
Zpráva o činnosti Spolku historie letectví Třebíč za rok 2022 

 

Spolek během roku uskutečnil celkem 12 svolaných schůzek. 

Podíleli jsme se na přípravách otevření nové prohlídkové trasy pro návštěvníky zámku 

v Budišově. Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč a rodinou pana Smrčka jsme připravili 

informační panely o osudech Leonharda Smrčka, letce 311. Sq. RAF. Nová expozice byla 

otevřena na jaře. 

Podíleli jsme se na setkání bývalých letců ze základny v Náměšti, které proběhlo 25. 5. 2022 

v Malhostovicích. Proběhla tam vzpomínka na katapultáž pilota MiGu-21 v blízkém okolí. 

V neděli 11. 9. 2022 jsme se podíleli na slavnostní vzpomínce u příležitosti 50 let od havárie 

vrtulníku Mi-8 u Rudíkova. Proběhlo zde odhalení nového pomníku a setkání s pamětníky a 

rodinnými příslušníky letců. 

17. září 2022 jsme se zúčastnili setkání v soukromém leteckém muzeu v Malhostovicích, které 

inicioval náš předseda Jiří Kabát. Uskutečnilo se jako připomínka dne československého 

letectví a setkali se zde bývalí vojenští letci s leteckými badateli. Muzeum Jiřího Kučery je 

opět o něco bohatší. Prohlédli jsme si nová letadla a další exponáty vtipně umístěné ve 

starém autobusu. Velmi milé bylo povídání s bývalým bitevním letcem z náměšťské základny, 

mjr. Františkem Kružíkem. Jedním ze vzácných hostů měl být i veterán bojů v RAF, pan generál 

Emil Boček, ten však bohužel nedorazil. Ve svých 99 letech již začíná odmítat pozvání na 

různé besedy a setkání.  

Podíleli jsme se na přípravách a konání semináře o životě Josefa Šandery, který proběhl 

v Náměšti nad Oslavou 19. 10. 2022. Přispěli jsme některými artefakty a materiály do 

doprovodné výstavy, která byla instalována v místním muzeu a také na samotném semináři 

přednáškou Z. Pruknera. 

Pokračuje naše spolupráce se Svazem Čs. Letectví. 

 

Přednášková činnost: 

19. 4. 2022 Z. Prukner přednášel v Muzeu Vysočiny Třebíč na téma: Oběti války z druhé 

strany. 

19. 10. 2022 se zapojil Z. Prukner příspěvkem na semináři o výsadkáři J. Šanderovi v Náměšti 

nad Oslavou. Semínář proběhl v budově továrny Habitat. 

19. 11. uskutečnili Z. Prukner a P. Beroun přednášku v Heralticích. Tématem byl konec války a 

události s tím spojené. 

Kromě přednášek uskutečnil Z. Prukner během roku několik komentovaných procházek po 

Třebíči, kde mj. vyprávěl i o leteckých událostech za války. 

 



Publikační činnost: 

Na stránkách spolku byl zveřejněn článek pana Jaroslava Dvořáka, čestného člena spolku, na 

téma: O příspěvku letců Třebíčska k jadernému odstrašování. 

V expozici zámku Budišov a na našich webových stránkách byl zveřejněn text o osudech letce 

Leonharda Smrčka z Budišova a nejnovějších poznatcích o jeho posledním letu a exhumaci 

v Holandsku. Rozšířený text vyšel také ve sborníku Muzea Vysočiny Třebíč, Naším krajem. 

Zápis provedl J. Bašta  

V Třebíči dne  20.3.2023 


