10. září 2016

Reportáž Jardy Rychtaříka
a Jardy Palečného

Jako každým rokem i letos jsme byli pozváni Honzou
Zdiarským na mezinárodní letecké setkání do Kovářské. Sešli jsme se před muzeem, ze Žatce jsme přijeli
autem Jirky Macha + Pepa Toksa a Jarda Rychtařík,
z Teplic dorazili Honza Zika a Michail Adamenko a
ze své chaty přijel s manželkou Jiřkou Venca Vašek.
Vítá nás Honza Zdiarský a seznamuje s programem.

První úkol , který nás
čeká, je beseda s veřejností v místní škole. Usedáme za předsednický
stůl, před námi jsou už
připraveni
besedující.
Překvapuje nás, že je
mezi nimi polovina Němců. Honza Zdiarský nás
představuje a beseda
začíná.

Zleva Jirka Slováček, Jirka
Mach, Michail Adamenko a
Venca Vašek

Dotazů je mnoho, Němci se zajímají hlavně
o události roku 1968, i když to s tématem
příliš nesouvisí, i na ně odpovídáme.
Prohlížíme si vystavenou bojovou techniku
i její modely po celém areálu Kovářské i
v prostorách muzea a místní školy.
Dostali jsme i poukázky na jídlo, ale fronta
na výdejním místě byla tak dlouhá, že jsme
je rozdali.

Honza Zdiarský
zahajuje besedu

Výstavka letadel

Přecházíme k památníku, který je umístěn na hlavní třídě v parčíku před školou.
Tady proběhne nejdůležitější akt slavnosti, projevy významných hostů ze zahraničí i z tuzemska a následné kladení věnců. Naše sdružení reprezentuje náš
předseda Václav Vašek.

Prostranství před památníkem se zaplnilo
diváky a slavnost zahájil svým projevem
Honza Zdiarský.

Václav Vašek

Tento památník je vyjádřením
úcty i poděkování hrdinům.

Václav Vašek po svém krátkém projevu , ve kterém uvedl jména padlých
hrdinů, položil k památníku kytici růží

Jan Zdiarský, organizátor slavnosti
a kustod muzea letecké bitvy nad
Krušnohořím (proběhla 11. září 1944).
Toto muzeum vzniklo díky nadšencům
pod vedením Honzy, kteří pracně vykopali ze země trosky havarovaných
letadel, očistili je a po konzervaci je
umístili v místní už nepoužívané mateřské škole. Kopali i na území Německa a hromadu exponátů přivezl
Honza až z USA. Muzeum je stále
vzorně udržované a navštěvované zájemci o historii válečných událostí.

Posledním bodem programu je vojenská přehlídka
historických vozidel, řízených vojáky v dobových
uniformách. Na zpáteční cestě se jako vždy zastavujeme v hospůdce Na výsluní na oběd a pivečko.

