
Dnes létáme pro Vás 
- letiště Vlkov 26. 8. 2017
Každoročně patří poslední srpnová víkendová 
sobota modelářskému dni na letišti ve Vlkově, 
který pořádá Spolek leteckých modelářů Lito
myšl. Nejinak tomu bylo i letos. Přestože na 
tento termín bylo v okolí více akcí podobného 
zaměření, tak se zde sešlo 22 pilotů s 34 modely 
a bylo se opravdu na co dívat. Každý zúčastněný 
pilot musel podepsat prohlášení, že se seznámil 
s „Provozním řádem” Vlkovského letiště a že má 
uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způ
sobené na majetku a zdraví. Sešli se zde piloti 
modelů letadel z Letovic, Pardubic, Ústí nad Or
licí, Brna, Boskovic, Vysokého Mýta, Červeného

Kostelce, Blanska, Poličky a samozřejmě z Lito
myšle. Od 13, 15 hod. probíhal komentovaný pro
gram, ve kterém Honza Pavliš fundovaně 
popisoval jednotlivé modely a jejich létání svým 
komentářem. Měli jsme ozvučenou celou plochu, 
a tak létání bylo zpestřeno kromě mluveného 
slova i hudbou. Ing. Hýbl pozval na naši akci i bý
valého sportovního pilota pan Jiřího Tlustého, 
zakladatele legendární „Chrudimské akrobatické 
čtyřky”, vzniklé v roce 1961, které dělal vedou
cího. Diváci měli možnost slyšet na mikrofon zá
žitky z jeho dlouholetého působení v letecké 
akrobacii. Aktivní létání ukončil v roce 2002, kdy 
žezlo vedoucího skupiny, která nesla název „Fly- 
ing Bulls Aerobatics Team”, předal paní Radce 
Máchové. Komentovaný program jsme ukončili 
v 16 hodin a následovalo volné létání až do ve
černích hodin. Pro diváky i piloty jsme měli na 
ploše stánek s občerstvením, počasí nám tra
dičně přálo, bylo polojasno se slabým větrem 
a teplo. Žádná havárie se nekonala, a tak všichni 
účastníci odjížděli z Litomyšle spokojeni s tím, 
že se sem příště opět rádi vrátí. Poděkování patří 
všem členům Spolku leteckých modelářů Lito
myšl, kteří se na organizaci celé akce podíleli. 
Fotografie z této akce můžete zhlédnout na: 
www.modelarilitomysl.cz v rubrice fotogalerie.

Za SLML Petr Janoušek, foto Ing. Hýbl

Ohlédnutí za soustředěním 
fotbalových přípravek
Na konci srpna proběhlo dvoudenní soustředění 
fotbalových přípravek. Hráči si ještě před nástu
pem do školních lavic mohli užít nejen samot
ného fotbalu, ale zároveň dostali možnost 
vyzkoušet si i další sportovní aktivity, jakými 
byly např. fotbal golf, stolní tenis, baseball, mi
nigolf, a první den za nádherného letního počasí 
došlo i na koupání a přehazovanou na písečném 
kurtu. I přes téměř vytrvalý déšť, který nás zkrá
pěl po celý druhý den soustředění, odcházeli 
všichni účastníci sice provlhlí, ale zato se spous
tou zážitků. Všem, kteří nám pomáhali zorgani
zovat toto soustředění, děkujeme. Především 
pak fotbalové Jiskře Litomyšl, oddílu stolního te
nisu, hospůdce Na Výsluní a Sportovnímu areálu 
za sokolovnou.
Trenéři mladší a starší přípravky

Více o fungování fotbalové přípravky se dozvíte
na našich stránkách: www.mp-litomysl.web-

node.cz nebo nás navštivte na trénincích, a to 
každé úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod. na 
fotbalovém stadiónu.

Text a foto: Antonín Hloušek

Mistr České repub
liky v historických 
modelech
Ve stejném termínu jako Spolek leteckých mo
delářů Litomyšl pořádal modelářský letecký den 
pod názvem „Dnes létáme pro Vás”, tak se ve 
dnech 26.-27. 8. 2017 konalo na letišti Jelenice 
u Mělníka Mistrovství české republiky historic
kých modelů. Náš spolek reprezentoval Květo
slav Štorek a to hned v 6 kategoriích, ve kterých 
získal dvě třetí místa, jedno druhé a v kategorii 
ALOT získal titul mistra české republiky pro rok
2017. Soutěžil s replikou modelu KL 61 italského 
konstruktéra Lorise Kannworffofa, který vznikl 
v roce 1949. Rozpětí vítězného modelu je 
2250 mm a celková váha je 1300 gramů. Modely 
létající v kategorii ALOT musí být navrženy před 
rokem 1955 a jejich minimální plošné zatížení 
musí být 24,4 gramů na čtvereční dm plochy 
křídla. Modely musí mít nainstalovaný výškoměr, 
který musí umožnit zastavení motoru po dosa
žení 90 sec. nebo po dosažení výšky 300 metrů. 
Rozhodující je, která z těchto veličin nastane 
dřív. Soutěžní lety jsou čtyři s maximem dosa
ženého času 10 minut. Pro celkové hodnocení se 
sčítají tři nejlepší starty. Pohon může být jakým
koliv spalovacím motorem nebo elektromoto
rem. Vítěz použil elektromotor české značky. 
Slávo, všichni gratulujeme k titulu.

Za SLML Petr Janoušek

Tenisové okénko
Během prázdnin probíhaly pouze individuální 
tréninky. Většina dětí však tenisově nezahálela. 
I po dobu prázdnin byly děti vidět na kurtech, ať 
už se svými rodiči, či trenéry. Někteří se dokonce 
účastnili individuálních soutěží, aby poměřili své 
síly se svými vrstevníky z jiných oddílů.
S velkým ohlasem se setkal tenisový kemp, or
ganizovaný trenérkou Nikolou Ondráčkovou. 
Akce se účastnily děti nejen z našeho, ale i z te
nisových oddílů okolních, i vzdálenějších měst. 
Perfektně organizačně i trenérsky zvládnutá 
akce jen dokázala, že TC Litomyšl má potenciál 
k dalšímu rozvoji, a je příslibem do dalších teni
sových sezón.
Od září již začaly pravidelné tréninky dětí. Došlo 
k navýšení tréninkových hodin na 32 hodin 
týdně, trénuje se 5 dní v týdnu dle rozpisu, v ne
děli pak děti hrají zápasy mezi sebou navzájem. 
K dispozici máme 5 trenérů. V příštím roce 
chceme přihlásit do soutěže více dětských druž
stev, proto dveře do tenisového oddílu pro roz
šíření členské základny jsou stále otevřené.

Ivana Dostálová, foto: archiv
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