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Srdeãnû Vás zveme na prodejní v˘stavu 

Ing. arch. JI¤ÍHO HLOU·KA
olejomalby, pastely, grafika.

V˘stava se koná u pfiíleÏitosti 60. narozenin autora.

VernisáÏ se koná 
v pátek 2. záfií 2016 v 17.30 hodin

Úvodní slovo autor, v kulturním programu zahraje 
na akordeon Ing. Jozef Gabarík.

V˘stava bude otevfiena do nedûle 2. fiíjna 2016
Po-Pá 9.00 -15.00 hod., So 9.00 – 11.00 hod., 

Ne 14.00 – 17.00 hod., zavfieno 28. 9. 

Galerie DOMINO, Havírna 55 (u ãerpací stanice Shell),
679 61 Letovice                               

www.galeriedomino.cz

Prodejní v˘stava 
v Galerii DOMINO

Letovick˘ kufr 
a Pohár Petra Tuãka

V sobotu 2. ãervence mohli obyvate-
lé Letovic a okolí zaznamenat zv˘‰en˘
pohyb letadel na obloze, kter˘ souvisel
s konáním letecké navigaãní soutûÏe
pofiádané v rámci 6. kola Poháru Petra
Tuãka a 1. roãníku soutûÏe o Letovick˘
kufr na leti‰ti v Letovicích. Hezké letní
poãasí letcÛm pfiálo a tak soutûÏ pfiilá-
kala soutûÏní posádky ze v‰ech koutÛ
âeské republiky, kdy celková úãast by-
la úctyhodn˘ch 32 posádek ve ãtyfiech
kategoriích. 

SoutûÏící závodili v jednomístn˘ch
nebo dvoumístn˘ch letadlech a motoro-
v˘ch rogalech ve dvou kategoriích, re-
kreaãní a sportovní. Rekreaãní kategorie
je urãená zejména pro zaãínající soutûÏ-
ní piloty, zatímco sportovní kategorie je
urãená pro zku‰ené letce a reprezentanty. 

Po ranním briefingu jednotlivé posád-
ky obdrÏely dle startovní listiny zadání
navigaãní úlohy s fotografiemi a mapou,
ve které mûly zakreslenou soutûÏní traÈ.
Úkolem kaÏdého soutûÏícího bylo 
obletût zadanou traÈ co nejpfiesnûji
a v prÛbûhu letu vyhledávat a zakreslo-
vat do mapy fotografie nebo znaky z bí-
l˘ch plachet rozmístûn˘ch na zemi po
trati. Cel˘ prÛbûh soutûÏního letu pak
byl zaznamenán GPS pfiijímaãem umís-
tûn˘m v letadle a vyhodnocen spolu s
nalezen˘mi fotografiemi a znaky.

Celá traÈ byla dlouhá 120 km a vedla
malebnou krajinou âeskomoravské vrcho-
viny. SoutûÏ byla tematicky ladûná do ry-

báfiství a tak mûla traÈ tvar ryby a létalo se
nad ãetn˘mi rybníãky. I pfies navigaãnû
sloÏitûj‰í terén se v‰echny posádky v
pofiádku vrátily na leti‰tû vzletu a po cel-
kovém vyhodnocení na závûr soutûÏního
dne se rozletûly zpût ke sv˘m domovÛm.
1.místo obsadil t˘m ¤íhová Martina,
Hork˘ Milan – HavlíãkÛv Brod, 2.místo –
Dorazil Tomá‰, Luska Martin –
Kotvrdovice a na 3.místû se umístili  Alexa
Jaroslav, Moravec Zdenûk – Kotvrdovice.

Díky krásnému poãasí, v˘borné orga-
nizaci Leteckého klubu Letovice a pod-
pofie Mûsta Letovice se 1. roãník letecké
navigaãní soutûÏe na Letovickém leti‰ti
vydafiil a tak se mÛÏeme tû‰it na její 
opakování i v pfií‰tích letech pokud nám
bude poãasí pfiát.

Letu Zdar!
Text: Jifií Neãas

Foto: Ondfiej Bar‰a 

#trucktrialczech

Stojánka letadel pfied soutûÏním letem.


