Zpráva o činnosti spolku za rok 2019

Spolek historie letectví Třebíč během uplynulého roku 2019 uskutečnil celkem 10 svolaných členských
schůzek. Mimo jiné jsme spustili webové stránky našeho spolku. Členové spolku uspořádali, nebo se
podíleli na několika přednáškách a besedách s veřejností.

Publikační činnost:
22. 3. jsme publikovali v Horáckých novinách článek o útoku ruských letadel na nádraží v Kojeticích.
3. 5. vyšel článek Z. Pruknera v Horáckých novinách – Květen 1945 v Třebíči.
4. 9. jsme publikovali na svých webových stránkách článek o slavnostním odhalení pamětní desky letci RAF
Bedřichu Kružíkovi v Třebíči – Borovině.
13. 12. jsme na našem webu publikovali článek, připomínající tragickou smrt třebíčského letce Netoličky
před 100 lety v Chebu.

Přednášková činnost:
23. 9. přednáší Zdeněk Prukner v městské knihovně o konci války na Třebíčsku a současně představuje svou
novou knihu.
26. 11. přednáška v městské knihovně s názvem Třebíčské osobnosti v dějinách letectví. Přednáší J. Kabát,
J. Bašta, K. Picmaus a L. Teplý z aeroklubu. Přednáška je určena pro členy svazu postižených civilizačními
chorobami a další veřejnost.
29. 11. má Z. Prukner přednášku v Hrotovicích na téma Konec války na Třebíčsku.

Výstavní činnost:
12. 7. Otevírá Z. Prukner výstavku artefaktů z konce války ze svých sbírek ve staré továrně v židovské čtvrti,
po domluvě s vodáky, kteří zde mají své muzeum. Výstavka měla velký ohlas. 1. 8. tady Zdeněk křtí svou
knihu Konec války na Třebíčsku, která je také velmi dobře hodnocena a hojně kupována.

Terénní výzkumy během minulého roku:
Hrotovice – v průběhu ledna a února byl proveden členy spolku a pracovníky Moravského zemského muzea
terénní průzkum na místech výbuchu bomb 8. 5. 1945. Cílem průzkumu bylo nalezení úlomku bomby, což
se bohužel nepodařilo.
Bylo provedeno a zaznamenáno několik rozhovorů s panem Josefem Polákem, bývalým členem třebíčského
aeroklubu z poválečných let.

V květnu navštívil Zdeněk Prukner rodiště letce Václava Peřiny – Milíčeves a pořídil aktuální snímky hrobu a
rodného domu. Navázal také kontakt se starostou a dalšími.
Zdeněk Prukner získal materiály z pozůstalosti po letci RAF Grygarovi, který na konci života bydlel
v Přibyslavicích.
P. Beroun uskutečnil badatelskou návštěvu v Archivu bezpečnostních sil v Kanicích. Mimo to dohledal
několik zajímavých dokumentů v archivech Rudé armády, zpřístupněné na internetu.

Spolupráce s odbornými institucemi:
Spolupráce s odbornými pracovníky Moravského zemského muzea v Brně.
20. 3. jsme navštívili besedu s panem generálem Bočkem v Budišově.
Podílíme se na přípravách pietního aktu odhalení pamětní desky letce RAF B. Kružíka v areálu borovinské
továrny. Akci sponzoruje R. Horký a technické centrum Alternátor. Dále se podílí základna v Náměšti nad
Oslavou a Muzeum Vysočiny Třebíč. Slavnostní odhalení proběhlo 3. září.
28. 10. spouští Pavel Beroun naše nové webové stránky, na kterých pracoval skoro půl roku. Jsou velmi
povedené a doufáme, že nám pomohou k dalším kontaktům a objevům.
Během roku bylo provedeno a zaznamenáno několik rozhovorů s dalšími 4 pamětníky.

V Třebíči dne 10. 1. 2020

