01. prosinec 2017

Reportáž J. Ziky
zpracoval Dien

Je první prosinec 2017. A je tu opět večírek spolku Letci - Žatec. Prosincový večírek.
Poslední v tomto roce. Utíká to. Vždyť 1. prosince 2016 byl také večírek. Kronikář Jaromír
Palečný jej nazval „Prosincová schůze s hosty a rodinnými příslušníky v restauraci Tulipán
1. prosince 2016“. No, toť impozantní název, pro milé a přátelské „bilancováníčko,
oslavováníčko, potancováníčko, popítíčkováníčko a pokocoviníčko“ našeho spolku.
Požádal jsem tajemníka Honzu Ziku o napsání reportáže. Jeho odpověď byla milá - „Víš
Martine, to je jediný den v roce, kdy si dovezu s Teplic šoféra (rozuměj manželku) a mohu
si vypít. Vypít něco jiného než limonádu nebo „Birel“. No a na večírku jsem jich měl
dvanáct (rozuměj prcků), takže si nic nepamatuji.“ „Ale tajemníku, kecáš“ - opáčil jsem.
„No tak jo“, a vyloudil na svém kulatém obličeji obvyklý dobrácký úsměv, „napíši ho“. A
napsal toto …
Jak již je v naší partě starým zvykem, každý rok před vánocemi pořádáme takzvané
„rozšířené předvánoční setkání“.
Je to symbolické zakončení roční práce ve spolku, možnost vzít s sebou manželky či
přítelkyně a pustit na chvíli z hlavy starosti všedních dnů.
Glosa - kvalitě některých fotek se nedivte. Majitel foťáku profík fotograf Jarda Rychtařík
předal úkony focení amatéru Pepovi Toksovi. Sice mu techniku focení urputně
vysvětloval, ale co naplat. Fotky a Pepík byli
„pod párou“. Vlastně fotky jsou zamlženy.

A Jarda vysvětlování vzdal. „Ujko“ Krížek a
pilot Mach ho pochopili. Je to zbytečné.
Ne zřídka je toto setkání zpestřeno účastí zajímavých hostů, ať už z řad letectva,
modelářské veřejnosti, nebo třeba paní senátorky.
Letošní večírek, se na rozdíl od ročníků minulých, které se konaly vždy ve čtvrtek,
tentokrát konal v pátek. Je to veliká výhoda pro hrstku pracujících v našem spolku.

Tito si totiž druhý den museli brát dovolenou, nebo je čekala velmi „náročná“ směna se
zbytkovým alkoholem v krvi.
Večírek zahájil krátkou řečí náš předseda Venca Vašek, popřál všem příjemný večer a poté
následovala volná zábava.
Kluci se družili, u baru se střídaly skupinky různého složení a večer příjemně ubíhal.
K tanci a poslechu nám hrál už náš starý známý muzikant František Fiřt, kterého pozval
náš kulturní referent Jirka Rámeš.
Glosa - a jako obvykle, František Fiřt hrál a hrál a hrál … děvčata souboru „Staňkorebelky“

tancovala a tancovala a tancovala …
Veliké poděkování patří též našemu členu Karlovi Kabourkovi za
myslivecké pohoštění.
Glosa - pilot Karel Kabourek je kabrňák! Uvařil opět výborný guláš
… z kňoura, nebo z vepře?
Rovněž patří poděkování berounským klukům Pepovi Radošovi
a Jirkovi Macourkovi za jejich báječné zavináče, které po
„fernetových“ vánicích přišly opravdu v hod.

Glosa - „ujko“ Krížek se
zasnil nad možnou
chutí obsahu tajemství
lahvinkového dárku
pilota Dlouhého, který
se s ním chlubil. „Hm,
to mu bude šmakovat!
Ochutnám z něj i já?“

V průběhu večera nás navštívil náš kamarád Radovan Pavlíček z firmy Rezavá vrtule, který
nám přivezl krásné kalendáře a několik triček s leteckou tématikou.
Čas letěl, muzika hrála, my jsme se v různých skupinkách družili. Někteří kluci vyprávěli
zajímavé zážitky z dob, kdy vzduch byl jejich moře. A bylo nám fajn.

Glosa - a manželky se také bavily a popíjely a bavily a popíjely … a neomezovaly hlavy
svých rodin. Jako paní Špinková, Zárubová, Lišáková, Zajícová nebo paní Toksová či paní
Dienová, kterou bavil pan Ligda.

Glosa - stíhač Honza Voráč měl opět pozoruhodnou „ochranku“. Jestli pak představil tyto
sličné „bodyguardky“ ve své knize „Vyprávění stíhacího pilota“?

Kolem půlnoci se účastníci večírku pomalu začali rozcházet do svých domovů. Já s mojí
ženou jsme byli mezi nimi a tak zde mé vyprávění končí.
Letu zdar!

Váš Honza

Glosa - a tak se na snímcích usmívalo jako pánové Dlouhý a Obst; … ale i přemýšlelo jako
pp. Mach a Herrmman, či pp. Hudeček a Čermák, nebo pp. Dien a Kolek.

