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Pocta našim hrdinům
Název emise: Českoslovenští letci v RAF
Den vydání: 2. října 2019
Hodnota aršíku: 78 Kč (o 2 zn.); kat. č. A1046/7
Hodnoty známek:
„E“ – č. 1046 - emblémy čtyř vybraných čs. perutí
„E“ – č. 1047 - pilot František Peřina
(hodnota „E“ ke dni vydání 39 Kč)
Výtvarný návrh: Eva Hašková a Jan Maget
Rozměr aršíku: 108 x 165 mm (známek: 40 x 50 mm)
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 3x AP (2 různé známky)
Náklad: 43.000
FDC: obě OTp v barvě černé; rytec: Bohumil Šneider;
náklad: 3.400 sérií
Nový aršík věnovaný našim letcům bojujícím na straně
Spojenců za II. světové války vychází vlastně ke dvěma
výročím: před osmdesáti lety první z nich odcházeli do
exilu, s cílem připojit se k našim vznikajícím jednotkám
v zahraničí, a před rovnými sto lety otevřela u nás své vyslanectví Velká Británie (po celou tu dobu sídlí ve
stejném paláci). Druhé z těchto výročí připomíná logo v
levém dolním rohu aršíku, prvnímu je věnován jeho
zbytek. Samozřejmě vím, že titulek má být stručný, beru
to tedy tak, že výraz „Českoslovenští letci v Royal Air
Force“ se nevztahuje jen na piloty a ostatní členy posádek, ale zahrnuje i mechaniky a pozemní personál, ti
všichni se přece podíleli na této kapitole československého odboje. V záhlaví aršíku se třepotají britská a
československá vlajka, částečně na horní známce s
odznaky čtyř čs. perutí. Rukopisná poznámka vpravo
dole „Approved“ (= schváleno) je podepsána králem
Jiřím, ale nikoli prvním, jak by mohla napovídat římská
jednička za jménem, ale šestým, protože nejde o
jedničku, ale zkratku titulu R. (Rex) I (Imperátor).
Na spodní známce je vyobrazen bojový pilot František Peřina, přezdívaný Generál nebe. Jeho život
vlastně prochází celým minulým stoletím a ještě kouskem toho současného. Narodil se v Rakousko-Uhersku
a pilotem se stal v Republice československé a byl jím
celé čtvrtstoletí, a to v armádách čtyř států - RČS,

Francie, Velké Británie a Čs. vlády v exilu. Proslavil se
jako letecké eso s mnoha sestřely, slavný je jeho boj
s německou přesilou, v němž byl zraněn. Smutnému
osudu mnoha svých spolubojovníků-zápaďáků unikl za
dobrodružných okolností - v roce 1949 uletěl na sportovním letounu do Německa. Poté působil opět v RAF
a později v leteckém průmyslu v USA. Ve svých 82 letech se vrátil do ČR, už jako ikona odporu proti
nacismu a vlastně i komunismu. Dožil se požehnaného
věku 95 let a dojemné je, že umřel nedlouho po odchodu své ženy, která protektorát protrpěla v koncentračním táboře. Co dodat k emisi na počest těch
dávných hrdinů? Dobré téma a skvělé zpracování! FB
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