Výstava „Králové vzduchu“
Výstava mapuje sportovní úspěchy našich akrobatických pilotů, počínaje 30. léty minulého
století, přes mimořádné úspěchy našich leteckých sportovců v 80. letech, které dosáhl zejména
dvojnásobný mistr světa Petr Jirmus a další piloti té doby, až po vítěze Red Bull Air Race 2018
Martina Šonku a dalšího účastníka poháru Petra Kopfsteina. Výstava je zaměřena především na
fotografickou dokumentaci historie až po současnost.
V rámci vernisáže výstavy přivítáme hosta z USA Francise Gary Powerse Jr., zakladatele muzea Studené války ve Washingtonu (Cold War Museum), který představí v našem muzeu část
své sbírky na téma Aféra U-2 (U-2 Incident), a film natočený podle této události Stevenem
Spielbergem s názvem Most špionů.
Jedná se o první výstavu tohoto zaměření v Severních Čechách a jsme potěšeni, že její uspořádání bylo svěřeno spolku Letci Žatec, z. s.. Výstava bude zahájena 23. dubna 2022 v Leteckém
muzeu Korea-Merkur v Žatci-Bezděkově.
Vernisáže se zúčastní přední akrobatičtí piloti Ing. Martin Šonka a Petr Kopfstein i další letecké osobnosti. Po vernisáži proběhne beseda s akrobatickými piloty a Francisem Gary Powersem Jr. v hangáru letiště Macerka v Žatci. Na letišti bude k vidění akrobatické vystoupení účastníka Redbull Air Race Petra Kopfsteina a přelet stíhaček JAS -39 Grippen z čáslavské Tygří letky. K shlédnutí bude též letoun MiG-21 PFM (tr. č. 4411) z bývalého letiště Korea, toho času
v procesu renovace.
Nabídka prezentace firem:
Generální partner výstavy
* Umístění loga na plakátu výstavy, logo v prostoru výstavy
* prezentace v publikaci k výstavě (formát A 5)
* 2 VIP pozvánky na vernisáž (4 osoby)
Cena 20.000 ,- Kč bez DPH
EXTRA partner výstavy:
• Umístění loga na plakátu k výstavě
• Umístění loga v prostoru výstavy
• 2 poukazy na letový simulátor – délka letu 1 hodina
Cena 10.000,- Kč bez DPH
Partner výstavy:
• Umístění loga v prostoru výstavy
• 2 poukazy na letový simulátor – délka letu 1 hodina
• 1 VIP pozvánka na vernisáž (2 osoby)
• Cena 5.000,- Kč bez DPH
Součástí plánované akce bude autogramiáda aktérů v atraktivním prostředí
nového hangáru na letišti Macerka a umístění log partnerů akce na panelu
v prostoru autogramiády.
Kontakt:
Letecké muzeum Korea-Merkur, Žatec-Bezděkov 118
František Blahout, tel. 736 613 081, email: frantisek.blahout@seznam.cz

