LÍPY Z NEBE
aneb
1000 MIL NAD ÈESKOSLOVENSKEM 1918
V letoöním roce si pøipomínáme v˝znamné v˝roèí a to 100 let od vzniku èeskoslovenského letectví. Koncem roku 1918, tìsnì po vzniku èeskoslovenské republiky,
zakládá skupina nadöencù, vìtöinou pøísluöníkù rakousk˝ch leteck˝ch útvarù,
první èeskoslovenskou leteckou jednotku. Èeskoslovenské letectví je tedy zaloûeno a dalöích sto let aû do letoöních dnù pak zaznamenalo øadu úspìchù.

Aviatické sdruûení Bohemia z.s. navazuje na více neû stoletou historii letectví u nás.
Roku 1918 skupina aviatikù Aviatického sdruûení Bohemia zkonstruovala a také
pøedvádìla za letu první letadlo vyrobené v Èeskoslovensku pod názvem Bohemia
B5.Tímto èinem se nesmazatelnì zapsala do dìjin èeskoslovenského letectví.
Cílem nynìjöí skupiny Bohemia z.s. je to, aby seznamovala veøejnost s tradicemi
èeskoslovenského letectví i osobnostmi, které se na rozvoji naöeho letectví podíleli.
K letoönímu v˝znamnému v˝roèí se èlenové této skupiny rozhodli provést skupinov˝
let historick˝ch letadel èeskoslovenské v˝roby nad územím prvorepublikového
Èeskoslovenska. Akce má název
“Lípy z nebe aneb 1000 mil nad Èeskoslovenskem 1918”
Na vybran˝ch letiötích vysadíme lípy srdèité - symbol státnosti. Chceme tím vyjádøit
vdìk a úctu legionáøum a rovnìû leteckému personálu, kter˝ bojoval za naöí svobodu na ve vöech váleèn˝ch konfliktech uplynul˝ch 100 let.

Vzduch je naöe moøe ...

1000 MIL NAD ÈESKOSLOVENSKEM 1918

Program letu
1. den - 29.8.2018 Vodochody - Raná - éatec - Karlovy Vary - Cheb
Cheb - Plzeò/Línì
Plzeò/Línì - Èeské Budìjovice - Jihlava - Brno/Medlánky - Kunovice
2. den - 30.8.2018 Kunovice - Trenèín - Mohyla M.R. ätefánika Bradlo - Pieöùany - Nitra
3. den - 31.8.2018 Nitra - Sliaè/Tri duby - Koöice - Preöov - Poprad
Poprad - éilina - Púchov - Otrokovice - Pøerov
4. den - 1.9.2018

Pøerov - Prostìjov - Moravská Tøebová - Vysoké M˝to - Choceò
Choceò - Hradec Králové (CIAF)

pozn. na letiötích, která jsou uvedena èervenì budou zasazeny lípy republiky

Partneøi akce

Kontakt:
Kontakt: Ing. Duöan Skála , email: dusan.skala@volny.cz , tel. (+420) 724 672 271
www.asbohemia.cz

