Reportáž Honzy Ziky

Program letošního mladoboleslavského
leteckého dne lákal k návštěvě již dlouho
dopředu řadou avizovaných novinek a
účastí legendárních typů letounů. Dohodli
jsme se s mým dlouholetým kamarádem
Filipem Srpem, přibalili moji sestru Hanku
a vyrazili. Na místo jsme dorazili kolem desáté hodiny, tedy ještě před tradiční příjezdovou tlačenicí. Počasí slibovalo krásný letový den a také moje kamera se
už ve futrálu třásla nedočkavostí na hezké záběry.
Supermarine Spitfire,
vyhrál bitvu o Británii

Lockheed P – 38
Lightning

Jako ústřední téma letošního 12. ročníku Dobového leteckého dne zvolili pořadatelé stoleté výročí ukončení první světové války a vznik Československé republiky. Hlavními partnery akce byly Škoda Auto, Odbory KOVO Mladá Boleslav, magistrát města Mladá Boleslav a mnoho dalších nadšených příznivců letectva .

Martin Šonka na letounu Extra 300 předvedl jako vždy perfektní akrobacii.

Samotný program byl zahájen parašutistou, jenž se snesl z nebe s velkou státní
vlajkou, která připomněla nejen vznik ČSR v roce 1918, ale vzdala hold i československým letcům padlým během druhé světové války v letech 1939-945. Krátce po příjezdu jsme se sešli s kamarádem Pepou „Pytlákem“ Říhou, který nás
uvedl do VIP zóny. Později dorazili také Jarda Rychtařík s manželkou a náš novopečený člen Zbyšek Herrmann.

Den byl taktéž ve znamení oslav 100 let české
státnosti. Byla připomenuta příjezdem prezidenta
Tomáše G. Masaryka. Přijel v otevřeném historickém
voze i s čestným doprovodem legionářů, kteří se na
vzniku první republiky tak velmi významně podíleli.
. Příjezd Prezidenta T.M Masaryka v dobových uniformách.
Po prohlídce stojánky, kde
jsme měli možnost shlédnout
legendy, jako P-38 Lightning,
Corsair F4U-4, Spitfire M k
XVIE, P-40 Kittyhawk, P-51D
Mustang, Polikarpov P O 2,
Morane Saulnier BB, Caudron G3, Fieseler Storch, Racek PB6 a další skvosty.

XA-42 The Flying Bulls.

I. světová válka

P-40 Kityhawk

K nejlepším zahraničním skvostům patřily letouny Ve
skupinové akrobacii na letounech Xtreme XA-42
.V letových ukázkách se nám předvedly kromě již
slavných válečníků také typy působící v našich
aeroklubech. Na sklonku letového programu nám
boleslavští kluci ukázali své nádherné repliky letounů
z dob báječných mužů na létajících strojích. Značně
budila pozornost replika letadla Metoděje Vlacha.
Na akci si bylo možné prohlédnout staré
vojenské historické
automobily. Byly zastoupeny obě světové války. Všude se
pohybovali
doboví
nadšenci v pestrém
oblečení a uniformách. Na závěr akce
II. světová válka

Proletěl nejmodernější americký Boeing 737 MAX 8. Stálo za to, ho vidět. Na
letecký den do Boleslavi se vždy rád vracím díky tamní pohodové domácké
atmosféře a rozmanitosti předváděných typů letadel ze všech období historie i
současnosti létání. Přirovnal bych to ke slavným leteckým dnům Jeana B. Salise
v La Ferte Alais ve Francii. Tak za dva roky na shledanou a LETU ZDAR. J. Zíka.

