
                                                 
George Preddy-05.02.1919-25.12.1944

    Vyrostl v Greensboro-Sev.Karolina.V 21 letech vstoupil do US Air Force,po absolvování výcviku

1941-42 byl poslán do Australie k  deváté  let.armádě.Zde strávil půl roku  výcvikem a leteckých

soubojích   na  P40  Aircobra.Byly  mu  zde  započteny  dva  sestřely  a  především  vážná  vzdušná

kolize,kde se jeho levý pilot z  letky zabil a on sám strávil několik měsíců v nemocnici. V červenci

1943 byla 352 squadrona převelena do Anglie a 1.12.1943 Preddy zaznamenal první vítězství nad

německým nepřítelem  Messerschmidt BF 109.O tři týdny později další vítězství jako velitel letky

P47 nad ME 210. V dubnu 1944 byla letka 352 převelena na P51Mustang a Preddy dosáhl dalšího

vítězství  na tomto stroji.Během bitvy o Bastogne v prosinci  1944,byla jeho letka převelena do

Belgie do stíhací perutě Y-29.Zde získal dalších šest vítězství  a stal se z něho letecké eso US Air

Force. Byl vyznamenán záslužným křížem Silver Star.

Na štědrý den ve hře v kostky(což byla jeho oblíbená hra)vyhrál 1.200 dolarů a chtěl je

použít do investice válečných dluhopisů.Nedlouho po této hře, vedl letku jeho 15ti P-51 Mustangů

na hlídku.Zanedlouho narazili na německé ME 109 a následně se rozprchli po nebi a začal boj muže

proti muži.Preddy sestřelil další dva ME 109 a on a jeho křídlo Lt.James Cartee se rázem octli mezi

nepřátelskými bandity nedaleko Liege.Preddy viděl pod sebou dalšího Foker Wolfa 190 a snesl se

za ním v úrovni výšky korun stromů.V tu chvíli se oba stroje dostaly před americkou kulometnou

baterii (byla to555 AAA Batalion)a ta zahájila palbu po ostatních banditech.Ovšem v tu chvíli se do

střel dostal i Preddyho Mustang a narazil do země.cpt.Wiliam Cross velitel protiletadlové baterie

popsal tuto událost :“letadlo narazilo do země,nebyl to tak strašný náraz,nenarazil kabinou a ani

nehořel.Ihned  jsme těch  500  yardů  běželi,  jak  jen  to  bylo  možné,abychom pomohli  pilotovi  z

kabiny ven,ale Preddy měl průstřel v těle cal.50 a byl okamžitě mrtev.“ 

Georgeův  bratr  William  Preddy  byl  také  pilot   Mustangu  a  i  on  zemřel  (  nedostatek

okamžité lékařské péče po zranění,které utrpěl potom co byl sestřelen protiletadlovým flakem při



útoku na  budějovické  letiště.  Oba bratři  jsou pochováni  vedle  sebe  na  hřbitově  v  Saint.Avold-

Francie.V Greensboro-Sev.Karolina,kde se oba bratři narodili a vyrůstali, je po nich pojmenováno

letiště a jejich busty jsou v místním museu a i na tomto letišti.

George Preddy byl šesté největší letecké eso v USA a jeho nadřízený ( v tomto pořadí č.4

gen.J.Mayer)  a  velitel  letky  o  něm řekl:  „nikdy  jsem se  nesetkal  s  mužem s  takovou  touhou

vyniknout-byl to muž z jádrem z ocele a sentimentální duší“ .George jednou řekl:Jsem si jist,že

nejsem vrah,ale bojové létání je jako hra a chlap má rád,když vyhrává“.

George Preddy by byl jistě největší americký trumf v Evropě,nebýt oné tragické chyby na

Štědrý den v roce 1944.Williamův a Georgův příběh je  předložen na námět TV UNC,které je třeba

pochválit za tento projekt.

VAV Č.Budějovice-  zpracoval Yves


