reportáž Michaila Adamenka

Tradiční vzpomínková akce „Klíny 2018“ u pomníku
sovětského stihače Sergeje Grigorjeviče Stěpanova
Klíny 8. května 2018
Pomník se nachází v obci Klíny, okr. Most. Připomíná sestřelení letounu Bell P 39Q Airacobra
nedaleko obce Klíny/Göhren dne 8. května 1945.
V troskách zahynul ppor. Sergej Stěpanov, příslušník 129 GIAP (gardový stíhací letecký pluk)
22. GIAD (gardová stíhací letecká divize) Rudé
armády. Pomník byl odhalen v roce 1987.

Delegace klubu Letci – Žatec
zleva:
Naďa Adamenková ,
Ivanka Ziková,
Honza Zika,
Michail Adamenko.
celebrity: Zdeněk Dalík, Josef
Martonka, Karel Novák.
fotil Jarda Rychtařík

Akce se zúčastnili: Jaroslav Žampach (severočeský letecký archiv Teplice
z.s.), Karel O. Novák a Edvard D. Beneš (severočeský letecký archiv Most
z.s), Josef Martonka (Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu
Ústí nad Labem), Zdeněk Dalík ( Československá obec legionářská Teplice).
Letce – Žatec zastupovali Jaromír Rychtařík, Honza Zika s manželkou a
Michail Adamenko s manželkou.
Hlavní proslov přednesl Karel Novák: „Úterý 8. května bylo posledním dnem války
v Evropě. Ze žateckého letiště v odpoledních hodinách startovaly poslední letuschopné
proudové Me 262, které před postupujícími sovětskými vojsky prchaly do západní zóny.
Jedním ze strojů byl Me 262A „bílá 5“ Schvalbe, kterou pilotoval příslušník I./JG 7 Oblt.
Fritz Stehle. Zhruba ve stejnou dobu odstartoval z polního letiště Palsdorf k průzkumnému letu ppor. Sergej Stěpanov se svým P-39Q Airacobra. Osud tomu chtěl, aby se
trasy obou letadel proťaly nad Krušnými horami. Přesný průběh střetnutí není znám, ale
Oblt. Stehle po přistání na letišti Fasseberg ohlásil okolo 16 hod. sestřel ruského letadla
jako své poslední, šestadvacáté vítězství a tím zřejmě poslední sestřel Luftwafe za druhé
svět. války. Stěpanovova Airacobra se zřítila do lesa u obce Klíny na Mostecku. Pilot
byl pravděpodobně pohřben někde v okolí. V obci Klíny je od listopadu 1987 umístěn
pomník, který připomíná ppor. Stěpanova jako posledního spojeneckého letce sestřeleného v Evropě za ll. světové války“.

Kladení věnců: Jaroslav Žampach, Josef Martonka, Karel
Novák, Naďa Adamenková , Michail Adamenko, Zdeněk
Dalík a Honza Zika. Vpravo Adamenkovi kladou kytici.

Po pietním aktu odjíždíme do Mostu,
kde navštěvujeme letecký archiv. Prohlídka trvá delší dobu, je se na co dívat,
exponáty jsou uspořádány přehledně a
opatřeny popiskami. Je pro nás poučením i zdrojem dalších poznatků z leteckého prostředí Mostecka.
Zleva Jarda Rychtařík,
který pořídil veškerou
fotodokumentaci
a
Michail Adamenko, který nevynechá jediný
náš poznávací zájezd
nebo exkurzi.
Michail Adamenko provádí
zápis do knihy hostů.

Vyhládlí hledáme nejbližší osvěžovnu a na radu Honzy Ziky vcházíme
do restaurantu ŠVEJK. Udělali jsme
dobře, velmi nám tady chutnalo a i
pitíčko nás uspokojilo. Diskutovali
jsme samozřejmě o našich zážitcích
a poznatcích z obou navštívených
míst. S uspokojením chválíme orgnizátory této akce plné lidskosti.

