Název aktivity
Krátký popis aktivity

14. ročník Memorial Air Show 2017
Akce se koná od roku 1991 jednou za dva roky. Tradičně se koná pod záštitou prezidenta republiky a
hejtmana Ústeckého kraje. Motem tohoto ročníku je 100. výročí začátku používání letectva jako
bojového prostředku, 100. výročí vstupu USA do první světové války, 75. výročí vstupu USA
do leteckých bojů v Evropě a 100. výročí vítězné bitvy Československých legií u Zborova. Stejně tak,
jak tomu bylo u velice zdařilé akce v roce 2015, chceme, aby se této významné letecko-společenské
akce zúčastnili zástupci všech států, které se zúčastnily leteckých bitev na evropském válečném nebi.
Samozřejmostí je spolupráce s médii a zejména přímý televizní přenos Českou televizí.
V letecko společenské akci propagovat letectví jako vhodnou volnočasovou aktivitu pro mládež
v Ústeckém kraji. Nejlépe na ukázce leteckých sportovců ČR a mistrů světa ve všech kategoriích
letectví.
Uspořádání mezinárodní akce u symbolické hory Říp a s tím i spojená propagace celého regionu
Sportovní, kulturní a společenský
Mezinárodní
24. - 25. 6. 2017
Občané ČR a sousedních států všech věkových kategorií

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Časové období akce
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
40.000
aktivity (nepovinné)
Roudnice n. L. - letiště
Místo realizace aktivity
Propagace Ústeckého kraje v České republice i zahraničí, propagace sportu, v letecko společenské
Očekávané výsledky/dopady/výstupy

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity

akci propagovat letectví jako vhodnou volnočasovou aktivitu pro mládež v Ústeckém kraji. Nejlépe na
ukázce leteckých sportovců ČR a mistrů světa ve všech kategoriích letectví. Připomenout významná
výročí v letectví a v boji za svobodu.
Hrubý odhad: 5,4 mil. Kč
Vícezdrojové
Aeroklub Memorial Air Show Roudnice nad Labem

Stručný popis činnosti pořádající organizace

Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity

Zapsaný spolek, jehož hlavní činností je zejména:
a) provozování sportu a tělovýchovy v oblasti leteckých a branných činností
b) práci s dětmi a mládeží a péči o jejich sportovní výchovu,
c) vzdělávání, školení a osvěty v oblasti sportu,
d) organizaci a pořádání sportovních akcí včetně veřejných leteckých dnů
e) propagaci sportovní kultury, spotů a dalších zájmových aktivit,
f) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
g) realizace projektů směřujících k navýšení aktivně sportující veřejnosti a vytváření
podmínek pro nově vznikající letecké sporty
Žižkova 3389, 41301 Roudnice n. L., IČO: 46771255, DIČ: CZ 46771255
Vlastimil Dvořák
Prezident a statutár
606 887 070
akrce@seznam.cz
Vlastimil Dvořák – statutár spolku
Ústecký kraj, Město Roudnice n. L., Sdružení sportovních svazů ČR, Ministerstvo obrany ČR, ŘLP, a.s.
O dalších partnerech se jedná.

