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podle Zdeňka Popelky
Gert se narodil 27. 11. 1944 v Libočanech. Po roce
se ale přestěhovali jeho rodiče do Žatce, Zeyerovy
ulice 345, kde vyrůstal a také navštěvoval základní
školu a později učiliště v Údlicích, kde se vyučil
opravářem zemědělských strojů. Po vyučení pracoval
na státním statku v Žiželicích. V letech 1963 až 1965
sloužil vlasti v Milovicích a po návratu z vojny pracoval v žatecké šroubárně. V dubnu 1967 se oženil
s Evou Mohrovou, v říjnu 1969 se jim narodila dcera
Eva. V roce 2001 po výpovědi ve šroubárně pracoval
v Chmelařství Žatec. V roce 2003 mu byl přiznán plný
invalidní důchod a zanedlouho odešel do důchodu
starobního.

byl to hezký kluk

s maminkou Arnoštkou

Autor této reportáže a Gertův kamarád
Zdeněk Popelka vzpomíná:
Gerta
znám už více jak 40 let. Poznali jsme
se díky společnému koníčku – letadlům. Miloval letadla a vše, co s létáním
souviselo. Začalo to na letišti Čeradice
kolem roku 1950 výcvikem na větroních, který ale nedokončil, protože po
srážce dvou letounů bylo letiště uzavřeno. Když pak v sedmdesátých letech poznal Pepu Zárubu, náčelníka
aeroklubu Raná, začal létat tady. Jezdil jsem občas s ním a tak jsme si

zalétali skoro na všem, co mělo křídla. Protože pracoval ve šroubárně, říkali
mu tam důvěrně „šroubku“. Když pak Pepa Záruba přešel do AK v Mostě,
létal i tam a občas si zalétal i v Charvátích, až tak daleko sahala jeho
posedlost letadly.

s Kurtem Voigtem a Zdeňkem
Popelkou na zahradě

jeho vášní bylo
i jízdní kolo

se dvěma Evami,
manželkou a vnučkou

Gert byl aktivním členem naší organizace Letci-Žatec. Zúčastnil se našich
akcí, exkurzí, oslav, besed, dnů otevřených dveří a leteckých dnů, a to i v
době, kdy už byl vážně nemocný. Prodělal několik mozkových příhod a až
ta třetí byla pro něj osudová.

v Čáslavi si prohlíží JAS-39 Gripen

na exkurzi u radiotechniků v Lažanech

Gert zemřel 3. června 2016 ve věku 72.
let. Na jeho poslední cestu jsme jej
vyprovodili 10. června, pohřeb se konal
v obřadní síni žateckého hřbitova za
hojné účasti smutečních hostů. U jeho katafalku jsme
položili smuteční kytky jako důkaz nabudeš nám moc scházet, zůstašeho přátelství.
neš navždy v našich srdcích.

Milý Gerte,

ČEST TVÉ PAMÁTCE

