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Zhruba v polovině roku 2017
náš spolek oslovila firma
Eduard s tím, zda bychom se
zúčastnili tradiční akce, která
se již po čtvrté koná v této
světoznámé firmě.
Firma vznikla v roce 1989
v Mostě a již v roce 1990
vyrobila první fotoleptanou
sadu Su-25K určenou pro
prodejní účely. V témže roce
vznikla řada dalších sad,
které
byly
úspěšně
prodávány.
Několikeré stěhování do
větších prostor umožnilo zahájit sériovou výrobu. V roce 1997 se přestěhovala
výroba do vlastního výrobního objektu v Obrnicích. K dnešku, se stovkami
rozličných leptaných sad a desítkami plastikových stavebnic v nabídce, ušli za
posledních dvacet let dlouhou cestu. Nastolený kurz chce firma sledovat i nadále.
Na pravidelném setkání
našeho
spolku
jsme
domluvili
podrobnosti
a v den „D“ jsme vyrazili do
Obrnic. Ze žateckého
spolku
dorazila
silná
sestava ve složení zleva
Míša Adamenko, pilot Jirka
Mach, náš žatecký letec
předseda Václav „Wendy“
Vašek a zády sedící žatecký

pilot Karel Kabourek. Na druhé
fotce
povídá
Karel
do
mikrofonu. Já sedím důsledně
opřen do stolu. Přijel jsem
z Teplic majíce na palubě letce
Adamenka z dálného východu.
Po příjezdu na místo nás mile
přivítala Pavla Šulcová z firmy
Eduard spolu se svým kolegou
Honzou Zdiarským.
Setkání se zúčastnil usměvavý, nynější
generální ředitel pan Vladimír Šulc, který je
spoluzakladatelem a spolumajitelem firmy.
Po počátečních potížích s ozvučením
a s videoprojekcí začala plodná beseda
s přítomnými modeláři. Beseda se nesla
v duchu jedné z největších ikon našeho
letectví, a sice typu L-29 Delfín.
Venca Vašek vyprávěl svojí, mezi fandy letectví takřka
zlidovělou příhodu s Delfínem, učitelem létání majorem
Mejstříkem a písní „Vysoký jalovec“. Karel Kabourek
a Jirka Mach přidali několik zajímavostí o letových
vlastnostech prvních verzí Delfínů a Míša Adamenko zase
několik úsměvných historek z létání na dálném východě.
Příjemně strávený večer. Utekl jako voda. Plni dojmů,
naplněni pěknými pocity jsme odjížděli domů.

… abych nezapomněl,
na památku každému
z nás věnovala firma
Eduard krásný model,
hádejte kterého éra 
Váš Honza.

