Bartoš letos válí, další bedna!
Český motokrosový reprezentant Petr Bartoš
(37), který letos obhájil titul vicemistra Evropy
v kubatuře Open, má stále reálnou šanci v repu
blikovém šampionátu dosáhnout na konečnou
medaili. Petr jedoucí již jedenáctou sezónu v bar
vách týmu Orion Litomyšl Racing má totiž letos
fantastickou formu a na kolbištích prohání věkem
daleko mladší soupeře. Svoji dravost, rychlost
předvedl naposledy zhruba pěti tisícům divákům
v Opatově u Svitav, kde pokračoval předposled
ním, šestým podnikem seriál mistrovství České
republiky v motokrosu.
Celkové vítězství sice zaslouženě ukořistil Martin
Michek (Buksa/Ados Team), ale o druhé místo
v hlavní třídě MX1 se přetahoval dlouho Bartoš
s výborně jedoucím maďarským zástupcem Eri
kem Hugyeczem. Nakonec tedy na nejvyšší stu
pínek v Opatově vystoupil Michek, druhý skončil
po dobrých startech Maď’ar Hugyecz , Bartoš byl
po bojovném nasazení bronzový. „Letos je to pro
mě již druhá bedna v mistrovství. V Opatově se
jelo na skoro domácí dráze Orionu, bylo tu hodně

týmových fanoušků, kteří mě během stíhací jízdy
neskutečně podporovali, hnali dopředu. Pozdější
dekorování a stupně vítězů jsme si společně
hodně užili,” prozradil po závodě spokojený Bar
toš. Po šestém klání seriálu Buksa/Ados motokros 2016 je Bartoš na čtvrtém místě, ale na
třetího Járu Romančíka ztrácí pouze dva bodíky.
Opatovský vítěz - Michek si předčasně zajistil
další titul, neboť druhý Petr Smítka sem nedora
zil, dal přednost Německu (ADAC).
V nabité zahraniční kubatuře MX2 se po vážném
zranění ramene ukázal divákům v dresu Orion
Racing KTM - Jonáš Nedvěd (22). Po horších star
tech Jonáš na místní dráze bojoval, celkem si na
své konto připsal 20 mistrovských bodů. V Opa
tově skončil celkově desátý, což po dlouhé pauze
není vůbec špatný výsledek. Jako první cílem pro
létl Bence Szvoboda (HUN), již tradičně nejlepší
z českých borců dojel druhý bojovník - Martin Krč.
Obhájce titulu francouzský rychlík Sulivan Jaulin
se musel spokojit až s třetí příčkou.
Ve Veteránech opět nenašel přemožitele ani
v jedné jízdě Martin Žerava (Luka Team Suzuki).
Zástupce Orionu Slovák Ivan Černý měl v druhé
rundě ošklivý pád, když tvrdě soupeřil o druhou
pozici s Jirkou Pachem. Nakonec dojel čtvrtý s po
raněným kotníkem, ale před posledním závodem
je pořád za Žeravou průběžně druhý. V ženské
kategorii jasně dominovala Barbora Laňková (Action Racing) a seriál s převahou vede. Závodnice
Orionu Andrea Kloubková a Jana Zdeňková zde
kvůli
zranění nestartovaly.
Mezinárodní
mistrovství ČR motokrosařů vyvrcholí finálovým
dílem 2. října na světové trati v Lokti u Karlových
Varů.
Za Orion Racing Petr Kovář,
foto Radek Lavička

Mistrovství východo
české oblasti 2016
v drezuře pony
Neděle 4. září byla úspěšná i pro pony tým Jez
deckého klubu hřebčína Suchá, když se Adéla
Škeříková s Bredy stala mistryní východočeské
oblasti v drezuře v kategorii starších dětí, Nikola
Tivodarová s Indiánem vybojovala bronz a čtvrté
místo patřilo Elišce Mazurové s Bertem.
V mistrovské soutěži 8-12 let byla na 4. místě
dekorovaná osmiletá Kristýna Veverková s Goblinem.
Mirka Skřivanova

Leteckomodelářský den
na letišti ve Vlkově
Každoročně patří poslední prázdninová sobota
modelům letadel. Tak tomu bylo i letos 27. 8.
Spolek leteckých modelářů Litomyšl pořádal
akci pod názvem „Dnes létáme pro vás”. Prohloupil každý, kdo se nepřišel podívat, protože
na ploše se sešlo 19 pilotů s 29 maketami mo
delů letadel. Největším motorovým modelem byl
čtyřmetrový Pilatus turbo porter Lubomíra
Knapa z České Skalice, s kterým předváděl
pěkné realistické lety. Dvoumotorovou 3,5metrovou maketu Alenia C-27J předvedl Martin
Hynek z RC teamu Vysoké Mýto. Krásné makety
letadel z 2. světové války Jak-3 v marketingu

ADFORS Basket Litomyšl
vstupuje do nové sezóny
Pod novým názvem nesoucím jméno generál
ního partnera klubu vstupují litomyšlští basketbalisté do sezóny 2016/2017, ve které budou
obhajovat mimo jiné loňské 4. místo na
Mistrovství České republiky minižáků U11.
Celkem šest mládežnických celků obsadí
všechny kategorie od té nejmladší až po se
dmnáctileté kadetky. Nejstarší dívky budou již
třetím rokem za sebou hrát celorepublikovou li
govou soutěž, kterou udržely díky loňskému po
stupu do semifinále play-off. Žáky do 15 let čeká
divizní zápolení s kluby převážně z východních
Čech. Čtyři minižákovské týmy budou bojovat
v krajských soutěžích, přičemž minižáky U12
a smíšené minižactvo U11 čekají také kvalifikační
boje o postup na národní šampionát.

Pod těmito soutěžními družstvy funguje i letos
starší přípravka a mladší přípravka, obě trénují
každý čtvrtek od 15.30 hod. a stále je možné se
do nich přihlásit.
Na konci září už většina týmů odehrála své první
zápasy v nové sezóně, do které bychom chtěli
za vedení klubu dětem popřát především hodně
zdraví a pěkných sportovních zážitků. Budeme
rádi, pokud přijdete navštívit některý z našich
zápasů, ať už v hale Jiskra, nebo v městské spor
tovní hale, a podpoříte naše mladé sportovce.
Pozvánky na zápasy a novinky můžete mimo
jiné sledovat na pravidelně aktualizované ná
stěnce mezi Domem keramiky U Kubešů a Top
drogerií.
Martin Šorf, předseda klubu

Plavecká soutěž měst 2016 v Litomyšli
Městský bazén Litomyšl srdečně zve ve středu 5.
října na 25. ročník Plavecké soutěže měst. Soutěží
se již 5. rokem, ale pravidla se nemění. Plave se
100 m volným způsobem na čas bez startovního
skoku a body se přičítají pro město Litomyšl dle
tabulky, rozhoduje kategorie, věk a zaplavaný čas.
Bazén bude ve středu otevřen za tímto účelem
pro veřejnost již od 7.00 hod., lze využít i kon
dičně. Od 8.00 do 15.00 hod. bude bazén vyhra
zen pro účast školám - mateřským, základním

i středním. Od 15.00 do 21.00 hod. bude ote
vřeno pro širokou veřejnost včetně atrakcí. Kdo
podpoří soutěž, plave zdarma. Senioři jsou vítáni
po celý den. Zúčastnit se mohou i děti mladší 7
let, které uplavou 100 m, získají tak max. počet
bodů bez ohledu na čas. Stejně tak se bodují
i plavci nad 60 let! Soutěží se do 20.00 hod.
Přijďte i vy podpořit soutěž. Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se. Více informací najdete na
www.caspv.cz.
-red-

pplk. Makarenka z března roku 1945 a Petljakov
P-2 s dvěma čtyřtaktními motory předvedl v letu
jejich stavitel Jiří Petr z Lázní Bohdaneč. Oba mo
dely vynikaly perfektně zpracovanou kamufláží
se všemi detaily, včetně patinování (imitace od
řeného povrchu opotřebením). Ondřej Celba
z klubu Falermo Červený Kostelec zalétal s polomaketou Extra 330SC svoji akrobatickou se
stavu, včetně kouřových efektů. Na ploše i v letu
bylo k vidění i osm maket větroňů. Nelze zde ale
popsat všechny modely, protože všechny byly
svým způsobem pěkné, létavé a zajímavé.
O režii celého programu se staral řídící létání
Pavel Dvořák a jednotlivé lety v komentovaném
programu doprovodil svým slovem Honza Pavliš. Počasí nám i tentokrát jako každoročně
vyšlo na 100%, bylo jasno po celý den, teplota
26° C, mírný jižní vítr. Akce se nám vydařila, piloti
si pochvalovali Vlkovské letiště s tím, že se sem
budou rádi vracet. Děkujeme všem pilotům a di
vákům, kteří letecký den navštívili, určitě nelito
vali. Fotografie i video je možno zhlédnout na
stránkách SLML (www.modelarilitomysl.cz).
Za Spolek leteckých modelářů Litomyšl
Petr Janoušek, foto Milan Hýbl
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