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Vážený pane ministře,
dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za Vaši podporu devátého ročníky akce „OPEN SKIES FOR
HAND1CAPPED", kterou naše společnost Letecké služby Hradec Králové a*s. díky Vaší výrazné pomoci
organizovala letos společně s 22. Základnou vrtulníkového letectva dne 18.6.2016 na letišti Hradec Králové a
Náměšť nad Oslavou.
Chtěl bych touto cestou poděkovat vojákům z letecké základny Kbely, Náměšť nad Oslavou a Čáslav a dále
Nemocniční základně Hradec Králové za jejich prafesíonální^přísuip k této akci, která je svou výjimečností v
naší republice jedinečná a napomáhá i k prezentaci Armády České republiky. Uvedené akce se zúčastnilo
přibližně 2300 návštěvníků, provedli jsme 27 letů a pro 610 postižených a jejich doprovody jsme zabezpečili
vyhlídkový let. Rozhodující měrou se o tak vysoké počty přepravených zasloužily právě letouny CASA a L-410
vzdušných sil AČR. Akce samotná byla kromě Vaší záštity podporována hejtmanem Královéhradeckého kraje a
primátorem města Hradec Králové. Při akci spolupracovali AČR, PČR, hasiči Královéhradeckého kraje s
dobrovolnými hasiči, Městská policie HK a klub vojenské techniky. V průběhu dne jsem měl možnost
diskutovat s hendikepovanými, pozvanými hosty a ostatními účastníky akce. Ti projevili uznání a poděkovali za
možnost zpříjemnit život lidem s postižením.

S úctou

Ing. Vlkdi m%ijriga
ředitel^spotečnosti

rVO OBRANY
ÍHO IAJ [-;!VJ !\ÍÍKA

'2 "3;-201

, f s ( y ; /j

&j»

nwA^ 1
AiRFORT Hradec Králové
L&tecké služby Hradec Králové a.8.
Pitetická151
500 03 Hradec Králové-Rusek
CZECH REPUBLIC

IP teL: 00420 491 619 011
IP fast: 00420 491 617 899
e-mail: office@bIik.cz
http://wwwJ5hk.cz

ÍČ; 27S2QBS8, DIČ; €227520553, Bankovní spojeni: Komerční banka, s.s., Ctí.; 35-3S3 5048277/011
Společnost |e sapsátsa v Obehnáním rejstříku vedeného Krajským sosiiJem v Hradci Králové, oddfl B, vložka 2S24

W» VM

\

