Letiště Velké Poříčí, Aeroklub Hronov.
Ani jsme se nenadáli a máme polovinu letecké sezony za sebou. Druhá půlka bude ve znamení prázdnin
pro mládež a dovolených. Tím bude víc prostoru pro docvičení družstva pěti nových žáků k jejich prvnímu
sólovému letu a pilotním zkouškám. Od jara probíhá každou sobotu jejich výcvik pod vedením našich
instruktorů Davida Rozporky, Martina Vondráčka a Petra Hartmanna. Letošní jarní počasí přálo jak
k výcviku, tak i k výkonnému létání. Náš aeroklub je průběžně na 10. místě v Celostátní plachtařské
soutěži. Neprší ani o víkendech a klubový život tím okořeňujeme nejen brigádami, ale i společnými
grilovačkami. Také u letištního kiosku je stále plno návštěvníků, kteří sledují dění na letišti a využívají
areál.
Jarních závodů na Slovensku se zúčastnil David Mach. V Nitře závod nebyl platný kvůli špatnému počasí.
Následně v Prievidzi 8.-19.4.2018 v mezinárodním startovním poli 47 závodníků po 9. disciplínách skončil
na 4. místě.
V prvním závodě v Čechách, prestižním AZcupu ve Zbraslavicích začátkem května, po 7. disciplínách opět
skončil David na 4. místě. Tohoto závodu se zúčastnila i naše druhá reprezentantka Klára Teichmannová,
která skončila na 6. místě ze 40 závodníků.
V týdnu 5.—13.5.2018, proběhlo na našem letišti soustředění juniorského reprezentačního výběru České
republiky, jako příprava na Mistrovství světa 2019, které proběhne v Maďarsku. V tomto výběru nás
reprezentuje David Mach a Klára Teichmannová. Ve větrném týdnu deset juniorů se dvěma trenéry
odlétali tréninkově 7 disciplín s důrazem na spolupráci v týmu. Akce pod záštitou Aeroklubu České
republiky ukázala, že jsme jako organizátoři schopni připravit a nabídnout kvalitní prostředí a podmínky
k akcím na této úrovni. Účastníkům z celé republiky se u nás velmi líbilo.
Konec května nastoupilo pravé léto s počasím, které plachtění přálo. Létají se dlouhé přelety i z našeho
letiště. Skupinka našich plachtařů se vydala trávit dovolenou na daleký slovenský východ s účastí na
soutěži Šarišcup v Ražňanech. Zde skončil Antonín Teichmann na 5. místě. V této době probíhalo
Mistrovství České republiky v Táboře. Po 10. disciplínách konečně David Mach prorazil smůlu a skončil na
bedně s bronzovou medailí. Klára Teichmannová získala 10. místem v celkovém pořadí 29 závodníků jako
nejlepší žena titul Mistryně České republiky. Nádherné dvě medaile pro naše letiště. Gratulujeme.
I nadále se těšíme na Vaši podporu našeho klubu a návštěvu našeho letišti. Pro zájemce o historii letiště
nabízíme dvě kroniky, napsané Radomírem Markem k dostání na letišti. Zde se dočtete o historii i
nedávné minulosti letiště, které v současné době patří mezi fungující spolky pracující s mládeží a mající
dva reprezentanty České republiky v bezmotorovém létání.
Pěkné léto a nádhernou dovolenou Vám všem přeje ze vzduchu i za země trenér T.T.

