Kraj Vysočina a občanské sdružení Czech Spitfire Club pořádají

SLAVNOSTNÍ VEČER K 70. VÝROČÍ BITVY O BRITÁNII
A K UCTĚNÍ PAMÁTKY NAŠICH VÁLEČNÝCH LETCŮ
Akce se koná v úterý 14. září od 18:00 v jihlavském Horáckém divadle.
Program bude zahrnovat, mimo jiné, také následující části:
Vysočina v boji za svobodu
V našem kraji se nejen narodilo, ale také nějaký čas pobývalo, mnoho významných osobností
československého zahraničního odboje, zejména letců.
• Brigádní generál i. m. Karel Miroslav Kuttelwascher
pocházející ze Svatého Kříže u Havlíčkova Brodu byl naším nejúspěšnějším stíhačem v řadách RAF.
Věhlas získal hlavně během úspěšných přepadových akcí Night Intruder na jaře a v létě 1942, při nichž
sestřelil 15 německých bombardérů. Byl dvakrát vyznamenán Záslužným leteckým křížem DFC.

• Plukovník i. m. Vilém Göth
se narodil v Brně, ale žil během 30. let v Jihlavě. Bojoval v Bitvě o Británii, během níž dosáhl dvou
vítězství. Krátce poté však, jako šestý z našich letců, položil život za svou porobenou vlast.

• Plukovník Imrich Gablech,
držitel Řádu Bílého lva, je právem považován za legendu. Je původem se Slovenska, ale od války žije
v Havlíčkově Brodě. Podařilo se mu uletět okupantům, bojovat v Polsku, ale po zajetí Sověty strávil
dva strastiplné roky v gulagu. V roce 1942 se díky naší diplomacii dostal do Anglie, kde působil jako
dispečer letového provozu. Po únorovém převratu byl perzekuován komunisty.

Bitva o Británii
Toto letecké střetnutí mezi britskou Royal Air Force a německou Luftwaffe bylo jedním
z mezníků druhé světové války. Winston Churchill o ní na adresu pilotů pronesl, že „Na poli
lidských konfliktů nevděčilo nikdy tak velké množství za tak mnoho tak nepatrné hrstce“.
K oněm hrdinným obráncům patřila i řada Čechoslováků, příslušníků 310. stíhací perutě a
dalších jednotek.
Prezentaci doprovodí řada videoukázek.
Komorní kvintet zahraje osm skladeb, které dokreslí atmosféru doby.
Navazující společenský večer bude zahrnovat také raut.
Na akci přislíbilo účast mnoho vzácných hostů z Velké Británie i České republiky.
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