Končí letošní sezona na letišti. Jaká byla?
Poslední dny babího léta odešly a plachtaři mohou začít bilancovat. Základní výcvik
družstva plachtařských žáků, přestože probíhá na naší jediné školní dvousedadlovce
„Kačence“ K-7( neboť naše Blaníky stále ještě po zákroku EASA nesmí do vzduchu), spěje k
dalším pilotním zkouškám.
V praxi se nám osvědčila naše nová vlečná mašinka tuzemské výroby „Samba XXL“. Svoji
úlohu zvládá při výrazně nižších nákladech a co ocení hlavně ti na zemi – je výrazně tišší.
Pokud jde o sportovní výsledky, má se náš aeroklub i letos čím pochlubit. Na plachtařském
mistrovství ČR juniorů 7.-19.7.2013 v Hodkovicích dosáhla naše Klára Teichmannová (20) s
větroňem Cirrus Std. mezi 33 účastníky po devíti soutěžních disciplínách umístění na 4. místě
jako první z žen a stala se tak juniorskou mistryní ČR! Úspěšně tam bojoval i David Mach
(18), když s větroněm Jantar Std. skončil devátý a nebýt vybité baterie a tím ztráty záznamu o
letu v jedné disciplíně, která mu tak nebyla bodována, skončil by na 2. místě. To je zkušenost
pro příště. David se ještě zúčastnil plachtařského mistrovství regionů 28.7.-9.8. 2013 na letišti
ve Zbraslavicích, kde mezi 36 plachtaři bez věkového rozlišení obsadil po 5 bodovaných
disciplinách pěkné 14. místo.
Klára se pak přesunula na letiště do Vysokého Mýta, na vrcholný plachtařský podnik –
Mistrovství ČR v plachtění – kam se nominovala výsledkem z juniorek. Dosáhla tam svého
dosud největšího sportovního úspěchu, když v klubové třídě (bezklapkové větroně, 15m
rozpětí, bez vodní zátěže) mezi 32 účastníky po deseti letových disciplínách obsadila 16. místo
opět jako první z žen a získala titul Mistryně ČR v bezmotorovém létání v klubové třídě.
Náročnost obou dosažených výsledků dokládá vysoký počet letových disciplin , což umožnily
výborné meteo podmínky v době soutěží.
Doma na letišti zatím probíhal již XII. ročník tradičních závodů HOP za účasti plachtařů
ze 4 států - letos poprvé jeden účastník až z Anglie, tradičně Poláci, Němci a naši). Soutěžilo
se opět ve dvou třídách. Jednak v původní třídě dřevěných „oldtimerů“, t.j. historických
kluzáků (Klub) s 29 účastníky, jednak v doplňkové třídě laminátů (Kombi) – Poháru Petra
Fialy – s 11 účastníkyů, kteří dělají pro hlavní soutěž „meteochrousty“ (tj. průzkum
termických podmínek a ještě při tom závodí ve svých odlišných disciplínách). V posledních
třech letech, kdy se závody konaly v srpnu, se tento náš podnik stal prestižní záležitostí, tak
říkajíc neoficiálním mistrovstvím oldtimerů. Zúčastňují se ho jak „staří vlci“, tak i plachtařští
„benjamínci“. A k naší radosti se právě „benjamínek“ David Mach ukázal jako vlk v rouše
beránčím a HOP 2013 po 8 letových disciplinách vyhrál a pohár vrátil po 11 letech opět domů,
když za sebou nechal minulého vítěze Jana Šindeláře z AK Kunovice a Milana Svobodu z AK
Chotěboř. Závodilo se až do poslední minuty, bylo to na čele napínavé. Velmi působivé byly
často hromadné dolety, což oceňovali četní přítomní diváci. Pohár Petra Fialy se stal kořistí
„štamgasta“ Dannyho Bernsee z Německa (který si v minulosti již odnesl vítězství i v HOP),
za ním skončili Jan Červený z AK Jaroměř a Zdeněk Borůvka z AK Jičín.
Co na závěr? Výsledky práce naší starší a střední generace nesou své ovoce ve výchově
mladých plachtařů, s jejichž sportovními výsledky se můžeme pochlubit. Klára a David se
dostali do špičky našeho plachtařského sportu a budou usilovat o reprezentační postavení. To
záleží sice především na nich, ale nejen na nich. Je třeba najít zdroje (sponzory), kteří je
podpoří v úspěších v tomto technicky náročném a krásném sportu. Jsou za nimi v našem
aeroklubu další mladí a nadějní plachtaři o nichž ještě uslyšíme. Plachtařina není denně na
stránkách médií i když v evropském a světovém kontextu svými výsledky dobře naši zem
reprezentuje.
Tak tedy jedna sezona končí. Ještě ne tak docela, protože přijde větrný podzim a naši
plachtaři se pokusí o další úspěchy v dlouhé vlně za Broumovskými Stěnami, Sovičkami,
Krkonošemi a třeba i za Jeseníky. Kam se dostanou, uvidíme a napíšeme. Zatím se
připravíme na sezonu další a chceme, aby byla zase úspěšná.
Aeroklub Hronov/letiště V. Poříčí/Mk.
Obrázky v dalším.

