Reportáž Michaela Adamenka a Honzy Ziky

Slavnostní shromáždění k 73. výročí ukončení
ll. světové války a osvobození Československa
Hotel Panoráma v Teplicích

3. května 2018

Ve čtvrtek 3. května 2018 se konalo slavnostní tradiční shromáždění u
příležitosti 73. výročí ukončení ll. světové války a osvobození Československa , které se konalo v restauraci hotelu Panoráma v Teplicích. Akce se
zúčastnili: Ing. Petr Pípal (předseda Jednoty československé obce legionářské Teplice), Jaroslav Žampach (předseda Severočeského leteckého archivu Teplice z.s.), Alois Kitl ( Český svaz bojovníků za svobodu Teplice),
Michal Lichtenstein (Obec židovská Teplice), Jaroslav Dubský (místostarosta města Krupky), Luboš Lacl (místostarosta obce Bystřany) a Vlasta Holmanová (Volyňští Češi Teplice). Přijela také naše delegace ve složení Jaromír Rychtařík, Karel Kabourek, Jirka Mach, Honza Zika, Maruška Ulrychová a Michail Adamenko s manželkou.

Naše delegace zleva manželé
Adamenkovi, Karel Kabourek,
Honza Zika a Jirka Mach

Pohled do sálu hotelu Panoráma

Slavnostní projev přednesl Petr Pípal:

V úvodu přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za jejich účast . Před 73. lety byla
podepsána bezpodmínečná kapitulace německé armády. Začala platit 8. května 1945 ve
23,01 hodin středoevropského času. Zdůraznil, že pro naši budoucnost je tato událost
stále významnější, i když pro mnohé lidi, zvláště mladé, se stává pouhou kapitolou
dějepisu. Upozornil na to, že podobná situace může znovu nastat, pokud nebudeme
bdělí a čelit tendencím extremismu ve společnosti, lhostejnosti k tradicím a obsahové
povrchnosti politických soupeřů v souboji o získání volební podpory. Jako bychom
zapomněli na to, jaké utrpení a kolik zmařených lidských životů provázelo obhájení
naši samostatnosti, svobody a skutečné demokracie. Veliké varování v nás musí vzbuzovat tzv. „odborně fundované“ pohledy na výsledky druhé světové války, které zcela
ignorují příčiny jejího vzniku a lidského bezpráví jejího průběhu. Zapomínat a nebo
cíleně ignorovat příčiny je v lepším případě ošidné a v horším se jedná o cílené překrucování dějinných souvislostí. Jednoznačně prohlásil, že pokud si budeme připomínat výročí ukončení světové války, připomeneme si i to, že ti, co položili životy za
naši svobodu, mají právo po nás žádat, abychom ji nikdy neprodali a nezradili. Máme
být na co hrdi, tak prosím i buďme. Nakonec se s přítomnými rozloučil heslem
legionářů „věrnost za věrnost“.

Petr Pípal při projevu

Petr Pípal předává zaslouţilým pracovníkům pamětní medaile

Pak následovalo předávání pamětních medailí Za zásluhu a obnovu tradic
obce legionářské. Zasedli jsme k slavnostnímu obědu a hned po něm přednesl Petr Pípal slavnostní přípitek několikrát znásobený našimi kamarády
Honzou Šimkem, Jardou Ţampachem a několika členy naší delegace.

Zleva: Jan Šimek a Jaroslav Ţampach
( oba ze severočeského leteckého
archivu Teplice ), Michail Adamenko
a Jarda Rychtařík

Na tomto MiGu-21F kdysi létali piloti 11. slp
včetně Karla Kabourka, který pózuje před
ním spolu s Maruškou Ulrychovou a Jirkou
Machem.

Maruška Ulrychová si pochutnává na řízečku.
Vedle ní způsobně sedí manţelé Adamenkovi a v čele stolu Karel Kabourek.

Po skončení slavnosti členové naší
party Karel Kabourek, Jirka Mach,
Maruška Ulrychová a Jarda Rychtařík navíc ještě absolvovali vyhlídkový okruh nejprve na modelářské letiště v Suché, kde stojí torzo MiGu21F, na kterém kdysi létal Karel Kabourek , poté na místo katastrofy
spárky MiG-21 US v bývalém hnědouhelném dole v Chabařovicích, kde
21. ledna 1983 zahynuli Jozef Kopka a Jirka Kaláb.
ČEST JEJICH PAMÁTCE

