Spolek letecké historie

„We don’t forget“

„My nezapomínáme“

Národní hrdinové…
Vlastenectví, čest, charakter,…
Nedávná minulost, vliv na současnost…

… soudobá společnost
… úcta, hrdost, povědomí
… inspirace pro budoucnost

Naším cílem je zprostředkovávat veřejnosti, zejména dnešní mladé generaci, pozitivní vzory a
morální odkaz československých letců, kteří během druhé světové války bojovali za naši svobodu
proti nacismu. Jedná se o výjimečné osobnosti, na které můžeme a máme být hrdi. Jejich
charaktery, odvaha i srdečné vlastenectví jsou hodny následování.
Uskutečňujeme přednášky pro školy, kolektivy i veřejnost
• Základní osou je příběh čs. letců od první republiky, přes nasazení ve druhé světové válce až
k návratu do vlasti, komunistické perzekuce, rehabilitace v 90. letech i přesah pro současnost.
• Využíváme video ukázky i úryvky z knih, upozorňujeme na dostupnou literaturu, dokumenty,
filmy, pomníky, pamětní desky… hrdiny z daného regionu.
• Vystavujeme dobové uniformy a leteckou výstroj RAF, fotografie i další artefakty.
V prezentacích se zaměřujeme i letce, kteří jsou spjatí s danou lokalitou či institucí.
Realizovali jsme, či spolupracovali, například na akcích
• Pamětní deska a pomník gen. K. Kuttelwaschera, pamětní deska plk. K. Vykoukala,…
• Vzpomínkové a výroční ceremoniály, připomínky letců v tisku i rozhlase, výstavy, konzultace
• TV dokument „Dejte nám křídla“, vyhledávání osudů letců,… a mnoho dalšího ku pomoci
A nejen v těchto činnostech soustavně pokračujeme – aktivně a od srdce.
Provozovali jsme Historické letecké centrum Karla Kuttelwaschera v Jihlavě, místo s muzejní expozicí
spojenou s prostorem pro setkávání, přednáška a besedy. Na toto chceme v dohledné době navázat.
Prezentujeme maketu letounu Supermarine Spitfire Mk. IXc v reálné velikosti a ve spolupráci s dalšími
KVH jej doplňujeme dobovým táborem RAF. Podílíme se na programech leteckých dnů.
Aktuality o činnosti klubu, plánovaných akcích, informace o čs. letcích, výročí, uniformách,
výstroji, Spitfiru i mnoho dalšího naleznete na webu. Vytváříme emailový Newsletter.
Prosíme, pokud se ztotožňujete s našimi cíli a chcete nás nějak podpořit, budeme Vám velmi vděčni.
Kontakty
www.czechspitfireclub.cz
info@czechspitfireclub.cz
+420 728 044 705
Zbilidy 5, 58805
(Kraj Vysočina)
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PhDr. Daniel Švec a další…

Srdečně děkujeme za podporu našim laskavým sponzorům
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Maketa legendárního stíhacího letounu

Supermarine Spitfire Mk. IXc
– symbolu boje československých válečných letců za vlast, svobodu a demokracii.

Jedná se o projekt společnosti Promedica Praha Group a spolku Czech Spitfire Club, realizovaný
ve spolupráci s firmami Aero Composites, Pterodactyl a Aeroteam.
Konstrukce v měřítku 1:1 je kompozitová s vnitřními výztuhami, má řadu precizně zpracovaných detailů
v exteriéru i interiéru a je zde osazeno i několik originálních dílů.
Provádíme expozice na leteckých dnech a dalších tématických akcích. Vlastní statický letoun je obvykle
doplněn i výstavkou, či celým dobovým táborem RAF s ukázkami uniforem a letecké výstroje.
Společnost Pterodactyl Ltd. nabízí kompletní maketu Spitfiru i části letounu, coby atraktivní suvenýry –
nos, ocas, vrtule, vrtulový list, sedačka a další. Možná je také individuální domluva dle konkrétního přání.

Česká firma, která je jednou z nejvýznamnějších společností v oblasti logistiky a distribuce ve
zdravotnictví. Za podporu projektu a sdružení CSC jí patří velký dík!
www.promedica-praha.cz
Pterodactyl Ltd. (Aero Composites je od roku 2013 součástí)
Stavba létajících replik letadel I. sv. války a mnoha statických maket.
Výroba, servis, opravy ULL klasických a kompozitových konstrukcí.
Prodej výstroje a vybavení, Výcvik pilotů SLZ. Letecká vystoupení.
www.pterodactyl-flight.cz
Aeroteam s.r.o.
Návrh a výroba propagačních předmětů a suvenýrů, replik leteckých
přístrojů, přístrojových panelů a obtisků pro modely.
www.aeroteam.cz
Pracujeme na létající replice letounu Piper L-4 v barvách RAF (měřítko 1:1, kategorie UL / ELSA).
Hlavní podpora: Promedica Praha Group, a. s. Spolupráce na stavbě: Air Jihlava – service, s. r. o.

Přípravujeme stavbu létající repliky letounu Miles Magister používaného čs. letci v RAF.
Řadu let postupně realizujeme mnoho krátokodobých i dlouhodobých projetků nejen v Kraji Vysočina.
Snažíme se o výraznou připomínku národních hrdinů, která oslovuje širokou veřejnost a probouzí
v ní alespoň základní povědomí o výjimečných lidech, kteří bojovali za svobodu… i za tu naši.
Více informací najdete na www.czechspitfireclub.cz.

