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Tak jako v minulém roce, konala se i letos 21.07.2018 v teplickém regionu
vzpomínková akce „Den amerických letců“. Byla věnována 74. výročí náletů na
chemický komplex Záluží u Mostu.
Hlavními partnery této již tradiční akce byly Severočeský letecký archiv Teplice z.s.,
Statutární město Teplice, Jednota Československé obce legionářské Teplice, Ideal
Standard, s.r.o. Teplice, Oblastní výbor ČSBZS, Obec Hrobčice a Letecký klub
Teplice. Za naší odbočku ČsL - Žatec se zůčastnili členové Jirka Klíma, Jaromír
Rychtařík, Jirka Mach, František Blahout, Filip Blahout, Radek Voigt a Jan Zika.
Připomeňme si tuto významnou historii. Ve válce Německa proti Evropě byla obec Záluží předurčena pro
postavení chemické továrny na pohonné hmoty
pomocí karbonizace hnědého uhlí. Základní kámen
chemičky byl položen v květnu 1939. Pracovalo v ní
více než 40 tisíc zaměstnanců. Bydleli převážně na
území dnešního Litvínova. Byli to odborníci svezeni
z různých Německem okupovaných zemí. Hlavní
Pohled na hořící STW AG.

sílu pracovníků tvořili totálně
nasazení dělníci. V druhé polovině války i váleční zajatci.
Pocházeli z 33 různých národů Evropy. Živořili v hrozných Skupinový pohled na letící Boeingy B-17G Flying Fortress.
podmínkách
deseti přišlo.
lágrů. Postihly je spojenecké nálety. K prvnímu došlo v pátek 12.
To nejhorší teprve
května 1944. Konkrétně to provedlo 140 letadel 8. letecké armády USA typu Boeing
B-17 Flying Fortress. Vůbec prvním sestřeleným bombardérem, který poblíž cíle
náletu havaroval, byl čtyřmotorový Boeing B - 17G Flying Fortress (výr. č. 42 - 97127)
ze stavu 100. bombardovací skupiny. Ta dostala pro své obrovské ztráty přezdívku
„Krvavá stovka". Stroj pilota 1/Lt Jacka C. Morrea inkasoval zásah od protiletadlového
dělostřelectva a havaroval přímo v obci Český Jiřetín. V jeho troskách nalezl smrt
spodní střelec S/Sgt Wilbur Dishneau. Bylo to prvenství, o které nikdo z letců nestál.

Dostupné statistiky hovoří o 577 mrtvých v továrně, z nichž 402 obětí byli zaměstnanci. Těžce zraněno bylo 560 osob, lehce několik tisíc. Záluží bylo poškozeno
zhruba z třetiny. Zničeno bylo 80 domů, těžce poškozeno 103 dalších budov. Během náletů přišlo o život 186 občanů obce. Za zmínku stojí, že někteří přeživší US
piloti byli po přistání na padáku, linčováni a zabiti zuřícím obyvatelstvem Teplic.

Pomník amerických letců.

Pietní akt kladení věnců v obci Mukov.

Podle programu se konal nejprve pietní akt kladení věnců a květin u pomníku
amerických letců v obci Mukov. První projev pronesl ing. Petr Pípal, předseda
ČsOL a starosta Dubí, další vystoupení měl pan Edward Findlay, rada pro tiskové
a kulturní záležitosti velvyslanectví USA v Česlé republice. Na závěr zazněly dvě
hymny USA a ČR, večerka a nízký průlet letounů Leteckého klubu Teplice. Po té
následoval další obdobný pietní akt v Teplicích-Písečný vrch. Navíc zde přednesl
projev pan Jaroslav Kubera senátor PČR. Nakonec opět zazněly státní hymny
USA a ČR, večerka a průlet letounů LK-Teplice.
Účastnici se
potom přesunuli na základnu leteckého
klubu Teplice,
kde se konal
společný oběd.
Čekání na oběd.

Dobový kolorit uniforem.

Nechyběl hudební doprovod a večer grilování.

A jako vždy na závěr této akce památné skupinové foto.

Závěrem bych chtěl vyslovit pěkné poděkování všem organizátorům, sponzorům,
leteckým nadšencům a všem složkám, které se na této velmi zdařilé akci podíleli.

