -

Další z těch, kteří nehleděli těžkostí a
směřovali přes Polsko, Francii do
Anglie a v řadách RAF bojovali proti
německým snahám ovládnout nebe i
nad Britskými ostrovy. Ke konci
Druhé světové války míří také do
Sovětského svazu, odkud v září 1944
zasáhl i do bojů na Slovensku během
Slovenského národního povstání.
Přestál nástrahy, které s sebou přináší
Přesně načas proletěla nad našimi hlavam i dvojice válka a po návraru do vlasti uvíznul
letounů Gripen z Čáslavské základny, obr. nahoře v komunistické
pasti. Vyjádřením
věnec pokládají Jaroslav Míka a Jaroslav Tomaňa poděkování za účast v bojích za
svobodu vlasti bylo komunisty vykonstruované obvinění a rozhodnutí soudu o dlouholetém pobytu
v žalářích a dolech. Naštěstí patřil k těm, kteří se dožili změny ve společenských poměrech koncem
osmdesátých let a také úplné rehabilitace. V pondělí, dne 2. listopadu proběhl pietní akt u hrobu pana
generála Františka Chábery na hřbitově v Litoměřicích. Za krásného, slunečného, teplého a naprosto
nelistopadového počasí přijíždíme s Jirkou Machem do Litoměřic načas. Na místě shledáváme jaké silné
zastoupení mají dnes při pietním aktu letci ze základny v Čáslavi. Přítomni jsou, velitel křídla Jaroslav
Míka, velitel 211. letky Jaroslav Tomaňa a letovod křídla, kamarád Michal Daněk. Další, nyní už v řadách
dopravních pilotů společnosti Travel service, Michal Černý. Ten je také členem naší organizace Svazu
letců ČR. Zástupci organizací válečných veteránů a řada blízkých přátel. Tentokrát však vyjímečně bez
účasti paní Brožkové, poslední družky pana generála. Její syn, Milan Brožek s manželkou nás seznámil
s momentálním zdravotním stavem maminky, naštěstí uspokojivým. Jako vždy je také přítomen starosta
města Litoměřice pan Ladislav Chlupáč. Tentokrát však vyjímečně, díky složité dopravní situaci ve městě,
nestihnul čas průletu a sledoval dvojici v řadě vozidel u semaforu. Nechyběli ani zástupci regionálních
médií. Naprosto přesně místně a načas proletěla nad hrobem dvojice letounů JAS 39 Gripen od letky, které
je pan generál čestným velitelem. Ve chvíli, kdy jsme se všichni pozdravili ujal se slova Jaroslav Míka,
poté položili společně s Jaroslavem Tomaňou věnec se stuhami 211. taktické letky. Dalším řečníkem byl
pan starosta. Ten položil kytici květin stejně jako Jiří Mach za naší organizaci, spolek Letci - Žatec. Na
závěr pietního aktu nás pan starosta pozval na oběd do místní restaurace. V salonku restaurace U kalicha
nás potom seznámil s vývojem ve městě,
působí tady totiž jako starosta velmi
úspěšně už čtvrté volební období. Další
hovor se věnuje situaci v Armádě ČR a
konkrétně v letectvu.
Jarda Míka
odpovídá srozumitelně, s nadhledem a
k naší spokojenosti. Přijde řada i na
odborné otázky okolo letounu Gripen.
Bavíme se samozřejmě i mezi sebou, se
svými sousedy u stolu. Mým je Jiří
Střítezský, přítel - důvěrník a jakýsi
opatrovník pana generála. Příjemnou
atmosféru ukončila sekretářka pana
starosty, připomíná mu začátek dalšího
jednání. Loučíme se s ním a ještě krátce
ukončujeme probírání načatých témat.
Loučení před restaurací U kalicha na náměstí v Litoměřicích, na obr. zleva velitel Nakonec se před restaurací loučíme i
21. taktického křídla Jaroslav Míka, velitel 211. taktické letky Jaroslav Tomaňa, s kamarády z Čáslavi a posledním je
RNDr. Jiří Střítezský, legionář, výsadkář, bratr Václav Kuchynka, MUDr. Helena
Michal Černý. Podáváme si ruce a míříme
Brožková, MUDr. Milan Brožek, Jaromír Rychtařík za SL ČR, letovod křídla Michal
společně s Jirkou Machem do Žatce.
Daněk, dopravní pilot Michal Černý

