Podzim 2019 na letišti.
Naše republika slaví třicáté výročí Sametové revoluce, která otevřela prostor i pro znovuobnovení
našeho letiště ve Velkém Poříčí. Ano, již to bude 30 let, co se začali bývalí piloti, z tehdy v roce 1961
úředně zrušeného letiště, zabývat myšlenkou o jeho znovuobnovení. Tím začala novodobá historie
Aeroklubu Hronov, letiště Velké Poříčí. Vše krásně popsal pan Radomír Marek ve dvou kronikách, které
lze koupit na letišti. A jsme rádi, že jsme nezůstali jen uzavřeným kolektivem, ale po sportovní stránce
jsme se dostali na špičku v bezmotorovém létání v naší republice. Jen namátkou připomenu, že příští
rok bude již 19. ročník stále populárních závodů kluzáků HOP. V reprezentačním družstvu České
republiky máme dva členy, Kláru Teichmannovou a rodáka z Velkého Poříčí Davida Macha. Děkujeme
všem, kteří se před 30 lety na znovuobnovení letiště podílely a věříme, že i nadále bude Aeroklub dobře
fungovat a obec reprezentovat.

Podzimní létání v dlouhé vlně se letos povedlo. Pro vaši představu, dlouhá vlna funguje na jihozápadní
vítr, jehož síla s výškou stoupá a o pohraniční hory od Jeseníků, Sowých hor a Krkonoše se proudění
větru zvedá do výšky. Toto stoupání se využívá s kluzákem k vystoupání do výšek až 7000 metrů nad
mořem a umožňuje v této vlně za uvedenými horami uletět i dlouhý přelet. Samozřejmě od 4000 metrů
je povinný dýchací přístroj s kyslíkem.

Toho letos využil náš David Mach a posunul možnosti bezmotorového létání opět o kousek dál. Letos
se Davidovi dařilo po celý rok. Nalétal kolem 460 hodin, je úřadujícím Mistrem republiky juniorů i
dospělých a na Mistrovství světa juniorů obsadil 5. místo. David 1.10.2019 startuje z našeho letiště
s reprezentačním kluzákem ASG 29 již za úsvitu do dlouhé vlny nad Broumovem. Z té klouže po vlně
do Jeseníků, zpátky za Krkonoše a toto ještě jednou opakuje. Na předem určených pět otočných bodů
uletí deklarovanou vzdálenost 1008 km. Toto se ještě v historii vlnového létání v České republice
nikomu nepovedlo. To ovšem není vše. Již 12.10.2019 David svůj výkon se stejným kluzákem překonává
vzdáleností 1109 km s průměrnou rychlostí 114 km/hod. Podle jeho slov je to maximum, které lze
v dlouhé vlně startem z našeho letiště uskutečnit. Vlna byla využita i dalšími piloty našeho klubu. Tím
se dá podzim zhodnotit jako úspěšný.

16.11.2019 při společenské akci symbolicky zavíráme nebe, hodnotíme sezónu a pomalu začínáme
nastavovat novou. Tady plachtařská sezona končí, ale v Austrálii začíná. Na Australském letišti
Narromine se již od půlky října připravuje naše členka Klára Teichmannová na Mistrovství světa žen,
které v Austrálii proběhne od 28.12.2019 až 18.1.2020. Informace o této misi a dění v našem aeroklubu
naleznete na stránkách klubu.

Pohodovou zimu, krásné svátky vánoční a hodně zdraví do Nového roku přejí členové aeroklubu.
Teichmann

