Aeroklub Brno – Medlánky a M Brno-Medlánky
Vás zvou na
LETECK DEN V BRN-MEDLÁNKÁCH
konan u píleitosti Oslav 80. vroí konání I. národní soute
plachtovch letadel v eskoslovenské republice
(konané v roce 1924)

Sportovní letit Brno-Medlánky
28. – 29. srpna 2004
Nejde o leteck den C.I.A.F. v Brn-Tuanech
PROGRAM:
Sobota 28. srpna 2004
11:00 hod.
statická ukázka letové techniky, ukázka vcviku Armády eské republiky (vystoupení skupiny MUSADO, vcvik
stráních ps, st elecké trenaéry pro nácvik st elby z ru ních zbraní, ukázky pyrotechnického vybavení,
prezentace p ípravy chemickch specialist)
14:00 hod.
leteck den – nejucelenjí ukázka poválench i soudobch vtro, ukázka soudobch i historickch letadel
civilních a vojenskch, ULL, para, lete tí modelá i, ukázka bojovch letoun Armády R, individuální i skupinová
akrobacie motorovch a bezmotorovch letoun, THE FLYING BULLS AEROBATICS TEAM
(skupinová akrobacie 4 letoun Zlín Z-50 na sv tové úrovni, poslední vystoupení na území eské republiky
v leto ním roce).
16:30 hod.
skupinov start horkovzdunch balón

Nedle 29. srpna 2004
10:00 hod.
statická ukázka letové techniky, ukázka vcviku Armády eské republiky
12:30 hod.
Bolek Polívka vykoná p ehlídku Letky Vala ského království z Kotvrdovic a následn uzav e „Pakt o vzájemné
spolupráci a neúto ení na v né asy a ani o minutu déle s reprezentací Svobodné spolkové republiky Kraví Hora
z Bo etic
14:00 hod.
leteck den – nejucelenjí ukázka poválench i soudobch vtro, ukázka soudobch i historickch letadel
civilních a vojenskch, ULL, para, lete tí modelá i, ukázka bojovch letoun Armády R, individuální i skupinová
akrobacie motorovch a bezmotorovch letoun, THE FLYING BULLS AEROBATICS TEAM
(skupinová akrobacie 4 letoun Zlín Z-50 na sv tové úrovni, poslední vystoupení na území eské republiky
v leto ním roce).
16:30 hod.
skupinov start horkovzdunch balón
Parkování na kvárovém hiti FC, Hudcova ul. 33 a vyhrazeném parkoviti u letit. Kyvadlová doprava
MHD od konené tramvaje . 1 v ekovicích s mezizastávkou u kruhového objezdu na ul. Turistická.
Pístup pouze od Medlánek.
Respektujte pokyny poadatel!

Akce se koná pod zá titou
RNDr. Petra Duchon , primátora m sta Brna
Ing. Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje
generálpor. Ing. Pavla tefky, ná elníka Generálního tábu Armády R
Ing. Milana imonovského, ministra dopravy a spoj R
Ing. Stanislava Filipa, p edsedy Svazu letc R.
Akce je realizována v t sné sou innosti s Armádou eské republiky.
Akce se koná za podpory Armády eské republiky, za finan ní podpory Statutárního m sta Brna, M stské
ásti Brno-Medlánky a Jihomoravského kraje.
Vstupné: dosp lí 80 K , d ti 6-15 let 20 K
Více informací: www.akmedlanky.cz nebo www.eurady.cz/medlanky

