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Představení projektu a žádost o zapojení veřejnosti, obcí, měst a dalších organizací i fyzických
osob.Autoři projektu Jan a Sabina Kratochvilovi, Jaroslav Popelka, Muzeum českého, slovenského a
rusínského exilu 20. stol. Ústav K 2001, z. ú., představují další projekt 1) k uctění památky letců pod
názvem „Rytíři nebes – Nebeští jezdci“ a žádají o pomoc veřejnost i organizace s poskytnutím
historických medailonků letců, uniforem a dalších historických materiálů, dále o finanční pomoc s
uskutečněním tohoto významného projektu, který dále podpořily osobnosti českého kulturního i
politického života.
Spolupořadatel: Moravské zemské muzeum
Místo konání: Mezinárodní strojírenský veletrh v září 2017 nebo případně na jiném veletrhu
brněnského výstaviště, dle rozhodnutí primátora města Brna, pana Petra Vokřála
Expozice a její exponáty:
Expozice bude hlavně nastavená na rozsáhlé fotodokumentaci a trojrozměrných předmětech z důvodů
významu a zajímavosti expozice. Součásti expozice budou originální uniformy velitelů perutí a
leteckých es, doplněné jejich osobními věcmi, včetně vyznamenání generálů. V současné době se
jedná o zápůjčce letadla - Spitfire 1:1. Součásti výstavy by měly být rozhovory s posledními letci z RAF,
ale také z Německa, jako konfrontace bývalých nepřátel. Výstava i doprovodná publikace, budou
obsahovat informace a fotodokumentaci o všech pilotech Čs. původu, létajících během druhé světové
války v Británii, Francii, Sovětském svazu, v Slovenském národním povstání.
Expozice by se měla krátce dotknout letectva z předválečného období, odchodů letců, během války do
zahraničí, dále Francie, cizinecká legie, odchod z Francie, příjezd do Británie, výcvik: Cosford, St.
Athan, Shellingford, jednotlivé perutě, Čs. letci v zajetí, výcvik v Kanadě na Bahamských ostrovech,
vzpomínkou na padlé letce, účast ve Slovenském národním povstání. K expozici bude vydána rozsáhlá
publikace obsahující veškerou fotodokumentaci a doprovodný informační text. Publikace i výstava bude
postavena hlavně na fotografické a trojrozměrné expozici. Pro mladou generaci i staršího návštěvníka,
je to jednoznačně nejuchopitelnější způsob kvalitní informace.
Spoluautoři a spolupracovníci na výstavě: Statutární město Brno, Moravské zemské muzeum,
zastoupené ředitelem panem J. Mitáčkem, archiv města Brna, zastoupený ředitelem panem Blažkem,
UDV Policie ČR, Muzeum policie ČR, Československá obec legionářská, zastoupena Tomášem
Jamborem, Univerzita obrany panem Františkem Hanzlíkem, potomci účastníků bojů a řada dalších.
KONTAKT: mailto:muzeumexil@gmail.com a adresa: Jan Kratochvil, Muzeum českého, slovenského
a rusínského exilu 20. Století, Štefánikova 22, 602 00 Brno, Tel: 00420 603 55 23 51
Poznámky:
1) Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století ve spolupráci s řadou národních i
mezinárodních organizací realizoval projekt k 70. výročí ukončení 2. světové války pod názvem "Život
ve stínu šibenice". Byl zaměřen nejen na československé vojáky obou dvou front, východní i západní,
bojující v protihitlerovské koalici a také ty, kteří bojovali proti jiným totalitním režimům. Tématem
projektu jsou osudy těchto hrdinů po roce 1945 a 1948 v Československu. Organizátoři akce se v této
souvislosti obrátili na města a obce s prosbou o spolupráci při vyhledávání a doplňování informací o
místních rodácích, bojovnících za svobodu, kteří zahynuli či během okupace pomáhali ostatním.
Běžných lidí i vojáků z Československa, kteří za 2. světové války bojovali proti fašismu a po roce
1945-1948 místo ocenění byli buď uvězněni, popraveni, degradováni nebo museli odejít do exilu.
Projekt slavnostně začal 7. května 2015 na Nové radnici – Křížové chodbě v Brně. Dále byl realizován
v řadě měst a obcí i na různých jiných místech světa a za finanční podpory mnoha veřejných i
soukromých subjektů. Projekt připravilo Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století

ve spolupráci s Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Muzeem Policie ČR, řadou
nezávislých historiků, velvyslanectvím Spojených států amerických, ruskými historiky a dalšími
spolupracovníky ve Spojených státech, Izraeli, Velké Británii a dalších zemí, kde žijí rodiny účastníků
boje protihitlerovské koalici. Podílela se na něm celá řada historiků i široká veřejnost. Projekt provázela
publikace „Život ve stínu šibenice“. Do projektu se zapojila obec Mokré z Rychnovska, která má v knize
medailonky dvou mokerských občanů. Tuto unikátní knihu si občané mohou prezenčně zapůjčit v
knihovně U Mokřinky.
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