Reportáţ Pepy „Pytláka“ Říhy

O víkendu 4. a 5. ledna 2020 proběhl v prostorách objektu „Merkur –
Korea“ v Bezděkově letecký workshop pro ţáky základních škol. Toto
setkání bylo prvním počinem dlouhodobého projektu „Školáci na křídlech
kolem světa“. Organizátory tohoto unikátního projektu jsou spolky Letci –
Ţatec, letecký klub gen. Karla Mrázka DFC, DSO Milovice, Český svaz
letectví, organizace, sdruţující bývalé i současné vojenské i civilní piloty,
další letecké odborníky a nadšence a dále společnost InAERO z Prahy.

PŘIVÍTÁNÍ
Projekt si klade za cíl v rámci blíţícího se 75. výročí konce druhé světové války připomenout památku československých letců, kteří bojovali na
východní i západní frontě za svobodu naší vlasti, mnozí za cenu vlastního ţivota. Zároveň popularizovat letectví jako takové, přiblíţit je zajímavou formou generaci nelmladší – školákům, a probudit v nich zájem o
tento obor.

„Pytlák“ Říha předvádí let na trenažéru

Wendy Vašek jako instruktor

Hlavním úkolem tohoto projektu je zrealizovat etapový oblet zeměkoule
na profesionálním leteckém simulátoru letounu Let L-410 Turbolet, pilotovaným výhradně dětmi ve věku 10 – 15 let. Pro tuto akci byli nominováni
„kadeti“ z dvanácti škol po celé České republice. Celý let je naplánován
leteckými odborníky s ohledem na schopnosti reálného stroje L-410 s
plánovanými přestávkami na “dotankování“ na velkých světových letištích.

Osádku budou tvořit dva školáci, pokyny budou dostávat od letovoda a po
celou dobu letu bude v kabině simulátoru přítomen instruktor v roli palubního inženýra. Kromě dalších partnerů a patronů, mezi nimiž jsou i některé
mediálně známé osobnosti, účastní se tohoto projekt u i bývalí příslušníci
československého letectva, jak se mohli kadeti přesvědčit právě na prvním
z řady leteckých workshopů. Hlavním mentorem celé akce je skutečná letecká legenda, bývalý velitel 11. slp, display pilot letounu MiG – 29 a úřadující místopředseda Českého svazu letectví plk. Václav Vašek.

Václav Vašek vypráví o službě u letectva

František Blahout hovoří o workshopu
Jarda Rychtařík zasvěcuje
děcka do tajů aerodynamiky

Jaroslav Klacek, předseda leteckého klubu gen. Janouška,
to předvádí názorně na modelu Spitfira

