Reportáž Václava Lišky

Společnost EDUARD MODEL
ACCESSORIES připravila pro své
příznivce jiţ třetí den otevřených
dveří pod názvem NOVEMBERFEST.
Na toto setkání jsme byli vedením
podniku jako kaţdoročně pozvání a
my rádi přijali. Jedeme autem Jirky
Slováčka ve sloţení Jarda Rychtařík,
Jarda Novák, Jirka Mach, Pepík Kolář a Václav Liška. Přespolní Jirka
Macourek, Pepík Radoš, Honza Zika a Vláďa Kosina jedou vlastními
vozidly. V 18.00 hodin vcházíme do budovy , kde se setkání koná.
O naši delegaci se vzorně starali
zaměstnanci firmy paní Petra Šolcová
a Honza Zdiarský a spousta sličných
hostesek. Mohli jsme vyuţívat i bohatě
zásobených „švédských stolů“. Hlady
a ţízní jsme rozhodně netrpěli.
Beseda s přítomnými modeláři začala
aţ po počátečních uvítacích aktivitách
Integrované centrum
a občerstvení aţ v 20. hodin a trvala
volnočasových aktivit v Obrnicích
dvě hodiny Po počátečních problémech
s technikou, kdy nešlo spustit připravené
DVD Honzy Ziky, pohotově zareagoval
Jarda Rychtařík a zahájil promítání
obrázků z flešky s patřičným výkladem.
Svým erudovaným výkladem hned zaujal
přítomné, kteří mu během prezentace
fotografií dosluhujících letounů MiG-21
z letiště Čáslav aţ do jejich vyřazení
z provozu pokládali otázky, na které
ochotně odpovídal a svůj výklad ještě
Jako každoročně i dnes usedáme
„vyšperkoval“ svými zkušenostmi , záţitky
ke stejnému stolu.
a postřehy z doby, kdy na těchto letounech létal. Své posluchače překvapil
i svými znalostmi konstrukce těchto vynikajících letounů. Vzhledem k
rychle ubíhajícímu času Rychťa umoţnil sympatizantovi našeho spolku
Letci-Ţatec, Michalu Adamenkovi, vystoupit s fotoprezentací námořního
hlídkového obojţivelného letounu Berjev B-12, coţ všechny posluchače
včetně naší delegace zaujalo, neboť o tomto letounu jsme slyšeli poprvé.

Nakonec si opět vzal slovo Rychťa s krásnou videoprezentací
letových záběrů příslušníků čáslavské 211. taktické letky z letounů
JAS-39 Gripen, které pořídili během ostrahy vzdušného prostoru
Islandu v rámci Iceland Air Policing 2015, kdy operovali z letiště
Keflavik a záběrů, které pořídili během doplňování paliva za letu.

Sál je plný pozvaných modelářů z celé republiky i z ciziny. Jejich dvoudenní
pobyt je naplněn celou řadou akcí, ukázek, soutěží a besed.

Aktivita našich členů při besedě a naše
přítomnost na tomto setkání zcela jistě přispěly
k propagaci naší pobočky SL, dobrého jména
českého vojenského letectva a v neposlední
řadě i k dalšímu upevnění vztahů s firmou
Eduard. V průběhu večera jsme jednotlivě
diskutovali s modeláři a odpovídali na jejich
velice odborné i zvídavé otázky. O vojenských
letounech a jejich materiální části, které slepují
a vybarvují, toho věděli kolikrát více než my.
Setkali jsme se tady i s majitelem firmy Rezavá
vrtule Radovanem Pavlíčkem, který se zabývá
tiskem kalendářů, plakátů a triček a který s
firmou Eduard úzce spolupracuje a navázal i s

Jarda Palečný a Radek Pavlíček

Bez ředitele podniku
Vladimíra Šulce by to
rozhodně nešlo. Na
snímku
porcuje se
svou kolegyní maskota.

naší
organizací
neformální vztahy. Tiskne trička převážně
s obrázky žateckých pilotů s letouny, na
kterých létali. Závěrem lze konstatovat, že
naše návštěva v Eduardu splnila svůj
účel, v besedách a diskuzích jsme obstáli
velmi dobře a naše prezentace organizace
Letci – Žatec byla na vysoké úrovni.

