Zpráva o činnosti spolku za rok 2017

Spolek historie letectví Třebíč během uplynulého roku 2017 uskutečnil celkem 8 svolaných
členských schůzek. Mimo jiné jsme navázali spolupráci s leteckým badatelem panem Brychtou
z Telče. Členové spolku uspořádali, nebo se podíleli na několika přednáškách a besedách
s veřejností.
Publikační činnost:
Publikovali jsme celkem 3 odborné články v muzejním sborníku Naším krajem 2017:
Z. Prukner – Poprava v Petrovicích
Z. Prukner – Vojenské jednotky v Třebíči 1938
J. Bašta – Letecké dny v Třebíči v letech 1947 a 48
Přednášková činnost:
J. Kabát uspořádal 4 přednášky v Městské knihovně pod titulem „Akce Afghánistán“. Uskutečnily
se v rozmezí února až dubna. Náš předseda zde využil své kontakty s 22. leteckou základnou
v Náměšti nad Oslavou.
Z. Prukner uskutečnil následující přednášky:
Jaroměřice nad Rokytnou – Konec války v kraji
Třebíč – Květnové dny v Třebíči (beseda v restauraci Trumpetka)
Náměšť nad Oslavou - Náměšťsko pod pásy tanku
Výstavní činnost:
V květnu proběhla ve Starči výstava třebíčských modelářů spolku TNMC, na které jsme se podíleli
vystavením fragmentů z nálezů havarovaných letadel.
Terénní výzkumy během minulého roku:
Bylo přesně lokalizováno místo havárie německého letadla Do-217 u Heraltic.
Bylo uskutečněno několik rozhovorů se svědky leteckých události a pořízeno 5 hlasových záznamů.
Bylo uskutečněno celkem 6 badatelských návštěv v archivech, zejména za účasti P. Berouna.
Třebíčský archiv byl navštíven celkem třikrát, dvě badatelské návštěvy byly provedeny v archivu
Moravské Budějovice a jedna v Technickém muzeu v Brně, kde byl zkoumán fond pozůstalosti Ing.
Jana Krumbacha. Byly pořízeny kopie dokumentů k případu havárie letce Peřiny na leteckém dnu
v Třebíči v roce 1931.
Spolupráce s odbornými institucemi:
Spolupráce s leteckým muzeem v Koněšíně je vedena zejména ze strany J. Kabáta, který se
angažuje i na akcích muzea v Koněšíně. Je také činný v profesní organizaci Svaz letců Brno.
Z. Prukner se podílel na terénním výzkumu v okolí Babic. Pracovníci Moravského Zemského
Muzea Brno zde pátrali po stopách přestřelky z roku 1951. Výzkum vedl pan Vlastimil Schildberger
ml. Během září a listopadu 2018.

Převoz restaurované vrtule Fw-190:
12. 4. byla převezena ošetřená vrtule Fw-190 z nálezu z rybníku Rathan u Náměště n. Osl. Vrtulový
list byl odborně ošetřen v laboratořích Technického muzea v Brně a vrácen do depozitáře Muzea
Vysočiny v Třebíči.
Začíná se připravovat výstava v Třebíči ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč a Třebíč Nuclear
Model Clubem. Výstava proběhne od 28. 6. do 15. 10. 2018 v zámecké konírně.
J. Kabát domluvil vyhlídkové lety v UL letadle známého pilota a rekordmana Karla Picmause
dvěma členům spolku.
V Třebíči dne 11. 1. 2018

