20. výročí založení muzea letecké bitvy nad Krušnohořím
Reportáž Jardy Rychtaříka

Do Kovářské jezdíme už řadu
let. Dobře se známe s ředitelem tamějšího muzea Honzou Zdiarským a úzce s ním
spolupracujeme, hlavně na
každoročních oslavách, kde
pořádáme besedy se zájemci o letectví.
Ze Žatce jsme nakonec z původně početnější skupiny vyrazili já
Mach. V cíli nás už očekávali Honza Zika s manželkou Ivankou,
Adamenko, Václav Vašek a nakonec dorazili Jirka Klíma a Vláďa
Vlastně tedy důstojné zastoupení organizace o bezmála padesáti

a Jirka
Michail
Kosina.
členech.

Jako vždy procházíme celou expozicí
a opět nacházíme zajímavé infomace
a exponáty, které minule unikly naší
pozornosti. Některé z nich dokumentuji na přání Michaila Adamenka. Ten
má nakonec největší radost při prohlídce venkovních exponátů, kde narazil na model Jawy vyráběné pro vojenské účely.

Michail je majitelem civilní verze Jawy
stále sloužící kdesi v dalekém Rusku.

O výstavu venkovních exponátů byl
obrovský zájem

Stan, kde konzumujeme za obvyklé žetony občerstvení, je po stěnách
opatřen velikými panely s fotografiemi , doprovázenými slovními informacemi, které chronologicky mapují celých dvacet let existence muzea. Tato
prezentace působí velmi vyváženým dojmem a nezaplavuje návštěvníka
zbytečnými informacemi.

Přesně podle programu probíhá pietní akt u pomníku padlých letců. Posloucháme projevy zástupců jednotlivých delegací a po nich probíhá akt
kladení věnců.

O průlety se i tentokrát postaral Petr Novák na letounu Zlín 526. Součástí oslavy byla statická ukázka vojenských táborů, historické techniky
a obcí také projela kolona historické bojové techniky. Ve už zmiňovaném
stanu také proběhla beseda ke dvacátému výročí vzniku muzea. Celý
den probíhala také výstava a soutěž plastikových modelů. Také jsme
navštívili místo havárie letounu, účastnícího se bitvy 11. 9. 1944.

Petr Novák
na Zlínu 526

Po hlavní ulici projela kolona historické bojové techniky

Naše parta zleva: Venca Vašek,
Michail Adamenko, Honza Zika,
otec a syn Jelínkovi, Jirka Mach
a Ivana Ziková. Schází Jarda
Rychtařík, ten to fotil.

LETU ZDAR !

Část besedy, věnovaná letectví a následná autogramiáda z programu odpadly
a tak si nás zájemci o podpis našli jedntlivě, příležitostně v areálu oslav. V odpoledních hodinách byl náš program
vyčerpán a tak jsme se postupně rozjeli do svých domovů . Pro Václava přišla manželka z blízké chalupy a já s
Jirkou jsme směřovali zpět do Žatce.

