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Máte nûjakou veselou historku, kte-
rou byste rád sdûlil ãtenáfiÛm ListÛ re-
gionÛ?

Jednou jsme ‰li zapít odchod kama-
ráda z pilotního v˘cviku. U baru jsem
zaslechl anglického leteckého serÏan-
ta, jak vyslovuje sprostou nadávku na
nás, na âechy. Chytil jsem ho pod krk
a dostal ode mû facku, jak se fiíká, zle-
va i zprava. Druh˘ den mû polní soud
poslal do basy na 168 hodin. Vyhledal
jsem na‰eho velitele Honzu Prokopa
a fiekl jsem mu, Ïe buìto aÈ mû po‰le
mezi piloty, nebo do kriminálu.
Nakonec jsem dosáhl svého, pfiefiadili
mû mezi piloty. 

O Ïivot Vám ‰lo kaÏd˘ den, stalo se
Vám, Ïe byste se „podruhé narodil”?

Stalo se mi to bûhem války dvakrát,
nejvíce jsem se zapotil pfii jednom
z návratÛ na leti‰tû. Znenadání mi na
stroji zhasl motor a letadlo zaãalo pa-
dat. Otevfiel jsem si kabinu, odpoutal
se a v duchu se zapfiisáhl, Ïe stroj 
opustím aÏ 300 metrÛ nad mofiem. Byl
listopad a do ledové vody se mi ne-
chtûlo, tak jsem si fiekl, Ïe z pÛvodních
my‰len˘ch 300 metrÛ nûco slevím, Ïe
to stihnu. V poslední chvíli motor na-
skoãil a já to vymanévroval a ‰Èastnû
jsem se vrátil na domovské leti‰tû. 

Jak jste fiekl, po válce jste se tedy
vrátil domÛ…

Ano, pamatuji si to dobfie, 13. srpna
1945 jsem se vrátil do vlasti. Z letectva
jsem ode‰el v roce 1946, otevfiel jsem
si vlastní opravnu motocyklÛ. Pak pfii-
‰el únor 1948… musel jsem Ïivnost
zavfiít a byl jsem donucen pracovat
v Mototechnû a od roku 1958 jsem pra-
coval jako soustruÏník ve V̆ zkumném
ústavu âeskoslovenské akademie vûd.
V letech 1983 – 1989 jsem byl zamûst-
nancem firmy Drukov. Do penze jsem
ode‰el v roce 1988.

A co rodinn˘ Ïivot?
Na tváfii pana Boãka byly znát vzpo-

mínky… S Eviãkou jsem se seznámil
v roce 1950. Po roce známosti v roce
1951 jsme se vzali, narodili se nám po-
stupnû dvû dûti. Syn Jirka a dcera
Zuzana, za tou jezdím do âerné Hory.
ManÏelka mi bohuÏel v roce 2013 ode-
‰la „na druh˘ bfieh”. 

Pak pfii‰el listopad 1989…
Ano, jak fiíkáte. Vûci nabraly rychl˘

spád. V dubnu 1990 jsem byl pov˘‰en
do hodnosti kapitána a v fiíjnu na majo-
ra. V bfieznu 1993 jsem byl jmenován
do hodnosti plukovník ve v˘sluÏbû.
Prezident republiky Milo‰ Zeman mû
8. kvûtna 2014 jmenoval brigádním
generálem a dne 8. kvûtna 2017 potom
generálmajorem.

Pane Boãku, vím, Ïe se Vám dosta-
lo velké pocty…

Máte pravdu, v roce 1996 jsem zaÏil

tu ãest, Ïe mû pfiijala britská královna
AlÏbûta II.

Letos v únoru jste oslavil krásné Ïi-
votní jubileum.

Ano, 25. února jsem oslavil 95. na-
rozeniny. Velmi mile mû pfiekvapilo,
Ïe obãanské sdruÏení JARY, z.s. ve
spolupráci s âeskoslovenskou obcí
legionáfiskou mi pfiipravilo v Praze
v Národním technickém muzeu osla-
vu. Pfii‰la mi poblahopfiát ministrynû
obrany Karla ·lechtová s náãelníkem
Generálního ‰tábu AâR armádním
generálem Josefem Beãváfiem a celá
fiada dal‰ích v˘znamn˘ch hostÛ. Mezi
nimi byli pfiedseda vlády âeské re-
publiky Andrej Babi‰, ústavní ãinitelé
i delegace Ozbrojen˘ch sil Slovenské
republiky. 

Generálmajor Emil Boãek je zcela
urãitû vyjímeãn˘ ãlovûk je‰tû stále 
pln˘ elánu a energie. Tento skromn˘
váleãn˘ pilot mi mimo jiné sdûlil, Ïe
prostû za války dûlal to, co bylo potfie-
ba. V roce 2012 vznikl o jeho nev‰ed-
ním Ïivotû dokumentární film s názvem
Nezlomn˘. V prosinci roku 2016 po
nûm byla pojmenována jedna z tramva-
jí Dopravního podniku mûsta Brna. Na
své uniformû hrdû nosí udûlená vyzna-
menání. ¤ád Bílého lva, 2x âs. váleãn˘
kfiíÏ, âs. medaile Za zásluhy, âs. vojen-
ská pamûtní medaile, Medaile Za
chrabrost, ZásluÏn˘ kfiíÏ MO âR, âest-
n˘ pamûtní odznak 50 let NATO, KfiíÏ

obrany státu MO âR. Druhou svûtovou
válku se podafiilo vyhrát díky vífie ve 
vítûzství, mnoha obûtem a takov˘m 
osobnostem, jakou je Emil Boãek.

Pane Boãku, dûkuji Vám za pfiíjem-
né popovídání a do dal‰ích let Vám
pfieji hlavnû zdravíãko, klid a pohodu.

Upfiímnû, Renata Kuncová Polická.
Foto: archiv Emila Boãka a rodiny

Pilotní ‰kola v Kanadû - rok 1943 
Návrat domÛ, srpen 1945 Brno-Tufiany

Tehdej‰í prezident Václav Klaus udûluje Emilu Boãkovi vyznamenání ¤ádu Bílého lva
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