
O nejbliÏ‰í akci klubu sdûlil informaci pan Ivo
Procházka:
„Leteck˘ klub ve spolupráci s Domem dûtí
a mládeÏe Letokruh pofiádá v sobotu 30. kvûtna
Dûtsk˘ den na leti‰ti. Dûti i rodiãe se mohou tû-
‰it na bohat˘ program; uvidí zblízka letadla na
leti‰tní plo‰e i ve vzduchu, letové ukázky 
zajistí leteãtí modeláfii i ãlenové raketomode-
láfiského klubu. V˘cvik psÛ pfiedvedou kynolo-
gové a urãitû zaujme ukázka techniky a práce
profesionálních hasiãÛ z Boskovic, stejnû jako
soutûÏ mlad˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ z Letovic.
Nebudou chybût rÛzné soutûÏe, skákací hrad
a samozfiejmû také obãerstvení. Akce bude za-
hájena v 15 hodin”.

O leti‰tní plochu se Leteck˘ klub dûlí s letovic-
k˘mi kluby raketomodeláfiÛ a leteck˘ch modeláfiÛ.

Ing. Radomír Gofiula pfiiblíÏil leto‰ní plán akcí
leteck˘ch modeláfiÛ:
V sobotu 11. ãervence se bude konat jiÏ tradiãní
„Letovické polítání”, 15. srpna soutûÏ s názvem
„Letní RCEO v Letovicích” a 26. záfií „Podzimní
RCEO v Letovicích”.

Raketomodeláfisk˘ klub letos oslaví 40. v˘roãí
zaloÏení klubu. Pan Jifií Ka‰par, pfiedseda RMK,
o leto‰ní ãinnosti sdûlil:
„Program na leti‰ti LK Letovice jsme zahájili 11.
dubna oblastní soutûÏí ÏákÛ Jihomoravského kra-
je. V termínu 16. - 19. 4. se konala v Kulturním
domû v Letovicích v˘stava modelÛ ke 40. v˘roãí
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Hangár a klubovna na leti‰ti.

Sobota 25. dubna – zábûr z Mistrovství
âR raketomodeláfiÛ.

Létání na leti‰ti 
v Letovicích

Pfiísloví pro tento mûsíc

Je jenom jedin˘
lék na velké
starosti: 
malé radosti.
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na‰eho Raketomodeláfiského klubu, na
které se podíleli modeláfii z Letovic a
okolí; zastoupení tam mûli také modelá-
fii z LMK Letovice a LK Letovice. Na
konci dubna (25. 4.) jsme uspofiádali
Mistrovství âeské republiky na leti‰ti
LK Letovice. Budeme se podílet na ak-
ci pro dûti - Dûtsk˘ den na leti‰ti.
Zúãastníme se soutûÏe Svûtového pohá-
ru v Krupce, v srpnu jedeme na
Mistrovství Evropy do Lvova jako roz-
hodãí a v záfií na Svûtov˘ pohár do âes-
kého Tû‰ína. Poslední soutûÏí
v Letovicích bude Dlouh˘ streamer dne
5. fiíjna, kdy také zakonãíme oslavy 40.
v˘roãí zaloÏení klubu”.

Text a foto: Petr Hanáãek

Leti‰tû nad Letovicemi vzniklo po válce v polovinû minulého století. PÛvodní Aeroklub se pfiemûnil ve v˘cvi-
kové leti‰tû Svazarmu, které fungovalo aÏ do roku 1964, kdy byla letka pfiemístûna do Moravské Tfiebové.
Nová éra leti‰tû zaãala po roce 1990, kdy zaãala parta nad‰encÛ usilovat o znovuvybudování letovického le-
ti‰tû. Tato snaha byla zavr‰ena v roce 1997, kdy se konala ustanovující schÛze obãanského sdruÏení Leteck˘
klub Letovice. V souãasné dobû je leti‰tû provozováno tímto klu-
bem, kter˘ má 25 ãlenÛ. V majetku ãlenÛ je 9 letadel, 2 motorové
padáky a 2 motorová rogala.
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