
„V Anglii jsem vstoupil ke Královskému letectvu a bojoval u 311. bombar-
dovací perutě. Byl jsem tam od září 1941 až do konce války. Létal jsem 
na wellingtonech a na liberátorech a nalétal jsem celkem 680 operač-
ních hodin.  Občas jsem měl blbý pocity. Nahoře už pak ne, ale ještě dole, 
když jsme byli v operační místnosti a ukazovali nám, kudy se má letět 
a přes jaká nebezpečná území to bude. Když jste věděli, že to je blbý, měli 
jste v ústech jakési sladko. Kdyby se ale člověk bál, tak do letadla nikdy 
radši nevleze.  Každý musel mít štěstí. Kdo ho neměl, tak tam zůstal. Bylo 
hodně kluků, kteří udělali první let, a zůstali tam. Bez štěstí do války ne-
můžete jít. Musíte mít štěstí, a jak já říkám, načmáráno v knize života, že 
tady budete třeba do šedesáti, sedmdesáti nebo devadesáti let. A to ne-
změníte, ani kdybyste se stavěli na hlavu.“
Plukovník Jaroslav Hofrichter, 311. čs. bombardovací peruť RAF

„U 312. perutě se mi dařilo a všechno vycházelo lépe, než jsem čekal. Naší 
strategií byl útok, kterému jsme dávali přednost, protože obrana by 
k osvobození a konci války nevedla. Také jsem musel během války z le-
tadla vyskočit padákem. Člověk si ale zvykne.  Bohužel někteří mí kama-
rádi a spolubojovníci skončili v zajateckých táborech. Nejsmutnější bylo, 
když je sestřelili nad nepřátelským územím, a nebylo jim pomoci. Mezi 
letci bylo hodně lidí, kteří měli popáleniny. Bylo to celkem běžné zranění 
u posádek bombardérů.  Když byl jejich letoun v plamenech, ale ještě ne-
vybuchl, tak stačili  vyskočit padákem. Dopadli na zem popálení, ale živí.“ 
Generál Miroslav Antonín Liškutín, 312. čs. stíhací peruť RAF
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Příliš mladí
na válku
radek gális

Radek Gális (nar. 1968, Tábor) vystudoval 
Fakultu sociálních věd (Fakultu žurnalis-
tiky) Univerzity Karlovy v Praze, pracoval 
ve Svobodném slově, Zemských novinách, 
Večerníku Praha, Deníku a měsíčníku Můžeš, 
nyní spolupracuje i s Katolickým týdeníkem 
nebo týdeníkem Naše rodina. Spolupracoval 
nebo spolupracuje s neziskovými organizace-
mi Charita ČR, Člověk v tísni (bývalý česko-
budějovický koordinátor Í lmového festivalu 
o lidských právech Jeden svět i koordinátor 
projektu Jeden svět na školách v jižních 
Čechách), Post Bellum (krajský koordinátor 
projektu Příběhy našich sousedů), Soužití 21 – 
sdružení na pomoc uprchlíkům. Ve spolupráci 
s nakladatelstvím Měsíc ve dne v Českých Bu-
dějovicích vydal knihy Náš kardinál (o P. Mi-
loslavu Vlkovi), Černí baroni od Černé věže 
(vzpomínky příslušníků PTP), Mušketýři z Ria 
(rozhovory s paralympijskými reprezentanty), 
Moje stoleté Československo (rozhovory s pa-
mětníky k jubileu republiky), Rozpůlená srdce 
(rozhovory k 70. výročí vzniku státu Izrael).
Více informací na ragal@seznam.cz.
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Příliš mladí na válku

Kniha Příliš mladí na válku vychází k 75. výročí konce II. světové války. Obsahuje roz-
hovory s patnácti válečnými veterány, doplněné bohatou fotogra� ckou přílohou, a na-
jdete v ní i vyprávění a autorské cykly dvou dokumentaristek, které se fotografováním 
veteránů zabývaly – Dagmar Hochové a Nguyen Phuong � ao z Re� exu. Některé roz-
hovory vyšly ve zkrácené podobě v novinách, jiné jsou původní a dosud nepublikované. 

Seznámíte se s osudy stíhacího pilota Miroslava Antonína Liškutína, který musel 
podruhé utíkat z  Československa po únoru 1948, a  který získal generálskou hodnost 
až těsně před smrtí. Přečtete si vyprávění stoletého Imricha Gablecha, který odmítl 
bojovat za Slovenský stát, proto utekl a po několika letech strávených v gulagu se do-
stal do Anglie k čs. letectvu. Tam působil také loni zesnulý generál Milan Píka, statečný 
syn statečného otce – po válce komunisty popraveného generála Heliodora Píky, hrdi-
ny I.  a  II. odboje. V  knize najdete i  vzpomínky generála Pavla Vranského, který jako 
mladík bojoval u Tobruku a pak se stal příslušníkem legendárních Nebeských jezdců 
čili 311. čs. bombardovací perutě. Podobný osud – z pouště k nebesům – měl i plukov-
ník Milan Malý z Českých Budějovic, který od Tobruku zamířil k 312. čs. stíhací peruti. 
K nejmladším válečným stíhacím pilotům patřil dosud žijící Emil Boček, loni povýšený 
do hodnosti armádního generála. U Tobruku bojoval i Stanislav Hnělička z Liberce, kte-
rý pak obléhal s tankovou brigádou přístav u Dunkerque a s nímž jsme hovořili doma 
v Liberci pár týdnů před smrtí. U 311. čs. bombardovací perutě nalétal stovky hodin pa-
lubní střelec Jaroslav Hofrichter, od prvního do posledního dne války bojoval stíhací 
pilot francouzské, anglické i československé perutě generál Miroslav Štandera. Z vlád-
ního vojska přes italské partyzány až do anglického letectva putoval Alois Dubec, který 
loni v létě zemřel. Do boje proti nacistům se zapojily i dvě z židovských dětí, které rodiče 
zachránili po okupaci před holocaustem tím, že je posadili do jednoho z tzv. Wintono-
vých vlaků – Jiří Pavel Ka� a a Margita Schneiderová – Rytířová, která zemřela loni 
koncem srpna. Do sovětského Buzuluku k L. Svobodovi se jako šestnáctiletá dostala Bo-
žena Koutná, aby se stala jednou z nejmladších příslušnic 2. čs. paradesantního sboru.

A ještě dávnějším výletem do historie jsou dvě vyprávění legionářů z I. světové vál-
ky – Vladislava Béma, který bojoval na italské Piavě a po válce na Těšínsku, a ruského 
legionáře Aloise Vocáska, který se zúčastnil legendární bitvy u Zborova a celé Sibiřské 
anabáze.

Kniha tedy nabízí unikátní rozhovory s lidmi, kteří za války nasazovali život za naši 
svobodu. Většina z nich je už dnes mrtvá, a proto jsou jejich vzpomínky o to cennějším 
svědectvím pro současnou i nastupující generaci. 

Knihu, vydanou ve spolupráci s Literární kavárnou Měsíc ve dne, si můžete objednat na 
adrese: Radek Gális, L. M. Pařízka 3, 370 01 České Budějovice, tel. 602 649 292, e-mail: 
ragal@seznam.cz


