Soutěž historických modelů letadel
Na letošní rok má Spolek leteckých modelářů Li
tomyšl v modelářském kalendáři, jako již každo
ročně, naplánovány dvě soutěže historických
modelů letadel. Ta první z nich se konala 13.
května na letišti ve Vlkově. Sešlo se zde 17 sou
těžících, kteří závodili v sedmi různých národ
ních kategoriích. Pohon modelů obstarávají
historické motory, ale v některých kategoriích
jsou povoleny i elektromotory. Modely jsou
vlastně repliky modelů letadel, které byly zhoto
veny v první polovině minulého století. Blíže to
určují přesně vymezená pravidla pro jednotlivé
kategorie. Co je důležité, že modely musí být
svým tvarem a konstrukcí shodné s původními,
musí být označeny svým názvem, rokem kon
strukce a jménem konstruktéra. Zásadním roz
dílem mezi těmito replikami a původními modely
je, že ty původní létaly jako volně létající a ty
dnešní jsou ovládány radiovými soupravami.
Soutěž provázelo pěkné jarní počasí, bylo polo
jasno, slabý vítr a pro modeláře tak akorát teplo.
Pouze odpoledne před vyhlašováním výsledků
se přehnala dešťová přeháňka. Všichni jsme
ocenili, že máme možnost se na letišti schovat

v naší buňce. V průběhu soutěže si soutěžící po
chutnávali na domácích buchtách a k obědu
všem přišel vhod i dobrý gulášek. Mezi soutěží
cími jsme uvítali i dva mistry Evropy, pana Petra
Svobodu, Pavla Bártu a vicemistra České repu
bliky pro rok 2016 pana Květoslava Štorka. Po
slední jmenovaný má hlavní zásluhu na tom, že
soutěže tohoto typu ve Vlkově SLML pořádá.
Všichni tři ve Vlkově prokázali své kvality a ve
svých kategoriích se umístili mezi prvními třemi.

V každé kategorii byli první tři odměněni diplo
mem a lahví dobrého kvalitního vína. Ceny před
ával předseda spolku pan Jaroslav Dufek spolu
se svým zástupcem panem Janem Pavlišem.
Zhotovování historických modelů a létání s nimi
je záležitostí modelářů spíše starších ročníků.
A tak bylo potěšitelné, že se mezi soutěžícími
objevil i devítiletý Daniel Varga z Litomyšle, který
pod vedením svého otce zalétal v dané konku
renci výtečně. Všem se ve Vlkově líbilo a tato
parta nadšenců se již těší na další soutěž, kterou
SLML pořádá 23. 9. 2017. Foto ze soutěže si mů
žete prohlédnout na www.modelarilitomysl.cz
v sekci fotogalerie.
Petr Janoušek, foto: Milan Hýbl
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Letos se děti z TJ sokol Litomyšl zúčastnily 6. 5.
2017 závodů v lehké atletice v Ústí nad Orlicí. Za
naši jednotu se zúčastnilo 14 dětí, a některé do
konce poprvé. Lehká atletika je rozdělena podle
věkových kategorií. Předškoláci - běh 40 m, skok
daleký z místa, hod tenisovým míčkem. Ml. žáci
a ml. žákyně I. a II. - běh 50 m, skok daleký, hod
kriketovým míčkem, běh 300 m. V kategorii
předškoláci soutěžily Veronika Vaňková, Adriana
Šimková a Dorota Motlová, která obsadila 2.
místo. Za ml. žáky - Jan Horáček, Dominik Mikulecký a Radim Čáp, který obsadil 3. místo. Za ml.
žákyně I. - Klára Vaňková, Nela Motlová a Bára
Nešporová, které obsadily 4. ,5. a 6. místo. Za ml.
žákyně II. - Denisa Hloušková se umístila na 1.
místě, Nela Klekarová na 3. místě, Jolana Kolá
řová na 4. místě, Bára Chadimová a Jolana Ja
nečková. Získání čtyř medailí považujeme za
velký úspěch. Všem dětem, rozhodčím a hlavně
rodičům děkujeme za pomoc, podporu a fandění
a přejeme hodně dalších úspěchů ve sportu.
Jitka Mikulecká, Jitka Martinů
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• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek +výkopové práce
• výrobky z terasa - schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma

