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Jana Bartošová
*22. 7. 1950 Praha
Pochází z křesťanské rodiny. Je nejmladší ze tří sourozenců, má ještě bratra a sestru.
Na dětství má hezké vzpomínky- rodina nebyla „zasažena politikou“.
Od mala byla velmi průbojné dítě; dnes by se řeklo hyperaktivní. Hodně se věnovala sportu, chodila
do Sokola, bruslila, plavala, jezdila na vodu.
Do první třídy nastoupila v r. 1956 do Základní školy Mladé gardy, dnešní Tusarova. Ve třídě bylo 36
dětí. Díky svému učiteli našla zálibu v matematice.
Nechtěla ale studovat gymnázium. Její sen byl stát se módní návrhářkou.
Udělala přijímačky na uměleckoprůmyslovou školu, ale byla tzv. „pod čarou“, a tak nebyla přijata.
Rozhodla se tedy pro studium strojní průmyslovky. Byla přijata a středoškolská léta strávila mezi
samými chlapci.
Krátce po maturitě, 21. srpna 1968, její rodinu zasáhla zpráva o příjezdu spojeneckých vojsk.
Vzpomíná, že nejsilnějším pocitem z té doby byl strach. Silným zážitkem paní Bartošové bylo i to,
že poprvé viděla svého otce i ostatní chlapy plakat.
Po ukončení střední školy začala pracovat jako projektantka v Pragovce - výroba autodílů.
Zde byla až do roku 1978, kdy ze dne na den podala výpověď kvůli šéfovi, zasloužilému komunistovi,
který se špatně choval k jejímu kolegovi. Nějakou dobu pracovala v denním baru a pak se začala
naplno věnovat koníčku, který se nakonec stal jejím povoláním.
 Životní koníček i povolání
O koníčku paní Bartošové rozhodla náhoda.
V roce 1969, 21. srpna při setkání se spolužáky na pražském Žofíně je oslovil muž. Představil se jako
instruktor Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou) a nabídl paní Bartošové členství v Balón klubu.
V průběhu působení v Balón klubu absolvovala i parašutistický výcvik .
V roce 1978 pak absolvovala první seskok a současně po závěrečných zkouškách získala osvědčení
na pilota. Byla třetí ženou, která mohla pilotovat plynový balon.
 Po revoluci
V roce 1990 paní Bartošová získala koncesi na létání, na kterou si vydělala převozem pasažérů
v balonu. Její logo bylo LUFTBABA – neboli volný - balony – bartošová.
Zúčastnila se Mistrovství Evropy i Mistrovství světa.
Tehdy ale zasáhl osud. Při jednom přistání kvůli nekázni pasažéra utrpěla vážný úraz, měla zraněnou
páteř a byla v ohrožení života.
Prodělala operaci. A osud zasáhl znovu - onemocněla rakovinou.
Chemoterapie byla naštěstí úspěšná.
Aktivně se létání věnovala do roku 1997; i nyní si ještě občas zalétá.
6. května 2016 byla na návrh Českého balonového svazu uvedena do síně slávy
v muzeu balónového létání.
Paní Bartošová ráda cestuje, byla v různých zemích, navštívila Yucatán, kde ji uchvátily stavby
tehdejší civilizace a jejich matematická přesnost. Jejím snem je navštívit Nový Zéland.
 ŽIVOTNÍ MOTTO
„Věřím, dokud mě člověk nezklame. Neodpouštím – lidé svoji povahu nemění,
jen se po nějakou dobu přetvařují.“

