Zpracoval Jarda Palečný ve spolupráci s rodinnými příslušníky a Karlem Kabourkem

Karel se narodil 4. 11. 1944 v Novém Hrozenkově a
po rozvodu rodičů v roce 1958 se přestěhoval s matkou
a sestrou do Velkého Šenova. V roce 1963 ukončil
studium na Střední průmyslové škole ve Varnsdorfu.
29. 12. 1966 se ve Spišské Staré Vsi oţenil s Evou
Miškovičovou a brzy na to se jim narodila dcerka Stella.
Po ukončení Leteckého učiliště se s rodinou přestěhoval
do Staňkovic. V roce 1977 se rozvedl a jeho rodina se
přestěhovala do Košic. V roce 1987 koupil ve Velkém Šenově chalupu,
kde bydlela jeho matka a kde měl v úmyslu se později usadit, ale nikdy
to neudělal.
Svoji vojenskou kariéru zahájil v roce 1963 ve Vyšším leteckém
učilišti v Prešově, kde z původního plánu školit se na C-105, C-11 a
MiG-15 sešlo a letecký výcvik prováděl na moderních letounech L – 29
Delfín nejprve v Prešově, později v Košicích a přeškolení na MiG – 21F
absolvoval v Mladé. V srpnu 1967 byl vyřazen jako poručík letectva a v
září nastoupil k 11. slp v Ţatci. U „jedenáctky“ slouţil aţ do jejího zrušení
v prosinci 1993. Pak slouţil krátce v Přerově a následně v Čáslavi na
MiG - 21. Po ukončení aktivní letecké sluţby pracoval na SAR Praha –
Ruzyně (pátrací a záchranná letecká sluţba).
Karel byl aktivním členem ţatecké odbočky Svazu letců ČR. Pravidelně
navštěvoval členské schůze a j ezdil s námi na exkurze, letecké dny,
oslavy, výstavy a dny otevřených dveří. Kdyţ bylo zapotřebí, přiloţil
ruku k dílu při budování památníku nebo při instalování výstav. Na
následujících snímcích si připomeňme jeho aktivity.

Naše první návštěva čáslavského letiště.V dalších letech jsme
tam zavítali ještě mnohokrát na jejich každoroční dny
otevřených dveří nebo na exkurze. Karel si prohlíží Gripena.

Karel na výstavě v
Polánkově muzeu
u pilota MiGu - 21

Povedlo se, Karel byl hospitalizován v žatecké nemocnici, později
umístěn do léčebny dlouhodobě nemocných a ke konci svého života
znovu převezen do nemocnice. Jeho zdravotní stav se ale neustále
zhoršoval, dokonce došlo i k amputaci nohou. Dne 20. listopadu 2015
v 7,45 hodin, 16 dnů po svých 71. narozeninách, odešel Karel do
leteckého nebe.
Karlův pohřeb se konal 23. 11. 2015 v obřadní síni žateckého
hřbitova. Na jeho poslední cestu ho přišli vyprovodit jeho rodinní
příslušníci, jeho dcera Stella s manželem a s dalšími příbuznými
přijeli až ze Slovenska, někteří z jižní Moravy, přišli i jeho sousedé
ze Staňkovic a věnec u jeho rakve jsme položili i my, členové
žatecké odbočky Svazu letců a Karlovi kamarádi a bývalí kolegové.
Milý Karle, slibujeme ti, že nikdy nezapomeneme na tvoje kamarádství,
dobrosrdečnou povahu, vtípky, kterými jsi nás rozesmával a na příjemné
chvíle, strávené s tebou na zemi i ve vzduchu.
Tví kamarádi

Karle, kamaráde, čest Tvé památce

Po obřadu si jdeme sednout do restaurace Pod věží. Čirou náhodou tam po
chvíli přichází i pozůstalí. Po malé chvíli nás oslovuje jeden z nich a rozproudí
se debata a brzy dojde i na přípitky. Vzpomínáme na Karla a na jeho rodinu a
službu u letectva a připíjíme na jeho čestnou památku.

