Zletom oslávili sté výročie

JÁN BEGALA

Letisko Štefana Baniča v Boleráze (LZTR) pri Trnave privítalo v dňoch 22. až 24. júna účastníkov jubilejného 5. ročníka Zletu československých lietadiel. Po štyroch minulých ročníkoch,
ktoré sa uskutočnili v českých mestách Tábor, Vysoké Mýto, Jičín a Jaroměř, sa stretli milovníci aviatiky po prvý raz na Slovensku.

P

odujatie bolo zároveň oslavou
100. výročia vzniku ČSR a československého letectva, ako aj pripomienkou 90. výročia založenia Aeroklubu Bratislava. Bratislavský aeroklub
našiel po zrušení letiska vo Vajnoroch
svoj nový domov práve na letisku v Boleráze, kde funguje spolu s pôvodným
Aeroklubom Trnava. Oba aerokluby priložili ruku k dielu a pomohli organizačnému tímu s prípravou akcie nazvanej
v českom origináli Slet československých letadel. Všetci členovia tímu
organizátorov zloženého z mladých pilotov a pilotiek, na čele s Michalom Masařom, venujú väčšinu svojho voľného
času okrem lietania práve príprave tejto leteckej udalosti. Ako píšu na svojej
webovej stránke www.scsl.cz, hlavným
dôvodom ich aktivity je láska k letectvu, strojom a atmosfére, ktorú práve
komunita pilotov a priateľov letectva
dokáže vytvoriť.
Zámerom organizátorov, aj v súvislosti so spomínaným stým výročím,
bolo dosiahnuť symbolický míľnik 100
prihlásených lietadiel. Pomyslenú hranicu sa tento rok prekonať nepodarilo.
Čiastočne sa na tom mohlo podpísať aj
vrtošivé počasie s hojnými prehánkami. No aj tak do Trnavy priletelo až 87
československých lietadiel a k želanej
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stovke už veľa nechýbalo. Hodnotnou
kompenzáciou bola účasť vzácneho lietadla Lockheed Electra L10A (OK-CTB),
zakúpeného pre zlínsku firmu Baťa
v roku 1937, s cieľom dokončiť obchod-

rického kontinentu domov v roku 2015.
Návštevníci Zletu sa o nej mohli dozvedieť aj viac, ale hlavne mali výnimočnú
možnosť vidieť ju vo vzduchu ako vedúci stroj veľkoskupiny 23 lietadiel.

no-propagačnú cestu Jana Antonína
Baťu okolo sveta. V leteckom oddelení
firmy potom Electra slúžila do osudného marca 1939. Táto kráska má za sebou pestrý osud vrátane preletu z ame-

Sugestívnou pridanou hodnotou v letovom programe bola aj akrobacia Dušana Šamka na krásnom stroji Zlin Z-50M
a efektný nízky prelet dvojice dopravných lietadiel tvorenej vládnym špeciálom Airbus A319 a Fokkerom 100
pilotovaným vedúcim letovej prevádzky
Aeroklubu Bratislava Štefanom Hecom
z letky Ministerstva vnútra SR.
Ešte pred brífingom privítali účastníkov
podujatia na letisku v Boleráze predsedovia oboch aeroklubov - za trnavský
Elígius Mikula a za bratislavský Juraj
Gyenes. Všetkých prítomných pozdravil
aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Okrem iného
uviedol, že Zlet československých lietaAH 4/2018
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v minulých rokoch, v ktorého dôsledku
sa bratislavský aeroklub musel presťahovať do Bolerázu na letisko pôvodného trnavského aeroklubu. V mene SNA
však konštatoval, že oba výborne spolupracujú, rozumejú si a to je dôležité
pre budúce roky. Pri tejto príležitosti

Efektný prelet dvojice lietadiel
Airbus A319 a Fokker 100 (vedúci
stroj) z letky Ministerstva vnútra SR
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diel nepovažuje len za stretnutie leteckých nadšencov: „Vaša aktivita má totiž
presah, pomáhate udržiavať to dôležité,
pamäť oboch našich národov, pomáhate uchovávať významnú časť našej spoločnej histórie...“ podčiarkol trnavský
župan. Potom zaželal organizátorom
zdarný priebeh akcie a aby sa im darilo šíriť po všetkých kútoch Slovenska
a Česka úctu a dôveru ku skvelým
lietajúcim strojom i vzájomný rešpekt
medzi pilotmi a ľuďmi z aeroklubov.
K mikrofónu pristúpil aj jeden z najstarších pamätníkov bratislavského aeroklubu Stanislav Doktor. Kedysi spolu
s Ladislavom Trebatickým, Gustávom
Selnekovičom a Milanom Borošom
lietal v známej akrobatickej štvorke
(boxe) na strojoch Z-226 Trener a reprezentoval Československo aj v zahraničí. Vo svojom vystúpení vyjadril poľutovanie nad osudom bývalého letiska
vo Vajnoroch, ale aj radosť nad tým, že
vôkol seba vidí toľko mladých ľudí, ktorí
fandia letectvu.
Prezident Slovenského národného aeroklubu Ján Mikuš pripomenul vývoj

odovzdal spolu s predsedom TTSK Jozefom Viskupičom Ďakovné medaily
SNA niektorým zaslúžilým členom Aeroklubu Bratislava a Aeroklubu Trnava.
Medailou boli ocenení Anna Králiková,
Ľubomír Hronec, Alojz Álló, Milan Horný, Ján Hrnčírik, Štefan Liška a Oskar
Kozár. Na záver Ján Mikuš oceneným
poďakoval za všetko, čo vykonali pre
slovenské športové letectvo a za vychovanie desiatok, ba možno aj stoviek
žiakov, ktorí dnes úspešne lietajú na
palubách dopravných, vojenských či
iných lietadiel.
Zlet 2018 je dnes už minulosťou. Organizátorom sa podarilo v spolupráci s ďalšími leteckými nadšencami, desiatkami
pilotov československých strojov a za
pomoci sponzorov pripraviť 5. ročník
podujatia, ktorý prekonal očakávania.
Všetkým, ktorí mali na tohtoročnom
Zlete svoj podiel, patrí poďakovanie
a my ostatní sa môžeme začať tešiť na
budúci Zlet 2019.
■

