23. července 2016

Reportáž Honzy Ziky

V minulém roce jsme se s Jardou Rychtaříkem zúčastnili pietního aktu
na Písečném Vrchu v Teplicích a proto nás potěšilo pozvání i na letošní
výročí pietní akce. Tyto akce se pořádají kaţdoročně na památku amerických bombardovacích letců, kteří zahynuli při tragických událostech v červenci 1944. Sešli jsme se u obecního úřadu v Hrobčicích nedaleko Bíliny.
Autem ze Ţatce přijeli Pepík Toksa, Jarda Rychtařík, Jirka Mach, v Mostě ještě
přistoupil Vláďa Basák. Z Loun přijel
Jirka Klíma se svým kamarádem Jaroslavem Ranklem. Před úřadem nás přivítala sympatická starostka Hrobčic paní
Jana Syslová a kamarádi z leteckého archivu Teplice Jaroslav Ţampach a Honza
Šimek. Po malém občerstvení jsme v
Zleva Vláďa Basák, Pepík Toksa a
koloně vyrazili do nedalekých Hrobčic,
Jirka Mach
kde se konal první pietní akt.

Po dotazu, komu připadne ta čest poloţit u pomníku květiny bylo rozhodnuto,
ţe to vykonají Pepík Toksa a Honza Zika, protoţe byli ve „stejnokroji“, jak lze
vidět na fotce. Jarda Rychtařík zatím vše pečlivě dokumentoval svým fotoaparátem. Po poloţení květin pánové Jaroslav Ţampach a Honza Šimek krátce
seznámili přítomné se smutnými událostmi z roku 1944, na které nesmíme
nikdy zapomenout. Následovaly
krátké projev hostů, mezi kterými nechyběla zástupkyně velvyslanectví USA nebo hejtman
Oldřich Bubeníček.
Bohaté občerstvení v Hrobčicích

Poté byl pietní akt ukončen a my se přesunuli do porcelánky v Dubí
u Teplic, kde pro nás bylo připraveno pohoštění a zajímavá prezentace
výrobků této světoznámé společnosti.

Další pietní akt se konal na Písečném vrchu, i tam jsme položili květiny a
zavzpomínali na tragické události statečných osádek Liberátorů. Zde se k
nám připojil náš člen Míša Adamenko. U mikrofonu se vystřídalo několik
řečníků, tentokrát i primátor Teplic Jaroslav Kubera. Celou akci oživily průlety letadel z místního letiště. Na závěr zazněly státní hymny ČR a USA.

Pepík Toksa a Honza Zika kladou květiny za asistence příslušníka armády

Navštěvujeme ještě krátce letiště v Nové Vsi, kde
jsme si prohlíželi letadla a pak už ujíždíme do hotelu
Panoráma v Teplicích, kde se konal závěrečný raut.
Po chutném obědě debatujeme a vzpomínáme na
báječné časy u letectva a je nám fajn. Končíme
u baru, kde nás pozval Jarda Žampach, prý k utužení už tak výborných vztahů. Několik po sobě následujících rund mělo neblahé následky. Jardovi
Rychtaříkovi se nechtělo domů, zůstal do večerních
hodin a pak byl odvezen do Žatce autem Zikových.
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