Reportáž Pepíka Koláře

Je 10. června 2017 a my ,Václav Vašek, Honza Zika, Jirka Slováček, Jarda
Rychtařík, Igor Smékal, Jarda Novák, manželé Kosinovi, Pepík Kolář a Jirka
Klíma, se na základě pozvání ředitelem muzea přemísťujeme třemi vozidly
do Oblastního muzea v Mostě. Koná se tady II. mostecká muzejní noc s
vůní benzínu a kerosínu, a my musíme být při tom.

Na přilehlém parkovišti jsou vystavena historická vozidla a motocykly veteránklubu Litvínov a také místních sběratelů. V podvečer byla otevřená vernisáž k tomuto tématu. My jsme tady ale přijeli shlédnout a zúčastnit se
druhé části programu – II. vernisáže výstavy „Říkali mu Korea“.
Zleva Mgr. Jiří Šlajsna, ing. Václav
Vašek a Mgr. Michal Soukup

Bojová zástava 11. stíhacího
leteckého pluku, zapůjčená
z vojenského historického
archivu.

který představil samotnou výstavu i její minulost a nakonec vystoupil náš předseda Ing.
Václav Vašek a podrobně hovořil o současném vojenském letectvu a bývalém 11. slp
zvláště a ještě podrobněji.

Pod touto zástavou jako
první vystoupil ředitel muzea
Michal Soukup, který nás přivítal a představil veřejnosti,
po něm hovořil zástupce pro
odborné činnosti Jiří Šlajsna,
Václav při besedě se zájemci

Neformální beseda, která pak následovala, byla vedena ve všech prostorách výstavy, naší členové byli dotazování návštěvníky a bylo jim fundovaně odpovídáno. Nejvíce návštěvníků se shluklo kolem Vency Vaška,
zapůsobil na ně svým šarmem už při svém úvodním slově, otázky se
jen hrnuly a Venca odpovídal a odpovídal.

Pepík Kolář a
Jarda Novák:
to byla ale
fuška, musíme
si odpočinout

Odpočívala i
paní Kosinová

Jen pro osvěžení paměti: Tato výstava byla poprvé předvedena veřejnosti v roce 2009
u příležitosti 60. výročí založení 11.slp. O pět let později byla znovu instalována, tentokrát
v Křížově vile. A nyní je ke spatření v Oblastním muzeu v Mostě a výhledově se připravuje její otevření v dalších městech ústeckého kraje.
Asi po dvou hodinách byla muzejní noc ukončena a my se vracíme domů
plni dojmů, spokojenosti a s pocitem dobře odvedené práce.

