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Před 75 lety vznikly tři československé perutě v RAF – dvě stíhací, jedna bombardovací.
Toto výročí připomíná mezinárodní putovní výstava, jejíž kopie je až do 13. září ke
zhlédnutí v Moravském zemském muzeu v Brně, Zelný trh 8.

Výstava, jejímž realizátorem je klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, o.s.,
zachycuje život budoucích československých příslušníků RAF od 30. let 20. století, kdy
zahajovali svou vojenskou kariéru, přes Mnichovskou dohodu jako důvod jejich odchodu do
zahraničí, cesty do exilu a boje v RAF. Nezapomíná ani na jejich návrat, prvotní euforii a zájem,
ale ani na komunistickou perzekuci a dnešní znovupřipomínání našich letců.

Obsahuje také popisy cest přes Polsko, Francii, sovětské koncentrační tábory a Střední
Východ, kudy budoucí letci RAF odcházeli do války, informaci o internačním táboře ve
Svatobořicích, kde byli vězněni rodinní příslušníci účastníků zahraničního odboje, stejně tak
těžko pochopitelný popis perzekucí, ilustrovaný fotografiemi z vazby, dopisy z tábora nucených
prací a popisy osudů některých obětí komunistického režimu. Jsou mezi nimi například Eduard
Šimon, Josef Bryks, Karel Janoušek a další. Nechybí ani připomenutí lidických mužů, kteří se
nemohli a nesměli vrátit do znovuobnovených Lidic. Důležitá část – znovupřipomínání –
poukazuje na snahy o rehabilitaci v 60. letech, filmy o našich letcích z RAF, desítky odhalených
památníků od devadesátých let a další. Díky spolupráci s mnoha rodinnými příslušníky
obsahuje výstava i některé doposud nezveřejněné dokumenty a fotografie.

Výstava byla primárně určena pro velkou Británii, a tak byla poprvé zahájena 6. 5. v kostele St.
Ethelbert v East Wrethamu, kde ji za deset dní navštívilo 400 osob, včetně rodinných
příslušníků bývalých letců RAF, druhým zastavením bylo bývalé letiště Catterick, dnes základna
Royal Artillery, respektive obec Catterick, a posléze Tain, kostel St. Duthuse. Od 10. 8. do 10.
9. je instalována v Spitfire and Hurricane Memorial Museum v Manstonu. Zatím naposledy
v tomto roce bude k vidění na mezinárodním letišti v Exeteru.

Díky významné podpoře českých partnerů je druhá kopie výstavy k vidění i v České republice.
Zahájena byla v Plzni v rámci Slavností svobody a prezentována byla i v rámci Dne otevřených
dveří na letecké základně Chotusice.

Více informací najdete na www.276.cz nebo na http://www.mzm.cz/dietrichsteinsky-pal
ac-vystavy/raf/
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