RC MODEL SHOW- program

RC MODEL SHOW 2019

Co jsme pro vás připravili?

Již tradičně vyhlásíme anketu o divácky nejzajímavější ukázku hlavního programu- „
Nejhezčí éro setkání“
. Tři stroje, nebo vystupující skupiny, s nejvyšším počtem hlasů pak svým majitelům přinesou
ocenění v podobě pamětní plakety a drobné věcné ceny. Ukázka, nebo model s nejvyšším
počtem diváckých hlasů získá zároveň i další cenu a to
„
Putovní zlaté rádio
“. Z
řad hlasujících diváků budou vylosováni minimálně tři výherci hodnotných věcných cen
věnovaných našimi sponzory a jako bonusová cena je připraven vyhlídkový let na motorovém
padáku se zkušeným pilotem Johnym Jahnem.
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bude zahájena v sobotu v 11:00 hodin

11.00- Zahájení letových ukázek modelů

11:30- Společné vystoupení mistrů světa z roku 2018

12.00- Skutečná technika Solok M1 D

12.30- Obří maketa FW- 190
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Turbínou poháněný vrtulník Mi- 24

13.00- Skutečný ULL letoun STOL CH-70

13.30- Turbínou poháněná maketa JAS 35 Vigen

14.00- Přílet motorových rogal

14.30- Turbínou poháněná obří maketa vrtulníku Mi-24
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15.00- Skutečné letouny ZLÍN Z-43, ZLÍN Z-37 Čmelák Aeroklub Klatovy

15.30- Turbínou poháněný Viperjet

16.00- Ukázka bojů z II. světové války ASTR Rakovník

16:30-

17.00- Sokolnické ukázky výcviku dravců

17.15- Ukázka výcviku psů Agility
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17.30- Ukončení oficiální části modelářských ukázek

17.45- předání cen pilotům a vylosovaným divákům

18.00- Kopec pěny

18.45- Loutkové divadlo BUBÁČEK nejen pro děti

20.00- Večerní posezení s živou hudbou

21.30- Ohnivá show v podání skupiny Fuegnis
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22.00- Noční létání

Doprovodný program: Mládežnická rocková skupina po celý den

RC stavební technika- RC Truck Domažlice

Statická ukázka závodního rallye speciálu
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Statická ukázka záchranného vozidla ASR ČR

AVON pro ženy i děti a mnoho dalšího

Skladba programu se může měnit s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky

Následovat bude volná zábava za doprovodu hudebně zábavného tělesa JaMi až do
brzkých ranních hodin. V této souvislosti bychom rádi upozornili klidu milovné
účastníky, kteří využijí ubytování v připraveném kempu, aby si místo pro svůj karavan či
stan vybrali v dostatečné vzdálenosti od hlavního stanu, kde bude noční rej probíhat.

Nezapomínáme ani na děti. Pro ně, ale samozřejmě i pro všechny účastníky RCMS
bude po celý den připraven doprovodný program, který by měl oživit dění v diváckém prostoru.
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- K dispozici bude dětský koutek
- Malování na obličej pro děti
- Avon koutek pro dámy
- Statická ukázka závodního speciálu
- Modely terénních aut Traxxas předvede RC ZOOM Klatovy
- Moledy stavební techniky předvede RC Truck Domažlice
- po skončení hlavního progranu budou probíhat vyhlídkové lety na motorovém
paraglidu
- Večerníček v podání loutkohereckého divadla Bubáček
- Ohnivá show skupiny historického šermu Artego
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Samozřejmostí bude celodenní občerstvení přímo v areálu letiště. Nalákat vás můžeme na
jedinečné klobásy, které si můžete dát jen u nás na letišti, vynikající „Náčelníkovo prasátko“,
nebo jen „obyčejný“ párek v rohlíku. Pitný režim dodržíte za pomoci studených i teplých nápojů
více či méně kalorických, anebo úplně bez alkoholu. Pro mlsné jazýčky připravíme oplatky,
bonbony, lízátka, nanuky…………… Zkrátka každý si přijde na své.

Do kempu se můžete přijet ubytovat již ve čtvrtek 18.7.2019 v odpoledních hodinách a v
podvečer bude možné využít naší občerstvovací stanice. V pátek bude celý areál již plně v
provozu od božího rána, k páteční večeři bude připraven výborný vuřt guláš naší Kačenky a
pokud se nesež.. během půl hodiny jako vloni, zbude i na sobotní snídani. Náš kemp bude
sloužit jak aktivním účastníkům RCMS, tak zájemcům z řad veřejnosti.

NEDĚLE proběhne formou volného létání, povídání, střízlivění, nebo naopak přikrmování
opiček. Celý areál bude funkční, takže ti co budou chtít strávit příjemnou neděli nejen s modely,
mohou nás bez ostychu navštívit a to bez placení vstupného.

Po skončení celého víkendu nikoho vyhánět nebudeme. Pobyt u nás na letišti si můžete
prodloužit, na jak dlouho uznáte za vhodné a my se pokusíme zajistit Vám k pobytu u nás
co možná nejlepší podmínky. TĚŠÍME SE NA VÁS !!!

Doporučujeme Vám, aby jste si přečetli ještě všeobecné informace
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