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 v Pardubicích 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.
Prezentujeme rovněž maketu 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 cíli a chcete nás nějak podpořit, budeme Vám velmi vděčni.
Váš případný finanční dar využijeme na nákup a údržbu exponátů, na prezentaci klubu a další potřebné účely.

Kontakty
www.czechspitfireclub.cz
info@czechspitfireclub.cz
+420 728 044 705
Kainarova 1, 58601 Jihlava

Srdečně děkujeme za podporu našim laskavým sponzorům:

Představitelé o. s. CSC
Ing. Bc. Zdeněk Sadecký
Mgr. et Mgr. Dalibor Schrek
Ing. Josef „Joe“ Vochyán, Ph.D.
a další…

Maketa legendárního stíhacího letounu

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

Jedná se o projekt společnosti Promedica Praha Group a sdružení Czech Spitfire Club,
realizovaný ve spolupráci s firmami Aero Composites, Pterodactyl-Flight a Propagteam.
Konstrukce v měřítku 1:1 je kompozitová s vnitřními výztuhami, má řadu precizně
zpracovaných detailů v exteriéru i interiéru a je zde osazeno mnoho originálních dílů.
Záměrem je prezentace na leteckých dnech a dalších tématických akcích. Vlastní statický
letoun může být doplněn i dobovým táborem RAF s ukázkami uniforem a letecké výstroje.
Připravujeme sortiment různých typických částí Spitfiru pro případné zájemce o suvenýry –
např. knipl, vrtule, směrovka, a jiné. K dispozici budou i další sběratelské předměty.

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
Vývojové práce na UL letadlech,
výroba laminatových forem a kompositových dílů.
www.aero-composites.cz
Stavba replik bojových letadel I. sv. války,
výroba, servis a opravy ULL klasických konstrukcí,
výcvik pilotů SLZ, letové ukázky.
www.pterodactyl-flight.cz
Návrh a výroba propagačních předmětů a suvenýrů,
replik leteckých přístrojů, přístrojových panelů a
obtisků pro modely.
www.aeroteam.cz

Více informací najdete na www.czechspitfireclub.cz.

