Umřel nám kamarád
11. 11. 2018

Zaznamenal Jarda Palečný

Jarda Novák

Narodil se 20. 11. 1931 v Praze – Štěrboholech. Vyučil se leteckým strojním zámečníkem ve vysočanském Aeru a letňanském Letově. 3. 1. 1950
nastoupil do letecké pilotní školy ve Šternberku, následně pak absolvoval LU v Olomouci, Trenčíně, Zvolenu a Prostějově. Po vyřazení slouţil
v Brně, v Přerově byl přeškolen na MiG-15, dále slouţil v Mladé – Milovicích a nakonec v Českých Budějovicich u 1. slp. V roce 1956 byl převelen
do Ţatce k 11. slp, kde slouţil aţ do odchodu do
důchodu. V „balonové akci“ sestřelil 5 balonů a jeden zničil taranem. Zastával funkce velitel letky,
inspektor techniky pilotáţe a letovod pluku. Létal
na C-106, C-2 Arado, C-11, Delfínu a MiGách 15,
17, 19 a 21. V roce 1968 pro vysazení motoru se
katapultoval z MiG – 21F a následně ze zdravotních důvodů ukončil aktivní leteckou činnost. Nalétal 3000 letů a 1950 hodin strávil ve vzduchu.
Jeho nová funkce - náčelník objektivní kontroly.
v Gripenu při exkurzi na
čáslavském letišti 2011
Před mezkem (S-199)
v leteckém muzeu ve
Kbelích
2012

Jarda byl aktivním členem naší ţatecké odbočky Svazu letců ČR (nyní
Český svaz letectví). Pravidelně se zúčastňoval našich členských schůzí
a jezdil na většinu našich zájezdů na výstavy, exkurze, besedy, oslavy,
pietních aktů a do muzeí.

Na členské schůzi rozmlouvá
s Pepíkem Pavlíkem

Zúčastnil se i besedy s veřejností v oblastním
muzeu v Mostě

Na našich schůzích jsme často pořádali
večírky s hudbou a to byla Jardova parketa

Jarda obdržel
medaili SLČR

Výstava Brána
do vesmíru

Po odchodu do důchodu pracoval ve Chmelařství jako
kontrolor kvality chmele a mohl se nyní plně věnovat
své veliké vášni – chytání ryb. Jeho život mu ale ztrpčovalo dlouhodobé zhoršování zdravotního stavu. Byl
mnohokrát hospitalizován , až 11. listopadu 2018 jeho
tělo nevydrželo další atak choroby a Jarda zemřel.
Poslední rozloučení s Jardou se konalo 19. listopadu
2018 v obřadní síni města Žatec za účasti jeho manželky Marie, dcery Lenky, syna Romana, vnoučat a
pravnoučat a ostatních příslušníků rodiny a známých.
Přišli jme se rozloučit i my, členové spolku Letci – Žatec.

Milý Jardo, drahý příteli, kamaráde, kolego nejbližší, zůstaneš napořád
v našich srdcích, neustále tě budeme hledat na místě, kde jsi sedával na
našich setkáních a vzpomínat na chvíle, kdy jsi s námi jezdil na zájezdy.

ČEST TVÉ PAMÁTCE

Rozloučení s Jardou proběhlo v žatecké obřadní síni

Jardova fotka z posledních dnů jeho života

