reportáž Vláďa Ligda

Jak je již u nás tradicí, i letos jsme uspořádali večírek za účasti rodinných
příslušníků, hostů a svižné kapely. Sešli jsme se, jak jinak, opět na Tulipánu v
18.00 hodin. Účast byla jaksi menší. No skalní zdravé jádro se zúčastnilo.
Zahájení měl předseda Venca Vašek. Samozřejmě, že zhodnotil velice krátce
uplynulý výroční rok. Zmínil naše rozhodnutí vybudovat letecké muzeum
v Bezděkově. Pohovořil o situaci v hotelu DUO. Vyřešení situace bylo vypověvypovězením
zením podnájmu pro
náš svaz a přemístěním veškerých věcí
do budovaného nového leteckého muzea
v Bezděkově. Zmínil
záměr udělat vernisáž
muzea jako celku.
Bylo by to při oslavě
75. výročí osvobození
Posádka svazu při poletovém ročním rozboru na Tulipánu
v roce 2020 na jaře.
v roce 2020 na jaře. Popřál všem zdraví a rodinného štěstí. Nesměl chybět
ani příhovor Františka Blahouta. Vyzdvihl všeobecně, bez jmenování, všechny
fandy kamarády co chodili na brigády. Vykonaná dobrovolná práce
s neutuchajícím úsilím však stála za to. Zmínil také příběhy, které se váží k další
fázi vzniku našeho leteckého muzea. Je to k letišti Korea, (náš Žatec) a akci
Hagana. K letišti František sdělil, že z něj byl uskutečněn poslední sestřel
letounu II. světové války. A to letounem Me-262 Schwalbe. K akci Hagana, tedy
druhý příběh, že statek naproti našemu muzeu vlastnil Richard Popper, technik
311. bombar-dovací perutě RAF. Zmíněný technik pracoval na letišti při
přepravě materiálu leteckým mostem Žatec-Izrael a poté, emigroval do Izraele.
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Přípitek

Náš muzikant

Kuchtík Igor

Po slavnostním přípitku následovala již volná samotná zábava. O
milou příjemnou hudební náladu pro tanec se
staral hudební virtuos
František Fiřt. Nemohl
ani chybět tradiční gulášek. Byl připraven

Gulášek moc chutnal.

Karlem Kabourkem, jeho pomocníky Igorem Smékalem a Mírou Jirkovským.
Myslím, že Emanuele Ridi by záviděl. Nechyběl ani nakládaný hermelín. Není
třeba zdůraznit, že po chutné večeři se dostavila žízeň. Radek a jeho
pomocnice nestačili roznášet pivo, víno a také něco ostřejšího, hlavně Ferneta.

Prezentace Jirky Hudečka.

Bar byl hned plně obsazen.

Bude valčík.

S dobrým pocitem v žaludku jsme se mohli podívat na krásnou prezentaci
historie našeho pluku zpracovanou Jiřím Hudečkem. Byl to nostalgický pohled.
Časy se mění velmi rychle. Na
baru, jenž se rychle zaplnil, se
rozvířila živá diskuse. Prostě
veselí jen bujelo. Společenská
konverzace neutuchala. Rundy
lítaly všude kolem nás. V hudebním rytmu se zaplňoval
parket tanečními páry. Tanečních partnerek bylo sice letos
poskrovnu, byly zase o to více
vytíženy. Byl to vydařený večírek, který se protáhl až do
Bujaré veselí neutuchalo.
pozdních nočních hodin.
Když jsem odcházel asi v jedenáct domů, parket byl částečně obsazen, ale bar
byl plně obležen a silně vytížen, jak je u nás dobrým zvykem. Tak zase příště.

