
Muzeum Komenského v Přerově ve spolupráci se spolkem plas�kových modelářů „PP of Tovačov” se obrací na modelářskou
veřejnost s nabídkou možnos� prezentovat modely letadel v rámci výstavy:

Hledáme modely letadel spjaté s prvorepublikovým československým vojenským letectvím, západním i východním leteckým
odbojem ve druhé světové válce, ale i modely strojů zapojených do leteckých bojů nad Přerovskem 1944-1945 a rovněž
i vojenských a civilních letadel, která působila na přerovském le�š� jako na své domovské základně.

Zájem máme o následující modely letadel:

        Vojenské letouny československého vojenského letectva 1918-1939

        Letouny používané československými letci za druhé světové války ve Francii, Velké Británii (310., 312., 313. s�hací peruť,
311. bombardovací peruť, letka B 68. noční s�hací perutě, včetně letounů cvičných, spojovacích a dopravních)
a v Sovětském svazu (1. československý s�hací pluk v SSSR, 1. československá smíšená letecká divize)

        Letadla zapojené do bojů nad Přerovskem 1944-1945 (N-51D Mustang, P-38J Lightning, B-17G Flying Fortress,
B-24J Liberator, B-109G, FW-190A, Jak-9, Il-2)

        Vojenské letouny působící z le�ště Přerov – Henčlov v roce 1938 (Aero A-100, Avia B-71)
a za německé okupace 1939-1945 (Ar-65, Ar-96, Bü-131, Bü-181, Fw-56, Fw-144, W-34, bitevní verze FW-190)
Vojenské i civilní letouny působící ze základny Přerov-Henčlov/Bochoř po r. 1945 (vojenské letouny: K-65 Čáp,
C-3 (Siebel Si 204 D), C-2B (Arado Ar 96B), Jak-23, Mig-15, Mig-15 UTI, Mig-15 bis, Mig-15 SB, Il-28, Il-28U, Il-14, Il-14T,
Mg-21 MF, Mig-21 F Mig-21 UM, Su-22 M, Su-7, L-29, L-39, L-39 ZA, L-39 MS, vojenské vrtulníky: Mi-24 D, MI-24 V, Mi-17,
Mi-171Š, Mi-8 PPA, Mi-9 IVOLGA, Mi-2, W-3 A Sokol,
civilní letouny: kluzáky (SG-38, ŠK-38, Honza, Krajánek, Kmotr, Šohaj), Piper Cub, DC-3, Il-12, Il-14, L-410, Ae-45,
Zlín Z 142, Zlín Z 43, L-200 Morava).

Modely by neměly být provedeny v měřítku menším než 1/72.
Není bezpodmínečně nutné, aby značení letadel odpovídalo jednotkám přerovského le�ště.
Modely budou vystaveny v zabezpečených prostorách přerovského zámku ve výstavních vitrínách.
Doba trvání výstavy: červenec až říjen 2021.
Modely je možno nabízet do 9. července 2021.

V případě zájmu o vystavení vašich modelů je možno se obrá�t na pracovníky Muzea Komenského v Přerově,
se kterými budou domluveny podrobnos� zapůjčení a vystavení modelů: 
     Mgr. Aleš Drechsler (kurátor výstavy): drechsler@prerovmuzeum.cz, tel. 605783728
     Mgr. Jana Tr�ková (vedoucí výstavního a programového oddělení): tr�kova@prerovmuzeum.cz , tel. 725 337 426

Výzva pro modeláře!
„Mezi mraky: 110 let přerovského letectví / generál Karel Janoušek a další…“

Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem.
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