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17. května 2018
Otázka pro znalce: může v Milovicích před základní školou přistát MiG 21? A nemyslím tím známou českou kapelu, ale starou dobrou rouru
obalenou plechem, vyrobenou u Mikojana a Gurjeviče. Odpověď zní:
rozhodně ano.

PŘÍLET
ODLET
Na této nevídané atrakci se vystřídaly snad všechny přítomné děti.

Letos jsme se rozhodli po pečlivém uvážení již 4. ročník střeleckého
klání „VZPOMÍNKA NA REGIHO SCHAMSE“ pro žáky 7. ročníku základních škol uspořádat v Milovicích. Loni tato soutěž proběhla na střelnici
ve Dvorech u Nymburka, ale vzhledem k velkému počtu soutěžících by
se tam letošní soutěž nevešla a nestihli bychom vše odstřílet. Teď se
jen modlit, aby vydrželo počasí. Ještě ve chvíli, kdy soutěžící nastupovali na schodišti před hlavním vchodem do budovy ku slavnostnímu zahájení nebylo jasné, jestli se závod bude konat venku nebo na podkrovní
cvičné školní střelnici. Pomoc při organizaci přislíbili Český svaz letectví,
Letci – Žatec, Military Experience MiG 21 MF/N Restoration Group a další.

K závodu samotnému: sestával pro každého z celkem 57 střelců ze
dvou disciplín – 10 ran na kulatý mezinárodní pistolový terč, 10 ran na
terč York. Obé na vzdálenost 10 metrů, přičemž terče byly patřičně
zmenšené Samozřejmě poloha vleže. Každý z účastníků vydal ze sebe
maximum pro dosažení co nejlepších výsledků. Někomu se to podařilo,
jinému méně, tak už to bývá. Stejně tak je nutné pochválit všechny dospělé hrající kapitány, kteří sebou ochotně plácli na deštěm zkrápěné
karimatky a celty.

Střelci neochotně zalehávají na deštěm
zkrápěné karimatky a celty

Vše má pod palcem Pepa „Pytlák“ Říha,
a to nejen organizaci, ale i řízení střeleb

A výsledky? S přihlédnutím ke slavnostnímu rázu této akce , rozhodli jsme
se ocenit závodníky ve dvou kategoriích. Není zde místo vyjmenovávat všechny vítěze, důležité je zhodnotit toto zápolení jako přínosné, prospěšné
a radostné pro všechny zúčastněné.
Byl tam
i Franta
Blahout

„Pytláka“ nebylo možné si splést, jeho postava s nezbytným šátkem na hlavě byla
vidět po celém areálu a vždy tam, kde byl nejvíce zapotřebí. Tady je s učitelkou
Kačkou Brynychovou
Jarda Rychtařík, čestný
host akce, také nezahálel, ale besedoval s dětmi i kolemjdoucími o
létání na MiGách. Na
obrázku vlevo si povídá
s patronkou závodu
Petrou Schamsovou a
níže s Martinem Ševčíkem a Tomášem Modlíkem od ukázkové MiG
– 21 FM/N.

Přátelé, pevně doufáme, že jste se všichni
bavili a že díky vám bude tento závod pokračovat i v dalších letech. Ve stejném duchu a v hluboké úctě k těm, jimž je závod
věnován, čs. válečným veteránům a letcům.

