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(v rámci 1 1. ročníku)

v kategorii >>Iiterární činnost<<,
ato za mimořádný uměleclc/ počin pro umělce nad 30 let

Yážení,

dovolte mi, abych ve shora uvedené kategorii na výše uvedenou cenu

navrhla
historika Pana PhDr. Daniela ŠvBCn, ato zav prosinci vydané velké knižní dílo s názvem

>>Za křídly...<<,

které svým mimořádně kvalitním i poulavým pojetím lystihuje a popisuje t16
PřísluŠníkŮ Čs. letectva a rodáků wňradně z PŮeiského kraje, kteří se společně(mnohdy i za cenu ztrá$ života) ve služnrlch britského královského letectva RAFzasloužili o naši svobodu.

V Úvodu díla je krátké uznání a poděkování jak od ministra kultr_rry čR panaMgr,Martinl.BŤy, tak i bývalého velitele vzdušných sil ačŘ Ú;i; ;;;:'Ing. Liborastefánika a dalších osobností.

Je mi uPřímnou ctí navrhnout výše uvedenou knihu na uměleckou cenu za mimořádnýliterární Přínos, neboť zobrazuje více než ,,živou" formou osudy l l5-ti statečných mužůalŽenY Právě znaŠeho Plzeňského kraje. Mnozí znich byli i členy Západočeského
aeroklubu, který naPomáhal vychovávat nové letce jak po stránce technické á letecké, tak
i vlastenecké, a Po okupaci Československa v biernl 1%9 následně napomáhal sezProstředkovávánímjejich odchodu za hranice tak, aby se v rámcijiných spol"n"Ótych armádmohli.zaPojit do bojŮ proti spoleČnému nepříteli. Je Óbecne známo, že hlavní zemí, která defacto jako jediná bYla schopna poskytnoui potřebné zázemí, výcvik i materiální a výstrojnízabezPeČenÍ,bYla- jak je mnohým známo - právě Velká Británi! a její Královské letectvo.

Kniha je kromě kvalitního zpracování vazby navíc po vývarné stránce velice krásná,svým Pojetím i samotnou velikostí jc historicky, uZ encykiopedicky působícím dílem, kterénetYPickY Pestrým zpŮsobern zachycuje nejen Šamotna ňistorická a d-okurnentární fbkta, aledoslova i umělecké ztvárnění zejména v ručně kreslených portrétech všech příslušníků
letectva, Záměrně říkám ,,příslušníků letectva", neboť ;e ireba vyzdvihnout i to, že je zdezachYceno imnoho PortrétŮ tzv. pozemního personatu nap. na což naše historie (vč. téoficiální vojenské!) velmi Často zapomíná a soŮstřed'r"rje se ponejvíce na aktivně působící, tj.samotné PilotY a ČlenY posádek. Samozřejmě i ti sem patri á vsiČhnijsou abecedně rozděleni
Právě na tři oddÍ|Y - členy pozemního personálu, bombardovací a stíhací letce.
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I historie nezkušený laik se zde v poutavě laděném, barevném zpracováni celé
publikace, která je doplněna o unikátní artefakty z rodinných pozůstalostí, doŽví podrobnosti
a Často aŽ neuvěřitelné skutečnosti z osobního života i bojového působení během Ž. sv. války,
jimiž si všichni zde zmínění mechanici, piloti, navigátoři, střelci, radiooperátoři a další
Procházeli. Mnohé osudy a jména jsou našim Plzeňanům známá, o některych se však zásluhou
této publikace čtenář dozví úplně poprvé. A možná tak dojde kpoznáni, že nedaleko jeho
bydliŠtě, Či snad přímo ve vedlejší obci, ulici či dokonce domě, žiI ten či onen hrdina
československé válečné historie, o němž až dosud neměl ani ponětí.

PŮsobení a práce našich čs. letců a příslušníků pozemního personálu RAF mělo jediný
cíl: urychlit osvobození jak Československa, tak celé 

-Eu.opy 
od ňadvlády fašismu a tát,3aŘ

tomu byvá na našem území v době oslav osvobození, kdy se chodíme poklonit zejména
sestřeleným letcŮm amerických leteckých sil, tak i naši chlapci spolu s příslušnicemi
Pomocných leteckých sborŮ (WAAF), bojovali a umírali mnoho tisíc kilometrů od hranic
svého domova.

Životní dramata těchto hrdinů je třeba neustále a v každé době připomínat,
v neposlední řadě spolu s tragickými okolnostmi, nevděkem a zlem, které na ně bylo
nespravedlivě uvrŽeno nedlouho po návratu do vlasti v srpnu 1945 a naplno vypuklo Únorem
1948.,,Odměnou" za obětavou službu vlasti se pro více jak 90 oÁznich stalo vězení, mučení,
ztráta majetku i osobních práv, v horším případě doplněné ještě o pobyt a dřinu v uranových
a jiných dolech či dokonce poprava. Svou bojovou činností a zejména nabytými zkušenostmi
se pro nově nastolený tyranský a totalitní režim stali více než nepohodlnými a nežádoucími
a ty'to represe se podepsaly i na jejich rodinách, ba celých generacích, dokud tomuto Zlu
neudělaly přítrž události v listopadu 1989.

Na závěr mi dovolte dodat snad jen toto: Uvedené dílo osobně považuji za doslova
historicky hodnotný drahokamem v oblasti literatury faktu v celkovém kontextu atímvíce, že
se jedná o obyvatele našeho kraje, Proto jej vřele doporučuji všem institucím za více než
vhodné pro jeho maximální šíření a osvětu určenou našim spoluobčanům. Z celkového úhlu
pohledu je zároveň záslužným počinem i co do tématu ,,paměti nátoda'o, neboť důsledek
desetiletí trvajícího totalitního režimu, se podepsal i na výchově rodičů dnešní generace.

Čest jejich památce i tomu, co učinili pro to, abychom my mohli žít!

S úctou a pozdravem zanaši generaci, která na vlastní kůži zažila temnou 50. let.

členka >Spolku Dcety 50. let<
byem: Pod cihelno u 79012,
323 00 PLZEN
e-mail : a.cibulka@sezrram.cz,
tel.739 544 564


