V Roudnici se potkají soupeři na tehdejším válečném nebi
Když mě v roce 1990 poprvé napadla myšlenka morálně rehabilitovat
naše piloty RAF a představit je naší veřejnosti i za účasti strojů, na
kterých létali, netušil jsem, že to bude mít pokračování a že akce
nabude takových rozměrů a získá takový věhlas po celé Evropě.
Za dobu jejího konání byla
odbornou veřejností dvakrát
vyhlášena leteckou událostí roku a zaznamenala v ČR
mnoho prvenství. Dovolím si
jich pár připomenout. Poprvé
zde přistály jednotky NATO,
poprvé zde přistál kolmostartující letoun Harrier, poprvé
od války zde přistály letouny
Spitfire a Hurricane, na kterých naši piloti ve válce létali,
poprvé zde na trávě přistála
létající pevnost B-17, poprvé
přilétly letouny z ostré bojové
pohotovosti USA z italského
Aviana naváděny za radiového
ticha letounem AVAGS. Opomenutelný není ani ten fakt, že
airshow v Roudnici již potřetí
navštíví prezident republiky.
Na žádném jiném leteckém dni
v ČR nikdy prezident republiky nebyl. Za to všechno patří
dík všem členům roudnického
aeroklubu. O účast na Memorial Air Show projevil zájem
osobním dopisem, který jsem
obdržel, i prezident Izraele
Ezer Weisman. Bohužel mi nebylo doporučeno toto pozvání
učinit. Pro úplnost připomínám, že jeho zájem byl zcela
oprávněný, protože v Roudnici
na airshow byl letoun Spitfire ,
na kterém izraelský prezident
létal . Zjistila to jeho bezpečnostní služba podle výrobního čísla. Letoun Izraelci našli
někde v kopřivách a prodali
jako vrak leteckým fandům do
Anglie, kteří jej opravili a létají s ním dodnes. A tak jsem
potom od něho obdržel dopis
psaný v hebrejštině, kde mi
poděkoval a děkoval naší republice za pilotní výcvik, který
mu umožnili v Českých Budějovicích.
První Memorial Air Show se
uskutečnila v roce 1991 a letos
25. - 26.června se bude konat
na letišti v Roudnici n. L. již
osmý ročník. Každý ročník se
konal pod nějakým motem,

připomínající určitý významný mezník našich novodobých
dějin. V roce 1995, v roce, kdy
se slavilo 50. výročí ukončení
války, jsem inicioval prostřednictvím prezidentské kanceláře pozvání Defence Attaché
třinácti států na hrad k prezidentovi republiky. V těchto reprezentačních prostorách jsem
jim sdělil, že motem třetího
ročníku Memorial Air Show je
„Usmíření zbraní pod Řípem“.
Po představení celého projektu
následovalo „malé občerstvení“ po němž plk. Müller, Defence Attache Německa, v naparáděné uniformě vstal a pravil: „My jsme válku neprohráli,
nám ji prohráli politici, my
nic slavit nebudeme!“ A bylo
„vymalováno“. Uplynulo deset
let a mezitím občané na obou
stranách hranic ledacos pochopili a ledacos si odpustili.
Proto jsem si dovolil, v roce, kdy slavíme již 60. výročí
ukončení války, pozvat vojáky
obou válčících stran. Mám za
to, že je to oslava vojáka a je
jedno, na které straně bojoval.
Voják je od toho, aby poslouchal a hlavně vykonal rozkaz.
Tuto citlivou otázku jsem v minulosti několikrát konzultoval
s našimi veterány a věřte, že
se mi dostalo ujištění, že je
to tak správně. A tak je dnes
již definitivně rozhodnuto, že
návštěvníci roudnické airshow
uvidí v sobotu 25. června i dva
letecké veterány Luftwaffe.

v Bretani. Z letiště Zellhausen
u Aschaffenburgu byl vysílán
proti spojeneckým bombardérům a účastnil se 1. ledna
1945 kobercového náletu. 17.
ledna 1945 byl přemístěn do
Straussbergu a odtud podnikal
hloubkové nálety na sovětské

Pan Fritz Werner se narodil
24. 7. 1925 v Adlig Briesen.
Velmi brzo začal létat na větroních. Dobrovolně se přihlásil
k Luftwaffe a přešel po získání
všeobecné letecké kvalifikace
v lednu 1944 ke stihačům pod
vedení leteckého esa pana Novotného. Před tím než byl v říjnu 1944 nasazen k letce JG 11
k obraně Říše, sbíral zkušenosti na Me-109 během invaze
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Autogramiáda veteránů
Slavnostní odhalení pamětní desky
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10 – 13 hodin
1400 – 1700 hodin
00

00

Letový program
Letecká show

VSTUPNÉ: Kč 150,- osoba/den
Mediální partner

vojenské oddíly. A to se mu
stalo osudným - 29. ledna byl
sovětským protiletadlovým
dělem sestřelen. Těžce zraněn
byl transportován do nemocnice, kde mu byly vyňaty střepiny ze zad a ze žaludku. Na
Me-109 nalétal 150 hodin a absolvoval 25 nasazení. Po válce
byl penzionován a dodnes létá
s letounem Grob 109.
Pan Theo Nau se narodil
4. 12. 1925 v Koblenz. Ve 14.
letech začal létat na větroních.
Po obdržení diplomu „pilot větroňů“ dobrovolně narukoval.
Po absolvování vojenské letecké školy ve Fürstenfeldbrucku
byl zařazen do stíhacího výcviku pod velení pana Novotného
a odtud zařazen k letce JG 11.
Tato letka byla umístěna na
polním letišti Zellhausen a odtud prováděla lety na obranu
Říše a také kobercové nálety.
V lednu 1945 byl po dlouhém
vzdušném zápasu sestřelen

americkým leteckým esem Joe
Cornerem u Kaiserslauternu.
Po ukončení pobytu v nemocnici přešel koncem března
1945 k letce JG 77 do Prossnitz
a s celou letkou pak do Skutče.
Ke konci války padl do zajetí
v Písku, nejprve do americké-

ho, poté do ruského. Po kratší
době se mu podařilo uprchnout do Německa. Účastnil se
25 nasazení na západní frontě
a nalétal celkem 150 hodin.
Při jednom z bombardování
byl zasažen i jeho rodný dům
v Koblenz, kde zemřel jeho
otec. Po válce pracoval jako
obchodník s destiláty.
Oba veteráni se zúčastní pátečního natáčení ČT na roudnickém letišti a budou i na
autogramiádě, která se bude
konat v sobotu odpoledne 25.
června v prostorách vojenského historického tábora, který
bude vytvořen na letišti u nového hangáru.
V příštím článku si připomeneme promarněnou příležitost účasti
prezidenta G. Bushe v Roudnici n.
L. a představíme si dalšího účastníka Memorial Air Show v Roudnici a to amerického pilota Roberta Rosenthala.
Vlasta Dvořák
hlavní organizátor MAS ´05

V těchto dnech si připomínáme dovršení 60 let od konce
nejhroznější války ve světových dějinách, která zásadně zasáhla
naši zem a velmi nepříznivě ovlivnila život v ní na další celé
půlstoletí.
Z řady důvodů, o které se budou historici věčně přít,
většina českých vojáků musela bojovat v zahraničí. A z nich
se pozoruhodným způsobem proslavili právě letci. Ti za velmi
riskantních podmínek opustili okupované území a přihlásili se do
jednotek utvářených zejména v Británii, ale i jinde, aby pomohli
osvobodit svou zem i celou Evropu. Jejich hrdinství a profesionalita
pomohly vrátit čest nejen naší armádě, ale i celému národu.
Proto je pochopitelné, že vzpomínka na české letce z tehdejších
dramatických časů je významnou součástí oslav výročí konce
Druhé světové války. A proto jsem neváhal, když jsem byl požádán
o poskytnutí záštity nad letošní Memorial Air Show.
Velmi oceňuji, že se tímto způsobem dalším generacím
připomíná, jak těžké bylo bojovat za ztracenou svobodu, jak
statečné vojáky a letce měl náš národ a jak velice se čeští letci
zasloužili o výsledek celé války. Jsem rád i tomu, že je tato
slavnost i připomenutím spojenectví všech armád, které se na
porážce nacismu podílely. Mám radost z toho, že veteráni mnoha
zemí mají v této Memorial Air Show příležitost se opět potkat,
sdílet společné vzpomínky a předávat celé veřejnosti.
Přeji této krásné akci modrou oblohu, hodně spokojených
diváků, ale hlavně to, aby myšlenky, kvůli kterým se koná,
zůstávaly stále živé.

