reportáž Pepíka „Pytláka“ Říhy

Letiště Hradec Králové

12. května 2018

„Heli- rally show byla především ukázkou techniky, poháněné rotorem postrádající pevná křídla. Až na vyjímky – samozřejmě. Konec konců, o helikoptérách se hovoří již v názvu samotném. Je tudíž pochopitelné, že
stojánky hradeckého letiště byly v dvanáctý den
květnový pokryty velkým množstvím vrtulníků všech
typů a velikostí. Počínaje např. malým Robinsonem
a konče obry typu Mi-171 a letos čestným hostem Sea Kingem německého námořnictva. Jsou zde k vidění naleštěné stroje pro byznysmeny, přibližovadla pro aerotaxi , cvičné stroje armádní i akrobatické speciály. Pro
každého něco, jak se říká.

Václav Liška se
synem Honzou

Měla zde své zastoupení i technika pozemní, zajména závodní auta i
motorky, zejména rallye speciály, od těch historických až po současné.
Vévodil jim ovšem skutečný skvost, Ford Rajo Speciál z roku 1920, účastník slavného závodu 500 mil Indianapolis, který obsadil úžasné 5. místo.
Neméně početná byla skupina okruhových speciálů včetně monopostů
formule 1 ze stáje Red Bull.

Milovníkům rychlých aut byla připravena podívaná opravdu
velkolepá. Auta se líbila i malému Honzovi Liškovi.

Wendy Vašek pózuje
před jedním z nich

Průlet třinácti vrtulníků byl něčím neopakovatelným a dech beroucím. Pak
následovala celá řada letových ukázek, zejména vrtulníků, ale také několik
akrobatických vystoupení na křídlatých speciálech. Vyděsil nás nenadálý
požár dvou autobusů, dvou osobních aut, hořel i cyklista a dokonce i kočárek. Přispěchavší hasiči a zachranáři však vše dokonale zvládli uhasit.
Heli-Rally letos uteklo velmi rychle, ale to se stane vždy, když se něco podaří a je zábava. Navíc, potkal jsem spoustu kamarádů a kolegů. Děkuji
dvěma z nich – Danovi Tučkovi (DSA) a Víťovi Klímkovi (Aeroteam).
Přispěli nám zajímavými cenami do střelecké soutěže, kterou můžete
shlédnout na dalších stránkách. Kamarádi, díky.

Wendy Vašek s
Frantou Blahoutem

Slovo šéfredaktora: autor této reportáže Pepa
„Pytlák“ Říha pořídil se svoji kamarádkou
Majdou Tymešovou i fotografie, kterými mne
zásobuje v nebývalém množství. Je až neuvěřitelné, jak to vše zvládá. Jeho reportáže
a fotografie najdeme i v dalších jeho príspěvcích nejen v naší kronice, ale i na webu.
Zato mu patří veliký dík.

Na show vyrazili ze Žatce Václav a Jana Liškovi se synem Honzou a dobře udělali.

