19. 6. 2017: Pozvánka na akci Odlétáme na prázdniny 2017:
Military den Kunovice
Vážení přátelé,
zveme Vás na tradiční akci a Slováckého aeroklubu Kunovice a Leteckého muzea v Kunovicích, zvanou
Odlétáme na prázdniny 2017, která se bude konat v sobotu 24. 6. 2017 od 10.00 v areálu Slováckého
aeroklubu a v leteckém muzeu.
Letošní ročník nese podtitul „Military den Kunovice“. Zveme na něj především děti a mládež ze
Zlínského kraje i okolí, ale pevně věříme, že některé body programu zaujmou i dospělé návštěvníky.
„Oficiální zahájení proběhne v 11:00 hod. v areálu Slováckého aeroklubu na nádvoří před hangáry,“
říká vedoucí leteckého muzea Martin Hrabec. Návštěvníky čeká bohatý program. V dynamické ukázce
se představí například Aktivní záloha Armády ČR, k vidění budou ukázky vojenské techniky (mj. tank
T-34) a zúčastní se několik klubů vojenské historie. Připomeneme také 75. výročí atentátu na
Heydricha – město Kunovice zapůjčí výstavu věnovanou četaři Janu Hrubému, kunovickému rodákovi
a jednomu ze sedmi parašutistů, kteří zahynuli v pražském kostele svatých Cyrila a Metoděje.
Letecké muzeum slavnostně představí svůj nejnovější exponát – unikátní bitevní prototyp letounu
„Turbočmelák“ Zlin Z-37TM (Turbo Military), který prošel kompletní rekonstrukcí a byl zrestaurován
do podoby, v níž procházel vojenskými zkouškami. Veřejnost si bude moci prohlédnout také jindy
nepřístupný letoun TU-154M reg. č. 1016 „Naganský expres“ a podívat se, jak postupují montážní
práce.
Vstup na akci je dobrovolné. V případě dobrého počasí bude možnost zakoupení vyhlídkových letů
včetně letu „kunovickým“ strojem Let L-410.
Věříme, že Vás informace o Military dni Kunovice zaujala a že se rozhodnete o ni podělit i se svými
čtenáři. Rádi samozřejmě uvítáme i Vás. Bližší informace podá vedoucí muzea M. Hrabec na tel. č.
602 749 358.
Na viděnou se těší
tým Leteckého muzea v Kunovicích

Více informací najdete na...
Facebooková stránka Leteckého muzea v Kunovicích:
https://www.facebook.com/zachranteLMK
Stránka akce Odlétáme na prázdniny 2017 – Military den Kunovice:
https://www.facebook.com/events/314429702322769
Máte-li zájem o další informace, fotografie či cokoli dalšího,
obraťte se na vedoucího LMKU Martina Hrabce: 602 749 358 či muzeum-kunovice@seznam.cz
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