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Sto startÛ z ãesk˘ch mûst
– start ã. 9 z Boskovic

Jak ﬁíkají „balónáﬁi”, létání je pro nás hlavnû koníãek, radost a vá‰eÀ. VÏdycky uÏ se tû‰íme, aÏ zase budeme stoupat vzhÛru… V dne‰ní dobû si lidé balónové létání spojují
hlavnû s komercí. Proto se nûkolik balónáﬁÛ domluvilo
a spustilo nekomerãní projekt Sto startÛ ze sta ãesk˘ch mûst.
16. srpna 2013 v poﬁadí 9. let tohoto projektu startoval z Boskovic. Byla
jsem u toho. Ve smluvenou dobu jsem
pﬁijela do zahrady pod boskovick˘m
zámkem, kde se bûhem chvíle se‰li
v‰ichni ãtyﬁi pasaÏéﬁi plní oãekávání

z nového záÏitku. V‰ichni jsme letûli
poprvé. Bûhem chvíle vjelo do areálu
terénní auto Vzduchoplavební spoleãnosti Viktoria s nevelk˘m pﬁívûsem.
Po vzájemném pﬁedstavení a malém
pro‰kolení jsme byli vyzváni, aby-

Inzerce

Boskovice jako na dlani.
chom pﬁiloÏili ruku k dílu, a v‰ichni
dohromady jsme chystali na‰e vzdu‰né plavidlo…
Netrvalo dlouho a ná‰ pilot, pan
Mirek Borkovec, obleãen v dobovém
stylovém obleãku, nás vyzval k nástupu do ko‰e. Musím podotknout, Ïe i samotn˘ balón vypadal „Verneovsky”
a celkovû to budilo dojem, Ïe se ãlovûk
vrátil v ãase. Bylo to velmi vzru‰ující
a v‰ichni jsme byli plni oãekávání, co
pﬁijde dál… PasaÏéﬁi balonu Viktoria,
kter˘ se chystal ke svému celkovû
239. letu byli: starosta mûsta Boskovice Ing. Jaroslav Dohnálek, tiskov˘
mluvãí boskovické radnice Ing.
Jaroslav Parma, novináﬁsk˘ kolega Jan
a moje maliãkost.
Po hladkém startu a zji‰tûní, Ïe se není ãeho obávat, pﬁi‰la úleva a nekoneãná nádhera pod námi. Boskovice se pomalu ale jistû vzdalovaly a pﬁed námi
byl Mladkov, Svitávka, Kun‰tát. V balonu panovala milá a pﬁátelská atmosfé-

VáÏení ãtenáﬁi, dal‰í zajímav˘ informaãní plakát
popisující historická data zdravotnictví v Letovicích
bude oti‰tûn v nûkterém z dal‰ích ãísel ListÛ regionÛ.

ra, v‰ichni jsme pozorovali okolí, spou‰tû fotoaparátÛ cvakaly jedna pﬁes
druhou… chvilku jsme letûli tûsnû nad
lesním porostem. ¤íkala jsem si, Ïe
kdybych se naklonila, utrhnu si snad
i ‰i‰ku ze stromu…
Bûhem letu nám pan Borkovec odpovídal na na‰e otázky, co koho zajímalo.
Pokraãování textu na stranû 2

„Motor” balónu.
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