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Naši veteráNi/ Our veteraNs
• Projekt České a slovenské školy Okénko v Londýně a Memorial Association for Free 

Czechoslovak Veterans

• Pokračování předchozích aktivit 
– návštěva vzpomínkových akcí v Brookwood

- Diskuze s potomky veteránů

- Výtvarných a literárních soutěží ke vzpomínkovým akcím

Cíl projetku:

Představit dětem životy a osudy českých a slovenských veteránů interaktivní formou a 
zapojit zájemce z celého světa včetně České republiky a Slovenska
Vytvořit 

– výtvarné a literární zpracování osudů jednotlivých veteránů (noviny)

-rozhovory a sdílení s projekty jako např. Paměť národa

- informační portál o veteránech viz web Okénka a MAFCSV



Naši veteráNi/ Our veteraNs
Joint project of the Czech and Slovak school Okénko in London and Memorial Association 
for Free Czechoslovak Veterans 
Continuation of previous activities 
- Visit to Brookwood Memorials 
- Discussion with the descendants of veterans 
- Art and literary competitions for commemorative events 

Aim of the project: Introduce the lives of Czech and Slovak veterans to children in an 
interactive form and involve people from all over the world, including the Czech Republic 
and Slovakia 
Create 
- artistic and literary interpretation of the lives of individual veterans (newspaper) 
-interviews and sharing with projects such as Memory of the Nation 
- information portal about veterans see website Okénko and MAFCSV



Jan a Karel Kuttelwascher
&

Milada kuttelwascher
Milada Kuttelwascherová představí svého otce, plukovníka Jana 
Kuttelwaschera a svého strýce bojového pilota Karla Kuttelwaschera. 
Dozvíme se také o životě jejím i její rodiny. 

Milada Kuttelwascher will introduce her father colonel Jan 
Kuttelwascher and his brother fighter pilot Karel Kuttelwasher. We will 
also find out about her life and that of her family.



Jan and Karel 
Kuttelwascher
Fotodokumentace
- photos



Jan and Karel jako děti/ 
Jan and Karel as youngsters



Karel v Letecké škole v Prostějově, uprostřed 
dívá se na kameru

at Prostejov Flying College, centre, 
looking towards camera



Jan vpravo/ 
on the right



Jan vlevo/on the left

Jan druhý vpravo/

second from the right



Rukovací papíry do francouzských cizineckých legií
French Foreign Legion enlistment papers



Jan vpravo/on the right



North Africa/ Severní Afrika







Walton Hall





Janův nadřízený představuje Jana českému prezidentu v exilu Edvardu Benešovi/ 

Jan being introduced to Czech President-in-Exile Edvard Beneš by his commanding officer



Cesta do Dunkirk /En route to Dunkirk





Royal Air Force





Karel v Hollywoodu





Zpátky v osvobozeném Československu / 
Back in liberated country



Pilot v British European Airways



Karlovi ocenění/ Karel‘s medals



Jan v Praze po válce/ 
Jan in Prague after the war



Milada Němcová



Miladina rodina a kuchařka
Milada‘s family and a cookbook



Svatba/ Wedding



Karlovy Vary



Mimi a tatínek a strýc



Společný hrob
Joint grave

Brookwood Military Cemetery
Vojenský hřbitov v Brookwoodu









Příspěvky do novin/ 
contribution to newspaper

Časová linie
Popis
Rozhovor 
Básnička 
Píseň
Příběh
Portrét
Obrázek
Křížovka
Hádanka
Cokoliv jiného co vás napadne

Timeline
Description
Interview 
Poem
Song
Story
Portrait
Picture
Crossword
Puzzle
Anything else you think of



noviny/ newspaper

Novinář Journalist

Editor Editor


