Reportáž Jardy
Palečného

Vernisáž výstavy 17. září 2016 v Křížově vile v Žatci
Naposled byla tato výstava pod názvem „Říkali
mu Korea“ instalována v žateckém Polánkově
muzeu 26.9. – 10.10.2009. Tenkrát se setkala
s velikým ohlasem a proto ji letos otevíráme
znova, tentokrát v Křížově vile. A to není vše,
ve spolupráci s mosteckým muzeem a jejím
vedoucím pracovníkem panem Šlajsnou je připravována výstava putovní v Mostě, Chomutově,
Teplicích a Ústí nad Labem. Výstava obsahuje
24 panelů, zhotovených na počítači Jardou
Palečným a Pepíkem Hlavou a další předměty
jako plastové modely letadel, výškovou výstroj pilota, uniformy, medaile, písemné dokumenty, certifikáty a dokonce i části skutečných stíhacích letounů.
Zahájení vernisáže je stanoveno na 11 hodin. Scházíme
se v největším sále vily, návštěvníků je hodně, málem se
tam nevejdeme. Vítá nás ředitelka muzea PhDr. Radmila
Holodňáková. Hovoří o významu výstavy, její historii,
obsahu i o 11.slp a jeho nezastupilné úloze
při obraně ČR.
Radmila Holodňáková
a Václav Vašek

Josef Macek, bývalý velitel 11. slp

Náš předseda Václav Vašek hovoří o
vzniku letiště „Korea“ a o jeho využívání
v průběhu uplynulých 65 let až do roku
1993, kdy byl pluk zrušen a s ním i celé
letiště. Nakonec se ujímá slova Josef
Macek a ve svých 84 letech hovoří velice zajímavě, s přehledem a poměrně dlouze o letectvu i o samotném 11. slp a jejich
významu při ostraze vzdušného prostoru.

EXPONÁTY

Zájemců o výstavu se sešlo mnoho a přišli nejen žatečáci, ale celá řada
přespolních, našich bývalých kolegů, někteří přijeli zdaleka a dokonce i ze
Slovenska.
Naši kolegové, výborní piloti a také dobří
kamarádi Vláďa Sitta a Johny bača Skladányi. S Vláďou jsme se už dlouho neviděli , Johny, i když bydlí až u Kolína, s
námi jezdí na všechny naše zájezdy.

Křížova vila disponuje jen malými prostory a zájemců o vernisáž se sešlo
mnoho, takže zpočátku došlo při prohlídce exponátů i k tlačenici. V dalších
dnech lze očekávat, že návštěvníků bude
podstatně méně a stísněnost prostorů
nebude na překážku.

