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Vážení členové klubu Leteckého muzea Libořezy,
jménem našeho realizačního týmu chci poděkovat vám všem, kteří jste poskytli finanční podporu nebo jste jinak
pomohli v rozvoji tohoto projektu. Svojí finanční a aktivní účastí pomáháte nejen zachránit a udržovat legendy
Československého a Českého letectví, ale zároveň pomáháte uchovat odkaz a paměti jeho bývalých členů. Ze srdce
vám všem děkujeme, hlavně jak Jihočeskému kraji a obci Stříbřec (poskytnutí dotace) a všem dalším příznivcům.
V roce 2019 jsme prošli dalším křestem. Tím byla veřejná akce Vojenský den v Libořezích. Akce byla velmi úspěšná a
sešlo se mnoho kladných ohlasů, které nás přesvědčili o tom, že má smysl takovouto akci v jižních Čechách zopakovat
a rozvíjet. Takže v sobotu 18. července si určitě udělejte čas a přijeďte do Libořez. V tuto chvíli sestavujeme program
a myslím, že se bude na co těšit.
Co se týče rozvoje našeho muzea, asi nejdůležitější informací je zahájení výstavby haly pro letadla a zbudování stálé
expozice. Tomuto projektu významně pomohl jeden z našich členů pan Martin Doubek. Poskytl hmotnou i finanční
podporu, díky které můžeme výstavbu haly realizovat. Výstavba bude zahájena počátkem jara letošního roku a je
v plánu ji do podzimu dokončit. Takže krásky budou už na zimu v suchu a bezpečí.
V listopadu se podařilo dohodnout nákup dalšího krásného exponátu do naší sbírky. V těchto dnech se kontrakt
dokončuje a exponát by měl být k vidění v nově vystavěné hale. Zatím více prozrazovat nebudu. Přijďte se na konci
léta podívat. Určitě uspořádáme jeho představení veřejnosti. I v tomto případě významně pomohl pan Martin
Doubek a proto mu tímto chci věnovat zvláštní poděkování. Martine, děkujeme! Posouváš tento projekt významně
kupředu.
Stihli jsme pracovat i na rekonstrukci MiGu – 19 PM. Dokončili jsme renovaci vztlakových klapek a pokročili jsme
v pracích na podvozkových šachtách hlavního podvozku. Zároveň se nám podařilo MiGa doplnit o krásný brzdicí
padák, kameru nebo postroj pilota. V letošním roce plánujeme dokončit práce na křídlech a opravit všechna
poškození draku. Takže v renovaci určitě pokračujeme!
Tohle je malý důkaz, že nadšení ani síly nás neopustili. Záchrana letadel nás naopak velmi nabíjí a sbližuje. Vytvořila
se skvělá parta lidí, která se aktivně podílí na celém projektu. A mám někdy pocit, že se stal prostě zázrak. Jak se lidi
dokážou spojit, nadchnout a podpořit celý projekt. Všem vám mnohokrát děkuji a doufám, že nám tohle všechno
vydrží mnoho let. Tímto chci apelovat i na další vaše známé, kamarády nebo kolegy, kteří by se chtěli stát součástí
tohoto projektu a pomoci v jeho rozvoji. S radostí každého, kdo má zájem pomoci a myslí to od srdce vážně,
vezmeme do svých řad.
V letošním roce vás všechny chceme požádat, abyste s námi nadále vydrželi a podporovali nás. Výše letošního
členského příspěvku zůstane beze změny, tedy 500Kč na dospělého. Děti do 18 let přijímáme do klubu zdarma.
Protože nás čeká velká investice do zbudování haly stálé expozice, prosíme vás o pomoc. Pokud můžete, anebo
chcete přispět na její výstavbu, pošlete klidně vyšší příspěvek, anebo poskytněte stavební materiál. Velmi nám tím
pomůžete. Jako poděkování od nás opět obdržíte malý dárek a samozřejmě všichni členové klubu budou sepsáni na
čestném seznamu, který bude viset ve stále expozici v naší hale.
A to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Takže zachovejte nám přízeň a přijeďte se určitě podívat a přesvědčit se,
že vaše pomoc má smysl. Všem vám mnohokráte děkuji za sebe i za náš realizační tým a přeji vám mnoho zdaru
v roce 2020.
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