16. března 2017

tentokrát v oblastním muzeu v Mostě

ÚVODNÍ SLOVO NAŠEHO PŘEDSEDY VÁCLAVA VAŠKA:
Proč naše výstava zrovna v Mostě? Pro začátek něco málo slov o ní samotné. Nápad, realizovat nějakou vzpomínku na uţ neexistující bojové letiště
Korea u Ţatce se zrodil zhruba rok před předpokládanými oslavami 60.
výročí zaloţení 11. stíhacího leteckého pluku - takţe někdy na sklonku
roku 2010. Původně jsme zamýšleli vytvořit několik málo nástěnných
panelů, které by v základních rysech a názornou formou připomněly, o
čem vlastně provoz a s ním spojené ţivoty lidí v konkrétních profesích
na tomto letišti byl. Člověk míní, ţivot mění. Kdyţ jsme to vzali pěkně
od podlahy, vlastně od prvopočátků existence Koree, aţ do jejího zrušení,
napočítali jsme bezmála čtyřicet témat, která by si zaslouţila zvěčnit. To
se ukázalo jako neúnosné sousto. A tak započala redukce, přičemţ jsme
skončili na současném počtu 24. panelů, které vytvářejí docela ucelený
průřez historií letiště. Drtivou většinu z nich vytvořil nestárnoucí entuziasta
a nezapomenutelný aviatik , pplk. Jaromír Palečný, kterému od nepaměti
nikdo neřekne jinak, neţ Chachare. To je on, kdo uţ téměř deset let vede
kroniku naší odbočky Svazu letců pod názvem Letci – Ţatec. Právě ony
nástěnné panely tvoří páteř výstavy. Na ně se pak postupně nabalily různé
fragmenty, připomínající všechny stránky sluţebního ţivota pilotů, techniků,
letovodů a vůbec veškerého personálu, s nímţ stála a padala ochrana
vzdušného prostoru Československa na severozápadním náletovém směru
po dlouhých více neţ čtyřicet let.
Kdyţ jsme dospěli aţ do poloviny září 2011 a oslavy nabraly reálný
rozměr, vernisáţ výstavy v regionálním muzeu v Ţatci zahájila její expozici
prakticky do vánoc. Byli jsme překvapeni, jaký zájem mezi ţateckou veřejností jsme zaznamenali. Ale co po skončení expozice? Fragmenty si opět
rozebrali jejich majitelé a panely byly na 5 let uloţeny v depozitáři muzea.
Chybné rozhodnutí – k tomuto poznání jsme se měli ovšem dopracovat aţ
na sklonku roku 2016.
Dne 17. září 2016, v Den čsl. letectva, jsme realizovali oslavy jiţ 65.
výročí zaloţení 11.slp. Jako kaţdoročně od roku 2012 proběhl v tento
den pietní akt u památníku letců padlým na všech frontách 2. sv. války,
vernisáţí

Vernisáţí jsme zahájili bezmála tříměsíční expozici naší výstavy „Říkali mu
Korea“ v Kříţově vile v Ţatci a večer jsme téměř po čtvrtstoletí obnovili
tradici leteckých plesů. Těmto oslavám díky vztahům, navázaným s Jirkou
Šlajsnou (obětavým pracovníkem oblastního muzea v Mostě), předcházela
organizace besedy našich členů v mosteckém muzeu na sklonku jara 2016.
Setkala se s celkem neobvyklým zájmem. Od té doby je Jirka téměř pravidelným hostem našich spolkových, měsíčních setkání. Kdyţ se doba trvání
výstavy v Ţatci navršila, přišel právě Jirka s výborným nápadem. Proč by měla
výstava leţet zase pět let někde v depozitáři, kdyţ by ji mohli vidět lidé i jinde
v severočeském regionu a připomenout si tak, ţe jim kdysi nad hlavami z
nějakých důvodů lomozily nadzvukové stroje? Slovo dalo slovo a………
Jo, tak tady je odpověď na otázku, poloţenou v titulku této úvahy. Ukázalo
se, ţe jak výstavní prostory mosteckého muzea, tak jeho moţnosti pro uloţení
exponátů, jsou o poznání větší, neţ tomu bylo v ţatecké „Kříţovce“.
No a uţ je evidován zájem z Loun a z Chomutova, a jestli se to rozkřikne,
tak máme postaráno o putování výstavy aţ do oslav 70. výročí zaloţení
11. slp v roce 2021.

Členové naší organizace Letci-Ţatec
spolu s pracovníky oblastního muzea

Velice vydařená akce
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