Zaznamenal Jarda Palečný

Ota se narodil 17. dubna 1943 ve Vídni. Záhy se přestěhoval s rodiči
do Bratislavy, kde absolvoval školní docházku a pobýval zde až do
nástupu do leteckého učiliště v roce 1962. Zde byl zařazen do
experimentálního ročníku EXPO 62, vycvičen na letounu L - 29 Delfín
a MiG - 21F. Po vyřazení z LU je umístěn u 11. slp v Žatci a zde

Učitel létání Ján Sabó, pilotní žáci
zleva Ruda Lagron, Franta Horčičko,
Zdeněk Valenta, sedící Václav Liška,
Ota Toferner a Václav Kletečka

působil po celou dobu své vojenské
kariery. Se svou ženou Evou má tři
děti, Otu, Pavla a Evu. U pluku
zastával
funkce
velitel roje a
náčelník štábu letky, po ukončení
aktivní letecké služby sloužíl na VS
pluku jako letovod a později jako
náčelník VS. Ota byl aktivním členem
naší organizace Letci – Žatec, jezdil
s námi na letecké dny, exkurze,
výstavy, dny otevřených dveří a
aktivně vystupoval na besedách.

Ota se pravidelně zúčastňoval našich schůzí

s manželkou Evou a synem
Pavlem

s Václavem Vaškem

s Oldou
Pelčákem

V posledních měsících roku 2015 přestal Ota
navštěvovat naše schůze, pátrali jsme po příčině
a dozvěděli jsme se, že je nemocen. Jeho zdravotní
stav se velmi rychle zhoršoval a proto musel být
hospitalizován nejprve v Žatci, později v plzeňské
nemocnici, kde také 14. prosince 2015 zemřel.
Zpráva o jeho smrti nás nejen velmi zarmoutila,
ale i značně překvapila, jeho odchod byl pro nás
nečekaný a o to více bolestný.

Otův pohřeb se konal 21. prosince
ve 13,00 hodin v obřadní síni
žateckého hřbitova. Otu přišla na
jeho poslední cestu vyprovodit
spousta jeho známých, kamarádů,
kolegů a zejména příslušníků jeho
veliké rodiny. Někteří přijeli zdaleka,
z celé republiky a ze Slovenska.
U jeho rakve stála vojenská čestná
stráž, zvenčí se ozvala čestná salva. I když bylo počasí značně nevlídné,
přiletěli se s Otou rozloučit jeho mladší kolegové z čáslavské letecké
základny na dvou JAS – 39 Gripen. Před obřadem i po něm se
setkáváme s bývalými kolegy od 11.slp, s některými jsme se neviděli

Otíku, kamaráde, budeš
nám moc scházet, nikdy
na tebe nezapomeneme

už dlouhou řadu let, vytváříme
hloučky a vzpomínáme na minulost.

ČEST TVÉ PAMÁTCE

Po obřadu jedeme do
restaurace Václavka, kde
jsme byli pozvání Otovými
nejbližšími.
Sál je plný
smutečních hostů, jsme
překvapeni
velkolepým
pohoštěním , usedáme ke
stolům plným dobrého
jídla a nabídka nápojů je
také široká.

Paní Eva Tofernerová a paní
Marienka Zajícová

Otovi kolegové zprava Jarda Rychtařík,
Jarda Palečný, Jirka Rámeš a Miro Demeter

