8. september 2018

Kosicky
letecky den
AN-2 je najväčší jednomotorový dvojplošník
na svete, navrhnutý konštruktérskou kanceláriou
Antonov. Vyrábaný od 1947 do 1989 – transportný,
výsadkový, sanitný.

Ultraľahké celokovové športové lietadlá
slovenského výrobcu Tomark Aero z Prešova.

16:00 – 16:10

13:10 – 13:25

Vyhlásenie súťaže o tandemový zoskok a let
vrtuľníkom – predseda KSK
11:10 – 11:25

13:25 – 13:40

Zoltán Vereš je jeden z najlepších airshow pilotov
v Európe na akrobatickom lietadle MXS.

Stíhačka z II. svetovej vojny s hviezdicovým
motorom – letová ukážka.

Otvorenie leteckého dňa

Zoltán Vereš – Akrobacia

Zoskok parašutistov AN-2
16:15 – 16:50

Vrtuľník MI-2

Mi-2 je sovietsky viacúčelový ľahký vrtuľník
skonštruovaný v Moskovskom vrtuľníkovom
závode M. L. Mila začiatkom 60. rokov 20. storočia.
Napriek tomu, že ide o sovietsku konštrukciu, stroj
bol vyrábaný výhradne v závode PZL (Poľský
letecký závod) vo Świdniku v Poľsku.

11:00 – 11:10

Vrtuľník Schweizer 269

Jak-3

Retro Sky Team

Ukážka leteckých vzdušných súbojov
s pyrotechnickými efektmi.
16:50

Záver Košického leteckého dňa 2018

DOPLNKOVÝ PROGRAM
Aeroklub Košice
9:00

Otvorenie areálu

11:25 – 11:35

13:40 – 13:55

4x Zlín 226 (dvojmiestny jednomotorový
dolnoplošník, ktorý je konštruovaný na ucelený
letecký výcvik, vrátane akrobacie) lietajúci
v rôznych formáciách letovej ukážky.

Cvičné vojenské akrobatické lietadlo na výcvik
vojenských pilotov hlavne Dossaf-USSR
(dobrovoľnícka spoločnosť pre spoluprácu
s armádou, leteckou a námornou dopravou v ZSSR),
ale aj v Rumunsku či Maďarsku.

Mažoretky – Twingy

13:55 – 14:05

10:10 – 10:25

11:35 – 11:45

Z-37 Agro

9:35 – 9:40

9:40 – 9:55

Tanečné štúdio Adriany Vrbovej
9:55 – 10:10

Detský folklórny súbor Čarnička

Ľudovo ČMELIAK, lietadlo na aplikáciu tekutých aj
tuhých látok na rôzne poľnohospodárske kultúry –
„Práškovací letadlo“

Slávnostný príhovor predsedu KSK
14:05 – 14:20

10:25 – 10:40

11:45 – 11:55

Zoltán Veres je jeden z najlepších airshow pilotov
v Európe na akrobatickom lietadle MXS.

10:40 – 11:00

Robinson R44 je asi najpouživanejší súkromný
vrtuľník na svete – letová ukážka jeho schopností.
Ide o štvormiestny ľahký vrtuľník vyrábaný od
roku 1992 americkou spoločnosťou Robinson
Helicopter Company. Robinson R44 vychádza
konštrukčne z menšieho dvojmiestneho modelu
Robinson R22 a je vybavený hydraulickými
systémami pre riadenie letu. Prototyp prvýkrát
vzlietol 31. apríla 1990. Model Robinson R44 získal
certifikát FAA v decembri 1992.

Skupina lietadiel z obdobia
československej výroby
12:15 – 12:25

Ľahký dvojmotorový viacúčelový vrtuľník
vyrábaný spoločnosťou Bell Helicopter Textron
a Samsung Aerospace Industries.
12:25 – 12:35

Zoskok parašutistov AN-2
MD 500

PO 2

Polikarpov – dvojplošník vyrábaný od roku 1927. Už
v druhej svetovej vojne zastaralý, lietali na ňom len
ženy a len v noci.
14:45 – 14:55

VT-10 Dynamic (slovenský výrobok
Aerospool Prievidza

12:00 – 12:40, 14:30 – 15:10

Bábkové predstavenie pre deti

Mária Ďuríčková – Peter Palik,
Guľko Bombuľko, Bábkové divadlo v Košiciach

stupeaktivity
Celodenné
n
av

• Vývozy návštevníkov vrtuľníkom
• Vyhliadkové lety
• Výstava historických vozidiel
• Workshopy pre deti

3€
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L-200 Morava

Československé viacúčelové lietadlo, ktoré sa
pre svoju obľúbenosť a kvalitu v súčasnosti používa
hlavne na vyhliadkové lety. Najväčším odberateľom
bol sovietsky Aeroflot, ktorý odobral okolo 170
lietadiel a používal ich ako aerotaxíky.
15:05 – 15:15

Artur Kielak je povolaním kapitán Boening 737,
jeden z najlepších akrobatických pilotov na svete.

15:15 – 15:35

Odlet linka

Deti do výšky 140 cm,
dôchodcovia a ZŤP

zadarmo

Predpredaj

Artur Kielak a Jak-3 (spoločná ukážka)

SUTAZ

rko lete dňa môžete v stánku
pu p a
Počas celého
do Mleteckého
zea
ú
Košice Región súťažiť
o tandemový zoskok alebo let
vrtuľníkom.

14:55 – 15:05

12:40 – 12:55

Artur Kielak – Akrobacia

Otvorenie areálu

Na mieste
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Vrtuľník od výrobcu McDonell Douglas – USA,
využívaný políciou, armádou ako aj na stavebné
práce vo výškach. Tento je zo Spišskej Novej Vsi
od firmy Techmont.

14:35 – 14:45
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12:25 – 12:40

Sikorsky UH-60 Black Hawk je dvojmotorová,
štvorlistová, stredne ťažká viacúčelová helikoptéra,
ktorú vyrába spoločnosť Sikorsky Aircraft. Dizajn
helikoptéry bol vytvorený pre konkurz Utility
Tactical Transport Aircraft System (UTTAS) v roku
1972, ktorý usporiadala armáda United States Army.
Armáda označila prototyp ako UH-60A a vybrala
Black Hawk ako víťazná helikoptéra programu
v roku 1976.

Letecké múzeum
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Bell-427

Vzdušné sily SR – UH-60 Black Hawk
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Mažoretky – Twingy
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Robinson R44

Zoltán Vereš – Akrobacia

Tanečné štúdio Adriany Vrbovej
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Retro Sky Box
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Zoskok parašutistov AN-2

15:45 – 16:00

Tomark Aero – Viper SD4, Skyper GT9
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HLAVNÝ PROGRAM

Letisko Košice
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