Pod vlajkou Francie bude stát na Airshow v Roudnici Čech
Už jen pouhý týden zbývá do konání osmého ročníku Memorial
Air Show v Roudnici nad Labem a mně začínají bezesné noci,
neboť je vše velice hektické a pracovní den se mi protáhl i na
20 hodin. Že tento materiál píši ve dvě hodiny v noci, budiž
tomu důkazem. V posledním článku jsem vám slíbil představit
už jen akci samotnou, ale přece se zde ještě jednou hluboce
skloním před dalším hrdinou, kterého budete moci uvítat v sobotu 25. června na roudnickém letišti a kterému tímto veřejně
vzdávám hold.
Při pátrání po jakémkoliv veteránovi z Francouzské armády
mi pomáhala jejich ambasáda a
veteránská organizace Francie,
ale marně. Už jsem si myslel, že z Francie nebude k mé
velké lítosti v Roudnici nikdo,
ale… Život je jen náhoda se
v jedné písni zpívá… Jak trefné
v mém případě, když jsem ve
Valdštejnské zahradě na slavnosti, kterou pořádal předseda Senátu Přemysl Sobotka ,
potkal svého známého skauta z Ústí nad Labem a světe
drž se, při rozhovoru „jako co
on tady“ se z něho vyklubal
voják Francouzské armády,
nositel sedmi válečných křížů,
účastník bojů ve Francii, Alžíru, Maroku, Tunisu, Vietnamu,
Japonsku a Koreji. Jeho jméno
zní Jaroslav Čermák, je rodilý
Čech, od roku 1937 skaut a tady
vám stručně popíšu jeho válečnou charakteristiku. Narodil se
30. 7. 1929 a jako třináctiletý
chlapec byl poslán do koncentračního tábora Villingen, ze
kterého se mu při transportu
podařilo utéci do Francie, kde
začíná jeho válečnická historie. Stal se členem FFI ( partyzánská odbojová organizace),
která působila na jihu Francie
a prováděla záškodnickou čin-

nost na železnicích vedoucích
do Marseille a na německých
transportech. V roce 1944 generál De Gaulle tuto organizaci rozpustil a Jaroslav Čermák
byl zařazen jako parašutista do
Spojeneckých sil Francie. V roce
1945 dostal za zásluhy v armádě 6 měsíců dovolené a na té ho
zastihl konec války. Po návratu
do vlasti sloužil u jednotky ministerstva vnitra, která pátrala
po kolaborantech. Ale po neshodách s vedením a v předtuše persekuce utekl zpět do
Francie a nastoupil do armády.
Ihned byl poslán do Tichomoří
proti Japoncům. Pak do Vietna-

mu, kde strávil 6 let, v Koreji
6 měsíců a jeho válečná anabáze pokračovala přes Alžír ,
Maroko a Tunis. Tuto anabázi
zakončil v roce 1954 jako instruktor v Bundeswehru, odkud
byl unesen československou
rozvědkou a odsouzen k trestu
smrti. Na nátlak Francie mu
byl trest snížen na 18 let a ty si
šel odsedět do proslulé věznice
v Leopoldově. A nebyl to Kájínek, kterému se z takto přísně
střeženého vězení podařilo jako
prvnímu utéci, prvenství patří
našemu skautíkovi, který po
11 letech krutého vězení utekl
a vrátil se zpět do Německa. Do
vlasti se opět vrátil v roce 1967
jako agent. No co říkáte, neuteče nám z Roudnice?

Kteří letečtí veteráni druhé
světové války se nám tedy
v Roudnici představí?
Z Anglie pilot Welingtonu
Tony Wingham , z Německa
piloti Me-109 Theo Neu a Fritz
Weiner, ze Slovenska Anton
Drop, účastník leteckých bojů
v SNP a o Moravskou bránu.
Dále Kudduz Laptipov z Ruska, který napsal knihu, která
vyšla i v českém jazyce, z ČR
stíhač Lubomír Úlehla, z Francie parašutista Jaroslav Čermák
a konečně ze Spojených států
amerických pilot bombardéru
B-17 Robert Rosenthal, kterého
můžete vidět již ve čtvrtek 23.
června cca ve 22 h. na ČT1
v pořadu Události, komentáře.
Kromě jmenovaných se tohoto
programu zúčastní pět českých
příslušníku RAF.

V pátek odpoledne se všichni veteráni zúčastní natáčení
České televize na roudnickém
letišti a v 16 h. budou slavnostně přijati na roudnické radnici starostou města Zdeňkem
Kubínkem, též za přítomnosti
novinářů a televize. A konečně
v sobotu odpoledne se s nimi
můžete setkat a pozdravit na
autogramiádě, která se bude
konat v hangáru těsně po slavnostním setkání s prezidentem
republiky Václavem Klausem.

Na co se mohou návštěvníci
Memorial Air Show těšit?
Jak jsem již dříve psal,
kromě leteckých ukázek, je
možno shlédnout výstavu vo-

ani hejtman ústeckého kraje
Jiří Šulc a Václav Klaus, který
převzal nad letošním ročníkem

jenské techniky, dobový vojenský tábor RAF, výstavu Svazu
letců a výstavu Filipa Procházky z natáčení filmu Nebeští jezdci. V těchto vojenských
prostorách bude i zmíněná autogramiáda veteránů. Létat se
začne již v pátek odpoledne,
protože budou probíhat televizní předtáčky letového programu pro přímý přenos , který
bude v sobotu od 14 do 16 h.
Je již tradicí, že diváci mohou
na roudnickém letišti při této
příležitosti spatřit mnoho známých tváří z kulturního i politického života. Letos mezi pozvanými na sobotní program
jsou Pepa Fousek, Jiří Krampol,
Milena Steinmasslová, Lucie
Bílá, Pavel Nový, Petr Nárožný,
Pavel Bobek, Ondra Soukup,
Michal Horáček, Petr Pithart,
Karel Khünl a nebude chybět

Hlavní organizátor akce, Vlasta Dvořák.
záštitu a přijal moje osobní pozvání. Dokonce se mnou přiletí v letounu L-200 Morava za
doprovodu dvou bojových vrtulníků Mi-24 přímo do živého
vysílání a to přesně v 15.53 h.
Kromě prezidenta republiky se
mnou bude na palubě letounu
ještě starosta Roudnice Zdeněk
Kubínek. V letových a statických ukázkách se představí 13
vrtulníků, z nichž nejzajímavější jsou americké dvouroto-

rové Chinooky. Z proudových
letadel diváci uvidí L-39 Albatros. L-159 ALCA, L-410, A-270
IBIS, Mi-24, Mig-21, Jas -39 Gripen a jako bombónek dva kolmostartující Harriery z anglické
armády, jejichž vystoupení je
v sobotu odpoledne a v neděli
od 11h. Z dalších klenotů to
bude B-25 Mitchel, Hurricane,
P-51 Mustang, Skyraider, Yak-3,
Yak-11, Pilatus P2, zrcadlovou
akrobacii větroňů, akrobacii
mistra světa Petra Biskupa na
Z-50 a další zajímavá letadla a
letecká vystoupení.
Letový program je v sobotu
i v neděli stejný. Ještě jednou
připomínám
návštěvníkům
nedělního programu, že kolmostartující letoun Harrier vystupuje již od 11 h. Pak odlétá
do Rakouska. Sobota je navíc
věnována již zmíněnému programu s veterány, které si můžete nechat podepsat na sobotní vydání Deníku Litoměřicka,
které bude na letišti k mání.
Po oba dva dny budou probíhat vyhlídkové lety. V poslední
řadě bych rád vyzval motoristy, aby neparkovali na černých
parkovištích, ale nýbrž přímo
na letišti, kde je dostatečně
velké parkoviště přímo na letištní ploše. Těším se na setkání
s vámi a přeji vám mnoho krásných a dojemných zážitků u 8.
ročníku Memorial Air Show.
Vlasta Dvořák
hlavní organizátor MAS´05

