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Reportáž Jana Zíky
zpracoval Dien

Psal se měsíc březen a mně se jako skalnímu fanouškovi do létání
začala zapalovat „aviatická“ lýtka. Pročítal jsem internetové stránky
leteckých show a lačně zjišťoval, co že nás v tom letošním roce čeká.
Na pardubických stránkách mne upoutala
informace, že hvězdou letošní aviatické
pouti bude slavný Super Constellation.
A co více, že bude možnost, se v tomto
krasavci svézt. Příliš dlouho jsem
neváhal a letenku na palubu Connye
zakoupil.
Zhruba v půli května však přišla nepříjemná zpráva. Connye nepřiletí!
Bylo to veliké zklamání. Ale, u takovýchto vzácných „ptáků“, jakým
Constellation beze sporu je, lze takovéto nenadálé události předpokládat.
Je to už zasloužilá „babička“
a proto na nějakou tu poruchu
či „bolístku“ už má hold nárok.
Pořadatelé však nelenili a za
nemocnou Connye zajistili
důstojnou náhradu v podobě
Douglasu DC-6.

Přišel třetí červen. Já jsem si sbalil
kameru a další nezbytné vybavení na
27. ročník leteckých dnů „Aviatická pouť
/ Hvězdy na nebi / Letiště Pardubice“.
Zavolal
jsem
kamarádovi
Rudovi
Lysému a vyrazili jsme do Pardubic.
Obloha slibovala krásné počasí a snad
i krásné záběry.
Do Pardubic jsme dorazili kolem půl
deváté. Našli jsme si pohodlné místo
u dráhy. Rozložili jsme židličky a těšili se
na zajímavý letový program.

První neočekávaná lahůdka přišla v podobě odlétajícího ruského letounu
Antonov AN-30. Typu, který je na našem nebi spíše vzácností.
Zhruba v jedenáct hodin začal
oficiální letový program. Shlédli jsme
tradiční ukázky Mitchellu, Spitfiru,
Mustangu, Trojanu a spousty jiných
typů letounů. Nádherné bylo též
vystoupení letounu DC-6, jehož pilot
měl toto éro opravdu v ruce.

Největší dojem na mě však
udělalo krásné akrobatické
vystoupení Richarda Santuse
s letounem DH-82 Tiger Moth,
letounem, na kterém nejeden
z Čechoslováků u RAF prodělal
elementární výcvik.

V závěru leteckého dne jsme se
společně sešli s kamarády Jardou
Rychtaříkem a „Bačou“ Skladányim.
Ve spásném azylu jednoho z „úlů“
jsme si navzájem líčili své dojmy.
Jsem přesvědčen, že letošní ročník
aviatické pouti se opět povedl.

Bylo to velmi milé setkání
báječných mužů na létajících
strojích a nás diváků.
Letu zdar! Váš Honza

