Zpráva o činnosti Spolku historie letectví Třebíč za rok 2021

Spolek se přes značné utlumení činnosti v době koronavirové pandemie sešel na 11
svolaných schůzích. Setkání se většinou uskutečnila ve venkovních prostorách. Hlavní náplní
spolku bylo v tomto roce vytvoření publikace o leteckém neštěstí v roce 1931, při kterém
zahynul akrobatický pilot Václav Peřina. Od jeho smrti uplynulo 90 let. Také další akce, námi
pořádané, měly vztah k zmiňované události.

Na webových stránkách našeho spolku jsme v tomto roce zveřejnili následující články:
-Vzpomínky Karla Fialy ml., palubního střelce Il-10.
-Připomínka 90. Výroči smrti V. Peřiny.
-V posledních hodinách války, popis náletu sovětského letectva na Dalešice.
-Vznik a vývoj stíhacího letadla Aero A-18.
-Zápis z pietního aktu u Peřinovy mohyly, konaného 5. září t. r.
-Zápis z křestu sborníku „Tajemství Peřinovy mohyly“.

Hlavním publikačním počinem našeho spolku bylo bezesporu vydání sborníku „Tajemství
Peřinovy mohyly“, kterou za finanční podpory Města Třebíč vydala tiskárna Amaprint. Velkou
pomoc nám poskytlo též knihkupectví Trojan. Na textech a dalších podkladech pracovali
všichni členové spolku intenzivně celé první pololetí, takže se podařilo uskutečnit vydání
sborníku k datu výročí, které sborník popisuje. Bez nadsázky se dá říci, že v této publikaci je
shrnuto vše, co náš spolek pod vedením J. Kabáta shromáždil k dané události za uplynulých
deset let badatelské práce. O kladném hodnocení sborníku svědčí i fakt, že byl velmi brzo na
pultech knihkupectví rozebrán.

Přednášková činnost spolku:

5. 9. Organizujeme pietní akt u Peřinovy mohyly, ukládáme zde kytici 26 rudých a bílých
květů. Nad mohylou provedlo pět letadel aeroklubu několik přeletů ve formaci.

15. 9. Proběhl křest sborníku v knihkupectví Trojan na náměstí. Sborník pokřtil pan starosta
Pavel Pacal.

12. 10. proběhla přednáška o prvním leteckém dni v Třebíči. Uskutečnila se v Centru tradiční
lidové kultury, bývalém Šmeralově statku v rámci podzimního cyklu přednášek Muzea
Vysočiny Třebíč.

18. 10. se uskutečnila přednáška o Hrotovické tragédii. Pořadatelem byla knihovna
v Hrotovicích. Původně měl tuto přednášku dělat Vlastimil Schildberger ml. z Moravského
zemského muzea, z důvodu jeho předčasného skonu se toho úkolu ujal Zdeněk Prukner a
další členové spolku.

Další činnost našeho spolku:
S režisérem Oliverem Malinou jsme natočili krátké povídání o letcích RAF z Třebíče. Budou
použity v jeho novém dokumentu, připravovaném na příští rok. Natáčení proběhlo 1. 9.
V Třebíči na Hrádku a na lávce Jindřicha Svobody. Také u pamětní desky na náměstí.

29. 10. se J. Kabát zúčastnil jednání Českého svazu letectví. Setkání se uskutečnilo v Žatci.
Organizátoři mají zájem o náš vstup do tohoto svazu. Cílem je sjednotit malá letecká muzea.

6. 11. jsme se zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky Brněnského střeleckého spolku
na ústředním hřbitově. Slavnost byla spojena se vzpomínkou na zesnulého Vlastimila
Schildbergera ml., se kterým jsme mnohokrát spolupracovali na výzkumech.

Zápis provedl J. Bašta 12. 1. 2022

