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Úvod
KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. je nejstarším klubem vojenské historie zaměřeným
pouze na prezentaci příslušníků a příslušnic RAF a WAAF ve Střední Evropě.
Zaregistrováni na Ministerstvu vnitra ČR jsme byli 8. 3. 2007, spisová značka L 17529
vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo klubu je v Praze, ale působíme v České republice i
v zahraničí.
Hlavní náplní našeho klubu vojenské historie je připomínání sluţby Čechoslováků v RAF a
WAAF formou (spolu)pořádání výstav, pietních aktů, realizací filmů, pamětních desek a
památníků, realizací besed, aktivní účasti na leteckých dnech a dalších aktivitách.
Věnujeme se jim jak z našeho podnětu, tak na pozvání. Jiţ několikrát jsme byli
spoluautory/garanty slavnostních ceremoniálů. Jsme autory pamětních desek odhalených v
České republice i zahraničí, stejně tak několika mezinárodních výstav.
Tato výroční zpráva je nejen výpisem našich aktivit, ale i poděkováním těm, kteří nám je
umoţňují realizovat a podporují náš klub vojenské historie.

Flying Legends, Duxford

Přehled akcí za rok 2018
Rok 2018, 100 let od vzniku Československa, byl i pro nás významný nejen tímto výročím.
Tehdy také bylo zaloţeno československé vojenské letectvo i RAF. I proto se konalo více
tematických pietních aktů. A značně narostla naše komunikace s obcemi, jejichţ rodáci, letci
RAF, by letos oslavili 100. výročí narození.
100 let československého i britského královského letectva jsme si, mimo jiné, připomněli na
bývalé základně 310. a 312. čs. stíhacích perutí, v Duxfordu, na leteckém dni Flying Legends,
jiţ tradičně na pozvání našich britských kamarádů. Tam jsme, kromě toho, připravili
rekonstrukci přísahy československých letců v RAF.
Leden 2018 – 22. základna vrtulníkového letectva „Biskajská“ Náměšť – výstava o
Nebeských jezdcích
2. 3. 2018, Moutnice – tradiční vojensko historický ples, v letošním roce i vzpomínka
na 100. výročí zaloţení Československa
13. 2. 2018, Praha – křest knihy Ladislava Sitenského Peruť 312
23. 2. 2018, ZŠ Dolní Bukovsko – výstava Wings in Exile, součást vzpomínkové akce
na Jana Hadrávka, letce RAF
24. 3. 2018, Ţagaň, Polsko – vzpomínka na tzv. Velký útěk ze zajateckého tábora
Stalag Luft III Sagan
28. 4. 2018, Ořechov u Telče – vzpomínka na výsadek Out Distance, výstava o
Nebeských jezdcích
29. 4. 2018, Ostrava – Jih – výstava Wings in Exile u příleţitosti osvobození Ostravy a
99. výročí narození Františka Nováka, příslušníka RAF
4. – 6. 5. 2018, Plzeň – Slavnosti svobody – tábor RAF reenactors jako součást oslav
oslav konce války v Evropě
6. 5. 2018, Plzeň – odhalení památníku letcům RAF, rodákům z Plzně – Karlova
7. 5. 2018, Radomyšl – vzpomínka na Jana Matějku, příslušníka RAF
25. 5. 2018, Přerov – účast na Muzejní noci
26. 5. 2018, Horní Bukovsko – výstava Wings in Exile a vybavení RAF a WAAF,
součást vzpomínkové akce na Jana Hadrávka, letce RAF
26. 5. 2018, Ratiboř – výstava vybavení letců RAF, součást vzpomínkové akce na
letce Vsetínska
2. 6. 2018, Hošťálková – výstava Wings in Exile a vybavení RAF, součást vzpomínky
na Karla Šťastného, letce RAF

29. 6. – 19. 8. 2018, Krnov – výstava Wings in Exile, u příleţitosti 100. výročí
narození Arnošta Freiberrgera
30. 6. 2018, Kunovice – Odlétáme na prázdniny, letecký den – výstava vybavení RAF
a WAAF
6. 7. – 15. 7. 2018, Čejč – hodová výstava, Wings in Exile a vybavení RAF a WAAF
14. 7. 2018, Duxford – Letecký den Flying Legends – výstava Wings in Exile,
rekonstrukce přísahy čs. letců v RAF
21. 7. 2018, Krnov – přednáška o čs. letcích v RAF
8. 9. 2018, Líně – letecký den - výstava Nebeští jezdci a vybavení RAF a WAAF
22. 9. 2018, Pardubice – Retroměstečko – výstava Nebeští jezdci
29. 4. 2018, Praha – křest knihy Dobrodruţství pana Wellingtona
29. 9. 2018, Mladá Boleslav – odhalení náhrobní desky manţelům Libichovým,
příslušníkům RAF a WAAF
6. 10. 2018, Kroměříţ, Den uniformovaných sborů – výstavy Wings in Exile a Nebeští
jezdci a vybavení RAF a WAAF
14. 10. – 11. 11. 2018, Hlinsko – Výstava Skautské století – poskytnutí informací k
přípravě panelu
19. 10. – 7. 11. 2018, Jičín – Vzpomínka na Františka Truhláře –výstava Wings in
Exile
28. 10. 2018, Čejč – výstava Nebeští jezdci
13. 11. – 30. 11. 2018, Havlíčkův Brod, gymnázium – výstava o Nebeských jezdcích
Kromě toho jsme se podíleli na knihách Pilotem krále Anglie a Zapomenutí hrdinové
2. československého odboje. Také jsme pro 22. vrtulníkovou základnu Biskajská v Náměšti
nad Oslavou poskytli výstavu Wings in Exile k trvalé expozici. A i v roce 2018 jsme se s
obecně prospěšnou společností Post Bellum podíleli na tvorbě jejich vizuálů.
Flying Legends,
Duxford

Městské muzeum, Krnov

Zhodnocení roku 2018
V roce 2018 jsme se zúčastnili téměř 30 akcí připomínajících naše letce RAF, respektive ţeny
z WAAF.
Mezi ty nejvýznamnější patří 74. výročí Velkého útěku – pokusu o útěk 200 letců ze
zajateckého tábora Stalag Luft III v Saganu. Účastnili jsme se pietního aktu, který se konal
přesně v čas, kdy letci před 74. lety opouštěli tábor vykopaným tunelem, a to na místě
někdejšího ústí tohoto tunelu.
Druhou podobnou akcí byl letecký den Flying Legends ve Velké Británii, připomínající 100.
výročí vzniku RAF a díky nám prostřednictvím výstavy Wings in Exile i 100. výročí vzniku
československého vojenského letectva. V rámci naší účasti jsme zrekonstruovali i přísahu
československých letců RAF tak, jak mohla vypadat před 79 lety, kdy v Británii začaly
vznikat československé perutě.
Opět jsme se podíleli na Slavnostech svobody v Plzni, kdy náš tábor s expozicí RAF a WAAF
navštívilo několik tisíc lidí. Jedním z jeho hlavních bodů bylo odhalení památníku věnovaným
letcům RAF z Plzně – Karlova, dnes jiţ neexistující čtvrti. Památník jsme odhalili i jako
poděkování rodině snoubenky Miroslava Petra, stíhacího pilota, za dar části jeho pozůstalosti.
Kromě uskutečněných akcí jsme v letošním roce byli v kontaktu s desítkami obcí, kde by
jejich rodák, letce RAF, oslavil 100. výročí narození a snaţili jsme se iniciovat různou formu
vzpomínek, případně sbírali další informace k těmto letcům.
Plzeň - Karlov

Čejč

Několik příběhů roku 2018
Poděkování Miroslavu Petrovi
Nějaký čas po prezentaci naší výstavy k 75. výročí
vzniku většiny našich perutí v RAF jsme byli osloveni
synovcem snoubenky Miroslava Petra, letce RAF,
který padl, respektive se stal nezvěstným po akci
z 29. 1. 1943. Ten se rozhodl nám věnovat část
Miroslavovy pozůstalosti – fotoalbum a zapalovač
z nábojnice. Obojí jsme s díky převzali, začali
vystavovat a přemýšleli nad tím, jak všem poděkovat.
Tedy dárci, jeho tetě i Miroslavu Petrovi. Výsledkem
byl, vcelku pochopitelně, nápad na pamětní desku
na jeho rodném domě. Jenţe Miroslav Petra se narodil
v Plzni na Karlově, ve čtvrti, která jiţ od války
pomalu zanikala, a tedy jeho rodný dům dávno
neexistuje. Proto byl v květnu odhalen památník
u jediného domu, který z Karlova zbyl,
místní sokolovny, a to sedmi karlovským rodákům,
pozdějším letcům RAF.
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Flying Legends
Další, téměř tradiční akcí, je účast na
leteckém dni Flying Legends v Duxfordu,
kam jsme zváni našimi kamarády z klubu
vojenské historie OPS 39 – 45. Letos
jsme přijeli s výstavou o
československých letcích v RAF Wings in
Exile, která doprovodila naši expozici a
byla připomínkou ke 100. výročí vzniku
Československa, 100. výročí vzniku
československého letectva a 100. výročí
vzniku RAF. Na vyzvání britských
kamarádů se konala dlouho připravovaná
rekonstrukce či spíše ukázka přísahy našich
letců ve Velké Británii.

Vzpomínka na Velký útěk
Jednou z akcí, kterých se jiţ pravidelně
účastníme, je vzpomínka na tzv. Velký útěk,
pokus přes o útěk 200 letců ze zajatackého
Stalag Luft III v Saganu. Letos jsme byli
pozváni na pietní akt, který se konal
na místě výstupu z tunelu Harry, přesně
v hodinu, kdy pod ním bylo před 74 lety
shromáţděno mnoho zajatců s nadějí i
obavami z budoucího osudu a moţné svobody.
Naše pocity byly nepopsatelné.

Plány na rok 2019
V roce 2019 se opět chystáme do polské Zaganě, bývalého zajateckého tábora Stalag Luft III
Sagan, na vzpomínku na 75. výročí Velkého útěku, a to s naší výstavou Wings In Exile a
vybavení RAF a WAAF.
Rovněţ se budeme účastnit Slavností svobody, pro které chystáme větší program neţ v roce
2018. I letos se v jejich rámci uskuteční pietní akt u památníku na Karlově, který jsme v roce
2018 odhalili. Rádi bychom připravili i aktivity pro pro rok 2020, rok 75. výročí konce druhé
světové války. Kromě toho se v té době na půdě Západočeské univerzity uskuteční výstava
Wings in Exile.
S ohledem na to, ţe rok 2019 je rokem 80. výročí okupace českých zemí, vypuknutí druhé
světové války, 30. výročí pádu komunismu, 20. výročí vstupu České republiky do NATO a
15. výročí vstupu České republiky do EU, tak se výstava Wings in Exile vrátí opět do Velké
Británie, a to na místa našich někdejších základen v RAF.
Budeme se účastnit vzpomínky na Bedřicha Dvořáka, pilota RAF a válečného zajatce, která je
plánovaná do jeho rodného Chotěnova, dne otevřených dveří na základně v Chotusicích.
Dříve zmíněná výstava Wings in Exile bude v České republice, mimo jiné, vystavena
v Lidicích.
Kromě toho půjčíme vybavení RAF a WAAF do muzea v Milevsku, pomáháme najít vhodné
prostory pro výstavu ke 100. výročí fotografa Ladislava Sitenského, máme na starosti pietní
akt při vzpomínce na Viktora Waidlicha v Břasích a chceme připomenout pilota RAF
Jaroslava Doktora a kuchaře našich letců v RAF Václava Večeře.

Finance
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované sluţby
277 000 Kč
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
0
Osobní náklady
0
Daně a poplatky
0
Ostatní náklady
0
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a pouţití rezerv a
opravných poloţek
17 000
Poskytnuté příspěvky
0
Daň z příjmů
0
Náklady celkem
294 000 Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním

Výnosy
Provozní dotace
50 000 Kč
Přijaté příspěvky
5 000 Kč
Trţby za vlastní výkony a za zboţí
96 000 Kč
Ostatní výnosy
0 000
Trţby z prodeje majetku
0

Výnosy celkem

151 000 Kč
-143 000 Kč

Finanční rozvaha
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
25 000

10 000
Jmění celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
0

0
Výsledek hospodaření celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
52 000
Dlouhodobý finanční majetek celkem

10 000
Cizí zdroje celkem

0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
-27 000
Krátkodobý majetek celkem
11 000
Zásoby celkem
0
Pohledávky celkem
0
Krátkodobý finanční majetek celkem
11 000
Jiná aktiva celkem
0
Aktiva celkem

36 000 Kč

26 000
Rezervy celkem
0
Dlouhodobé závazky celkem
8 000
Krátkodobé závazky celkem
18 000
Jiná pasiva celkem
0

Pasiva celkem

36 000 Kč

Realizaci některých výše uvedených aktivit nám umožnily dotace a granty těchto
institucí:
Nadačního fondu Prazdroj lidem
Ministerstva obrany
Plzeňského kraje
Středočeského kraje
Městské části Praha 2
Františka Bíny a Zuzany Husmannové

Mgr. Filip Procházka
předseda KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s.

Kontaktní údaje:
KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s.
Tatarkova 730
Praha 4 – Háje
149 00
Další kontakty:
Web: www.wingsinexile.co.uk
Web: http://jezdci.valka.cz
Web: www.trhovokamenickypamatnik.cz

Web: www.276.cz
Email: filip@276.cz
Facebook: www.facebook.com/KVH276/
Instagram: www.instagram.com/kvh276th/
Twitter: twitter.com/KVH276thSqdn

