KAPITÁN VOJTĚCH SMOLÍK
Narozen 22.9.1914 v Besednici.
Zemřel 7.8.1991 v Londýně.
Vojtěch Smolík, dnes štábní kapitán letectva in memoriam, patřil těm, kteří bojovali
za naší svobodu.
Vychodil obecnou školu v Besednici, měšťanskou školu v Kaplici a nižší průmyslovou
školu v Českých Budějovicích. Tam byl vzbuzen jeho zájem o plachtění a létání vůbec, které
se pak stalo jeho životní zálibou i povoláním. Sloužil jako vojín u letectva, kde získal hodnost
četaře. Známým se stal v r. 1938, kdy se při předvádění akrobacie na X. všesokolský slet
srazilo jeho letadlo s dvěma jinými. Letci těch dvou letadel zahynuli, ale Vojtěch Smolík se
zachránil padákem. Letadla patřila ke skupině slavného letce – akrobata kap. Nováka.
Když byla v roce 1939 naše vlast obsazena Němci, vstoupil Vojtěch Smolík jako
zřízenec do továrny Avia v Praze. Téhož roku překročil s jinými bývalými letci ilegálně
hranice, aby v cizině bojoval za naši svobodu. Nejprve přišel do Polska, odtud do Francie a
po jejím zhroucení do Afriky, odtud se dostal do Velké Británie, kde se zúčastnil letecké bitvy
o Anglii a po jejím úspěšném zakončení dalších bojů na západním pobřeží Evropy a výprav
na kontinent. Za tuto bojovou činnost získal řadu vyznamenání, mimo jiné Československý
válečný kříž, Československou medaili za chrabrost a nejvyšší britské letecké vyznamenání
Distinguished Flying Gross.
„Koncem července 1945 se vrátil, tehdy ještě
nadporučík Smolík z Anglie. Milého a zasloužilého
rodáka jsme uvítali na přátelském večírku, o nějž se
přičinil hlavně místní Sokol, jehož členem oslavenec
byl a dosud jest.
Na slavnostní schůzi místního národního
výboru v Besednici, konané dne 7. srpna 1945
za předsednictví pana Václava Šimáka bylo uděleno
čestné občanství místnímu rodáku panu Vojtěchu
Smolíkovi, nadporučíku československého letectva
za jeho veliké zásluhy v zahraničním odboji.“
Do obecní kroniky zapsal: „ V duchu Jana
Žižky z Trocnova a pod ochranou svatého Václava
jsme zvítězili “.
19.10.1995 byla kapitánu Smolíkovi odhalena
na pomníku na náměstí za účasti generála Malého a
dalších letců pamětní deska.
(Čerpáno z kroniky městyse Besednice)

