Občanské sdružení



 
We don’t forget.“

„My nezapomínáme.“

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 a rehabilitace v 90. letech.
• Připomínáme nejen piloty z našeho kraje Vysočina, ale i další osobnosti a veterány.
• Podrobně představujeme gen. Karla M. Kuttelwaschera, nejúspěšnějšího čs. stíhače.
• Využíváme video ukázky i úryvky z knih, upozorňujeme na dostupnou literaturu,
dokumenty a filmy, předvádíme dobovou leteckou výstroj,…
Po domluvě jsme schopni zaměřit prezentaci i na další zvolené letce, zejména stíhací piloty.
Realizovali jsme, či spolupracovali na dalších akcích
• Památka gen. Karla M. Kuttelwaschera – pamětní deska a pomník ve Svatém Kříži.
• Výstavy – informační panely, uniformy a letecká výstroj RAF.
• Vzpomínkové a výroční ceremoniály.
• Dobový tábor RAF – Aviatická pouť a jiné letecké dny.
• TV dokument „Dejte nám křídla“ – konzultace, výstroj, role.
Více než rok jsme provozovali Historické letecké centrum Karla Kuttelwaschera v Jihlavě.
Připravujeme expozici věnovanou čs. válečným letcům v Havlíčkově Brodě.
Podílíme se na přípravě makety letounu Supermarine Spitfire Mk. IX v reálné velikosti.
Aktuality o činnosti klubu, plánovaných akcích, a také informace o čs. letcích, uniformách,
letecké výstroji, stíhačce Spitfire i mnoho dalších témat naleznete na našem webu.
Pokud se ztotožňujete s našimi cíly a chcete nás nějak podpořit, budeme Vám velmi vděčni.
Váš případný finanční dar využijeme na nákup a údržbu exponátů, pro přípravné práce na HLC, na prezentaci klubu a další potřebné účely.
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