Příprava největší letecké události v plném proudu
Memorial Air Show v Roudnici nad Labem bude vyvrcholením oslav 60. výročí ukončení války
V minulých dnech proběhly po celé Evropě oslavy konce II. světové války. Velkolepé oslavy se konaly především v Plzni a v Praze.
Vyvrcholením oslav v České republice se stane Roudnice nad
Labem, kde se o víkendu 25. - 26. června bude již po osmé
konat svátek letců - Memorial Air Show 2005. Jeho pořadatelem
je skupina nadšenců z místního aeroklubu v čele s Vlastimilem
Dvořákem, kterého jsme požádali o zajímavosti z bohatého dvoudenního programu.

neměli.” Uplynulo přes půl
století, několikrát se změnil
obraz nepřítele a i v naší zemi
zavládla demokracie. Pro některé válečné hrdiny bohužel
už dost pozdě. A tak jsme většině za jejich hrdinství nestačili ani poděkovat. Věříme,
že se nám to, alespoň zčásti,
podaří napravit při letošním
ročníku Memorial Air Show.

brigádní generál Robert Rosenthal, velitel 350th Bomb
Squadron, 100th Bomb Group.
Jeho squadrona byla 11. 9.
1944 nad Krušnohořím kompletně zničena . Sám odlétal
52 misí a byl 3x sestřelen.
Po válce byl jedním z porotců v Norimberském procesu.
Z Anglie přijede opravdová legenda leteckých bitev, plukovník Clifford Lear, jehož čtyř-

Návštěvníci se setkají s prezidentem republiky a válečnými veterány, nebe budou brázdit
opravdové lahůdky
Na co se mohou návštěvníci
Roudnice nad Labem těšit?
Co je mementem memoriálu?
Tato válka kromě nesmírných lidských a materiálních
ztrát přinesla i mnoho geografických a politických změn
v Evropě. Ironií je fakt, že byla
i zkouškou člověka samotného. Zkouškou jeho základního morálního kodexu a jeho
vlastenectví. A tak vyráběla
vlastence, zrádce, kolaboranty
i válečné hrdiny. Mnohokrát
jsem si položil otázku, co je
to vlastně hrdinství? Nečekanou odpověď jsem dostal od
člověka, který prošel válkou
jako pilot-stíhač. Nejdřív v československém letectvu, pak ve
Francii a nakonec v československé stíhací peruti u RAF.
„Hrdinství nebylo vlétnout
mezi pět či deset německých
stíhaček a začít nerovný boj.“
„To byla válka a já byl voják,
plnil jsem rozkaz.” Opravdovým hrdinstvím byl okamžik,
kdy jsem v osmnácti letech
opustil svou rodnou zem navzdory následnému pronásledování své rodiny a šel jsem
bojovat za svou vlast.” Člověk, který pronesl tato slova,
se jmenoval generál Antonín
Liška a byl účastníkem slavné
bitvy o Anglii. Je zbytečné při-

pomínat, jak se jim rodná vlast
za toto jejich hrdinství odvděčila po návratu do tehdejšího
Československa. Komunistická vězení, ztráta zaměstnání
a v mnohých případech i smrt.
Chtěl bych v tomto případě
připomenout slova, která jsem
od gen. Lišky slyšel v roce
1990. „To, že nás zavřeli, že
nás ponižovali, to nám tolik
nevadilo, byli jsme vojáci.”
„Ale že nás vyhodili od létání,
to nás zlomilo, to nám dělat

Kromě leteckých ukázek,
kde se představí historické
letecké stroje jako například
B-25 Mitchell, P-51 Mustang,
Hurricane, Yak-3, Corsair,
Avenger a další lahůdky, proběhne setkání s válečnými
veterány, kteří na těchto strojích bojovali proti společenému nepříteli. Pozvali jsme
letecká esa ze šesti států a samozřejmě nebudou chybět ani
naši piloti RAF. Z USA přiletí do Roudnice nad Labem

motorový bombardér anglické
výroby Lancaster byl 6. března 1945 sestřelen u Chebu.
Trosky tohoto letounu jsou
součástí expozice chebského
muzea. Ruská strana je zastoupena opravdovým leteckým esem, maršálem Liptipovem Kutuzem. Samozřejmě, že
oslav v Roudnici nad Labem
se zúčastní nejvíce veteránů
z bývalého Československa.

ni zúčastní, se v těchto dnech
dotváří. Jisté je, že jim za náš
národ přijedede poděkovat
prezident ČR Václav Klaus,
hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc a starosta města Roudnice nad Labem Zdeněk Kubínek. Nebude u toho chybět ani Česká televize, která
připravuje ze sobotního pro-

předvede vše co má, včetně 2
strojů JAS-39 Gripen a poprvé
se v Roudnici zúčastní i pozemní vojenskou technikou,
která doplní vojenský historický tábor. V něm se bude
mimo jiné konat autogramiáda
přítomných veteránů a tisková konference s prezidentem
republiky. V těchto prostorách

gramu dvouhodinový přímý
přenos.

bude i výstava Nebeští jezdci.
Na roudnickém nebi se naposledy objeví Mig-21, druhý
den tyto letouny armáda vyřadí z výzbroje. Aby ten poslední
let byl opravdu slavnostní, přiletí s invazními pruhy a poletí
společně ve skupině s letounem P-51 Mustang.
Děkujeme za informace.
(rich)
Fotografie pocházejí z archivu
roudnického Aeroclubu.

Jak bude vypadat program setkání?
Podoba komponovaného
programu, kterého se veterá-

A co diváci uvidí ze současné
letecké techniky?
Tak to bude opravdová lahůdka, protože na letošní
ročník přiletí dva kolmostartující letouny Harrier a velké množství vrtulníků, mezi
nimiž opravdovým skvostem
jsou dva americké dvourotorové obří Chinooky. Samozřejmě naše armádní letectvo

