
8 Rozhovor / i*

roãník VII        ãíslo 4       kvûten 2018 www.listyregionu.cz

Generálmajor Emil Boãek – ná‰ 
poslední Ïijící váleãn˘ stíhací pilot

britského Královského letectva
Druhá svûtová válka skonãila pfied 73 lety. Je‰tû dnes ale Ïijí pamûtníci tûchto váleãn˘ch rokÛ, které byly pro v‰echny hroz-
né.  Mnozí pfii‰li o své nejbliÏ‰í, mûli strach, zaÏívali bídu a hlad. Dne‰ní mlad‰í a stfiední generace si vÛbec nedovede
pfiedstavit, co museli jejich prarodiãe a praprarodiãe proÏívat.

Redakce ListÛ regionÛ zjistila, Ïe
poslední Ïijící ãesk˘ váleãn˘ stíhací pi-
lot britského Královského letectva
Emil Boãek oslavil 25. února leto‰ního
roku svoje 95. narozeniny. Pan Emil
Boãek se narodil a Ïije dodnes v Brnû,
ale pravidelnû nav‰tûvuje svoji dceru
v âerné Hofie. Zde jsem si s generál-
majorem Emilem Boãkem také velmi
pûknû popovídala. 

Pane Boãku, mÛÏete se ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ prosím pfiedstavit? 

Narodil jsem se 25. února 1923

skému letectvu. Nejprve jsem praco-
val po pfiidûlení k 312. stíhací peruti
v britském Cholmondeley jako mecha-
nik 1. tfiídy a opravoval jsem stíhací
stroje. Od fiíjna 1942 jsem nav‰tûvoval
pilotní v˘cvik a po jeho ukonãení jsem
byl pfiijat do fiad RAF.  V roce 1943
jsem pro‰el pilotním v˘cvikem v ka-
nadské provincii Alberta a od fiíjna
1944 jsem pÛsobil jako pilot-stíhaã
u ãeskoslovenské 310. stíhací perutû.
Na poslední operaãní let jsem vzlétl
12. kvûtna 1945, pfii osvobozování ost-

rovÛ u Francie. Na svém kontû mám
celkem 570 letov˘ch hodin a 26 ope-
raãních letÛ.

Mûl jste nûkdy strach?
Víte, kdybych fiekl, Ïe ne, lhal bych.

Kokpit letadla jsme museli znát líp,
neÏ vûfiící odfiíkat otãená‰. Jak se fiíká,
poslepu, o pÛlnoci, nazpamûÈ... A ‰est˘
smysl vám vÏdycky napoví, Ïe tfieba
nemáte letût… 

Pokraãování textu na stranû 9

v Brnû Tufianech.  Zde jsem proÏil také
svoje dûtství, byl jsem pát˘m nejstar-
‰ím v na‰í poãetné rodinû. Bylo nás
osm sourozencÛ, ãtyfii holky a ãtyfii
kluci. Maminka byla v domácnosti
s námi dûtmi a tatínek pracoval jako
zedník. Já jsem se vyuãil strojním zá-
meãníkem. K letadlÛm jsem se dostal
aÏ na vojnû, kde jsem v leteckém han-
gáru pracoval jako leteck˘ mechanik. 

Co pfiedcházelo tomu, Ïe jste se
stal letcem RAF?

Opustil jsem Nûmci okupovanou re-
publiku v ‰estnácti letech, roce 1939.
Ode‰li jsme s kamarádem Bofiivojem
Sedlákem na popud jeho otce. ¤íkal, Ïe
na‰i legionáfii si vybojovali republiku
uÏ bûhem první svûtové války a mûli
bychom si z toho vzít pfiíklad. Ode‰el
jsem z domova tajnû. Matce jsem fiekl,
Ïe jedu lyÏovat … a vrátil jsem se aÏ
po válce. 

MÛÏete nám pfiiblíÏit cestu aÏ do
Anglie? 

Na‰e cesta vedla pfies Maìarsko,
kde jsme skonãili v kriminále. Jídlo se
tady nabíralo z e‰usÛ rukama, a tak
jsem zaãal vyrábût a prodávat lÏíce. Ve
stolárnû jsem na‰el odfiezky dfieva a na
smeti‰ti rezavé pilky. Z Maìarska
jsem to vzal pfies Bejrút do Marseille.
Ve Francii jsem se zapojil v létû roku
1940 do bojÛ. Udûlali ze mû radistu.
V záfií téhoÏ roku jsem se hlásil k brit-
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