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Informace pro č leny, př íznivce, podporovatele a zájemce o
nejen vojenskou historii spojenou s obcí Otaslavice
Rok 2020 je rokem 80. výroč í Bitvy o Británii a 80. výroč í smrti
Josefa Františ ka, nejlepš ího stíhač e této bitvy. Souč asně jsme si
př ipomně li 106. výroč í narození naš eho nejslavně jš ího rodáka.
80. výroč í Bitvy o Británii a smrti Josefa Františ ka jsme si v Otaslavicích př ipomně li vydař enou akcí,
navzdory š ílenství s Covid 19. Také obloha byla letos č istá a umož nila provedení dvou prů letů naš ich
stíhač ů s letouny JAS 39 Gripen. Jsme velice vdě č ni za vzácné hosty, kteř í nás navš tívili a uctili spolu s
námi památku nejen Josefa Františ ka. Př edevš ím dě kujeme paní senátorce MUDr. Jitce Chalánkové,
panu Plk. Jaroslawu Przybyslavskému, př idě lenci Polské republiky, panu Maceji Ruczajovi, ř editeli
Polského institutu v Praze. Návš tě vou nás také poctil vzácný host, pan Wg Cdr James Nichols, který nás
navš tívil již v roce 2015. Akce se dále zúč astnila starostka obce Morků vky paní Brigita Petráš ová, za
Č eskoslovenskou obec legionář skou pan Miroslav Piš ť ák, naš e letectvo zastupoval pan Kpt. Staně k z 21.
zTL Č áslav, dále paní JUDr. Vladimíra Kostř icová, JUDr. Libor Rambousek, Ing. Igor Fryč , dalš í
př íbuzní rodiny Františ kovy. Svaz Letců Prostě jov zastoupil pan Ladislav Staně k, Aeroklub Josefa
Františ ka Prostě jov paní Bonková a pan Chlachula. Kytici polož il také zástupce posádky Prostě jov a
samozř ejmě ř editel ZŠ Josefa Františ ka pan Mgr. Vladimír Leitgeb. Za Klub vojenské historie uctil
památku pan Ing. Rostislav Drnovský, č len naš eho Klubu, pan Ing. Roman Palát polož il vě nec jménem
FCAFA - Asociace svobodných letců Č eskoslovenska ve Velké Británii. Za TJ Sokol Otaslavice polož il
vě nec bratr Miloslav Jež ek společ ně se sestrou Zdenou Š tefkovou. Za obec Otaslavice uctil památku
starosta obce pan Marek Hýbl s místostarostou Ing. Mojmírem Sokolem.
Po polož ení vě nců a kytic př ednesli hosté krátké proslovy a na závě r pietního aktu zazně ly státní
hymny. Úplný závě r pak obstaral prů let letounu z Aeroklubu Josefa Františ ka v Prostě jově .
Samozř ejmostí pak bylo krátké setkání s hosty, kde jsme navázali ješ tě tě sně jš í vztahy a př edevš ím
naplánovali dalš í spolupráci na dobu, kdy nebudeme omezováni viry. Nezanedbatelným jistě je krátký
projev, který př ednesl pan Pplk. Nichols. Jednalo se o text dopisu, který adresoval premiér Velké
Británie, pan Boris Johnson naš emu Klubu. Č eský př eklad př ednesl př edseda klubu Ing. Vladimír
Ambros. Je to pro nás významná událost. Pan premiér tak reagoval na náš dopis, který jsme mu
adresovali u př ílež itosti 80. výroč í Bitvy o Británii, se kterou je neodmyslitejně spojena i osobnost
Winstona Churchila, jehož ž ivotopis v knize"Faktor Churchill" pan Johnson sepsal.
Nesmíme samozř ejmě zapomenout na sice skromnou, ale dů lež itou prezentaci rozpracovanosti plastik
č tveř ice slavných pilotů Kosarz, Pavlovič , Balejka, Františ ek. Pan Akad. soch. Miroslav Zvonek nám
poslal ně kolik fotografií práce v jeho ateliéru. Nyní bude se svojí ž enou pilně "dolaď ovat" podoby
jednotlivých pilotů . Ž e se jedná o nelehkou práci jistě chápou vš ichni. Vž dyť kromě Plk. Balejky se pan
Zvonek nesetkal se ž ádným z pilotů . A fotografií, ze kterých se dá č erpat, je ž alostně málo. Dě kujeme za
dosavadní práci a doufáme také, ž e se nám bude i nadále dař it zajiš ť ovat finanč ní prostř edky na
dokonč ení práce a její uvedení na veř ejnost.
Moc se tě š íme na dalš í práci. A hlavně moc dě kujeme hostů m, a vš em, kteř í pomohli a podíleli se na
uspoř ádání letoš ních oslav.
V úterý 13. 10. nás dodateč ně navš tívil pan Pavel Rampir, malíř a př íznivce historie. Velké př ekvapení
pro náš klub a obec je jeho dar v podobě jednoho z pě ti tisků jeho portrétu Josefa Františ ka, které se
"proletě ly" letos nově kamuflovaným letounem Hurricane s imatrikulací RF - R! Tisk je s podpisy pilotů
a samozř ejmě autora portrétu. Velice si tohoto daru váž íme a budeme jej stř ež it jako oko v hlavě .
Dě kuji autorů m fotografií: Daniela Hruš ková, Roman Starzyk, Alexander Novák (TV VIMIK), Tom
Dolezal - FCAFA.
Vladimír Ambros, př edseda KVH Otaslavice
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Senátorka MUDr. Jitka Chalánková.
Miroslav Piš ť ák již
dlouhá léta
Č eskoslovenské obce Legionář ské.

zastupuje

Jednotu

Plk. Jaroslaw Przybyslawski, př idě lenec obrany Polské
republiky a pan Maciej Ruczaj, ř editel Polského indtitutu v
Praze.

Za letectvo AČ R uctil památku slavného pilota Kpt. Staně k z
21. základny taktického letectva Č áslav.

Wg Cdr James Nichols uctil památku Josefa Františ ka již
podruhé, poprvé to bylo v roce 2015. Zde s př edsedou KVH
Otaslavice Vladimírem Ambrosem.

Ř editel Základní š koly nadporuč íka letectva Josefa Františ ka,
pan Mgr. Vladimír Leitgeb.

Navš tívila nás starostka obce Morků vky, paní Brigita
Petráš ová. Za rodiš tě Gen. Peř iny př evzala také záš titu nad
projektem "Pocta Č eskému č tyř lístku" v roce 2019.
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Klub vojenské historie Otaslavice reprezentoval jeho
zakládající č len, bývalý starosta obce Otaslavice, pan Ing.
Rostislav Drnovský.

Wg Cdr James Nichols č te text dopisu premiéra Velké
Británie pana Borise Johnsona, který tím reagoval na
dopis, zaslaný mu naš ím klubem. Č eský př eklad od Jarmily
Hanzlíč kové př eč etl př edseda KVH Otaslavice. Oba stojí
př ed "votivním obrazem" Panny Marie, který byl v roce
1928 umístě n do poutního kostela ve Kř tinách poutníky z
Otaslavic a Vincencova. Byl mezi nimi i Josef Františ ek.
Č len KVH Otaslavice, Ing. Roman Palát polož il vě nec
jménem Asociace svobodných letců Č eskoslovenska ve Velké
Británii (www.fcafa.com).

Starosta TJ Sokol Otaslavice Miloslav Jež ek s náč elnicí
Zdenou Š tefkovou.

Starosta obce Otaslavice pan Marek Hýbl a místostarosta Ing.
Mojmír Sokol.

Text dopisu Borie Johnsona, adresovaný př edsedovi KVH
Otaslavice.
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Akad. soch. Miroslav Zvonek pracuje na plastikách Č eského
č tyř lístku.
Význam Josefa Františ ka letos podtrhlo provedení kamufláž e
letounu Hurricane tak, jak v ně m JF létal Vš e díky FCAFA a
panu Tomovi Dolezalovi, který nám také poskytl snímky.
Díky panu Pavlu Rampirovi jsme získali portrét Josefa
Františ ka, jehož je pan Rampir autorem a který se s dalš ími
č tyř mi kopiemi proletě l právě v Hurricanu s kamufláž í RF R. Na tisku tohoto portrétu jsou podpisy pilotů tohoto
letounu Dave "Harvs" Harvey, Clive Denney a autora kresby
Pavla Rampira. První let Hurricanu s kamufláž í RF-R
probě hl v Duxfordu 23. 8. 2020. Dě kujeme!

Projekt mů ž ete podpoř it:
www.kvhotaslavice.cz
kvh@kvhotaslavice.cz
č . úč tu: 224548761/0600
specifický symbol:
0100 - č innost klubu obecně
0200 - Pocta Č eskému č tyř lístku
kontaktní údaje prosím uveď te do
poznámky
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