Zpráva o činnosti spolku za rok 2018

Spolek historie letectví Třebíč během uplynulého roku 2017 uskutečnil celkem 9 svolaných
členských schůzek. Hlavním počinem našeho spolku bylo v tomto roce organizování a pomoc při
přípravách výstavy Vzduch je naše moře, která proběhla v Muzeu Vysočiny Třebíč. Členové spolku
uspořádali, nebo se podíleli na několika přednáškách a besedách s veřejností.

Publikační činnost:
Podíleli jsme se na přípravě katalogu k výstavě Vzduch je naše moře – 100let letectví na Třebíčsku.
Naši členové jsou autory následujících kapitol:
J. Bašta – Zrádné vzdušné proudy
J. Kabát – První letecký den v Třebíči a smrt letce Václava Peřiny
P. Beroun – S rackem ve znaku
Z. Prukner – Protiletecká obrana na Třebíčsku během 2. Světové války
J. Bašta – Americké bombardéry nad Třebíčí
J. Bašta – Křídla s rudými hvězdami
J. Bašta – Západomoravský aeroklub a letecké dny v Třebíči v letech 1947 a 1948
J. Bašta – Třebíčská pilotka Marie Kopečková
J. Bašta – Odvážní rogalisté a třebíčský Lilienthal
J. Bašta – Báječní muži na žlutých čmelácích
J. Bašta – Vzduchoplavci s touhou po svobodě
J. Bašta – Nový aeroklub v Třebíči
J. Bašta – Spolek historie letectví Třebíč

Přednášková činnost:
Z. Prukner uskutečnil následující přednášky:
Konec II. světové války na Moravskobudějovicku – 15. 5. 2018 Mor. Budějovice.
Národní garda 124 v Třebíči r. 1938 – Knihovna Třebíč 17. 9. 2018.

Výstavní činnost:
Výstava v Muzeu Vysočiny Třebíč s názvem „Vzduch je naše moře“. Hlavním spolupořadatelem byl
Třebíč Nuclear Model Club, dále Letecko-modelářský klub Třebíč a náš spolek. Výstava proběhla od
29. 6. do 14. 10. 2018 v konírně Třebíčského zámku.

Doprovodné akce:
V rámci výstavy náš spolek zajistil řadu doprovodných přednášek a besed a dvě vycházky na místa,
spojená s historií letectví v Třebíči.
10. 7. Komentovaná prohlídka výstavy a beseda s pilotem Karlem Picmausem.
24. 7. Komentovaná prohlídka výstavy a přednáška „Průkopníci na rogalech“ – Zdeněk Kenovský.
28. 8. Procházka po stopách leteckého souboje r. 1944 – Zdeněk Prukner, Jaroslav Bašta.
6. 9. Procházka po stopách letce Peřiny – Jiří Kabát, Jaroslav Bašta.
25. 9. Beseda s pilotem nadzvukových letadel – Milanem Simrem
2. 10. František Kružík - beseda s pilotem Su-7, sestřeleného r. 1970 nad Polskem

Terénní výzkumy během minulého roku:
Bylo uskutečněno několik rozhovorů se svědky leteckých události a pořízeny hlasové záznamy.
Bylo uskutečněno několik badatelských návštěv v archivech.
V září členové spolku vyčistili okolí Peřinovy mohyly od větví a kopřiv.

Spolupráce s odbornými institucemi:

Během roku spolek udržoval spolupráci s místním aeroklubem, historiky a badately, členy Nuclear
Model Clubu Třebíč, členy Letecko-modelářského klubu Třebíč, leteckou základnou v Náměšti nad
Oslavou a dalšími.

Třebíčský pilot K. Picmaus byl J. Kabátem navržen do seznamu 100 osobností republiky a byl
úspěšně zapsán. Výsledky byly vyhlášeny v pátek 2. listopadu 2018 v Leteckém muzeu Metoděje
Vlacha v Mladé Boleslavi.

Zapsal J. Bašta
V Třebíči dne 10. 1. 2019

