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Přestože se mi obdobný formát soutěže líbí již delší dobu, doposud jsem neměl z různých 
důvodů možnost některou absolvovat. Až letos se to začalo jevit jako reálné, a tak jsem se 
přihlásil na AGP do Frýdlantu nad Ostravicí, což je od nás z Kyjova relativně nedaleko. Navíc 
tam dost často létáme, tak to tam i trochu znám.

Moje prvníMoje první Grand Prix
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OO rganizátoři mne ovšem zaskočili 
tím, že soutěž začínala už v pátek 
3. července prvním letovým dnem. 

Zjistil jsem to sice asi týden před začátkem, ale 
i tak jsem se z pracovních důvodů musel omlu-
vit z briefi ngu ve čtvrtek večer a přijet až v pá-
tek ráno přímo na disciplínu. Ovšem už první 
nádech podhorského vzduchu a rozhlédnutí 
po vrcholech okolo letiště mne zase nadchlo 
a byl jsem připraven naplno závodit. Své pos-
třehy a zážitky jsem se pokusil zaznamenat 
do pomyslného deníku jednoho ze závodníků.

1. letový den 4. 7. 2013
Počasí pro tento den není úplně ideální, ale 
dává možnost naplánovat kratší disciplínu, 
a to necelých 150 km, přes 4 OB nahoru a dolů. 
Pravidla jsou taková, že střed odletové pásky 
je na Lysé hoře, odletová výška max. 1600 m 
a rychlost max. 160 km/h. Za překročení výšky 

a rychlosti je penalizace, takže se snažím být 
na pásce včas, ale nepřekročit tyto limity. 
Odlet se mi asi podařil, protože odlétám jako 
první, což se okamžitě ukazuje jako nevýho-
da, protože peloton za mnou našel slušné 
stoupání a za chvíli mne doletěl o 100 až 
200 m výš. Ale to mi nevadí. Už několikrát 
jsem se přesvědčil, že je lépe letět pod pe-
lotonem než s ním na jeho úrovni, kde si 
leckdy navzájem vadíme při točení. Tady ale 
jsou všichni kvalitní piloti, takže dokážeme 
stoupáky efektivně využít i ve skupinách. 
První otočný bod dosáhl jako první Jan Ma-
reth s mírným náskokem cca 3 km. Po otočce 
se ale Honza nechal zlákat krásnými mraky, 
které jsou východně naší trati a odbočil sko-
ro kolmo na trať do údolí, kde vzal poněkud 
slabší stoupání, zatímco my ostatní pokra-
čujeme po vrcholech hor - Kněhyně, Smrk 
k Lysé hoře a bereme i lepší stoupání. V tu 
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dobu vede skupinka ve složení Rosťa Stryk, 
Pavel Řeřicha a lehce pod nimi já. Na svazích 
Lysé hory nacházíme nečekané stoupání až 
ke 3 m/s, které dotáčíme na doraz a vyrážíme 
k otočnému bodu Bystřice nad Olší, který leží 
v rovině u Třince. Jan Mareth, který se stále 
drží východně od nás ostatních, nám chvíli 
dává na frak a vede, ale pak se mu nedaří na-
jít před rovinou slušné stoupání a zaostává. 
My kloužeme okolo Javorového na OB. 
V tu dobu vede Marek Newiadomy, ale je 
výrazně níže než ostatní. Marek je jeden 

z nových polských talentů. Má 21 let a zkuše-
nosti teprve sbírá. Ale létal celé závody velmi 
samostatně a být silnější počasí vhodné pro 
jeho Jantar, asi by byly jeho výsledky pod-
statně lepší. Je charakteristický svým věčným 
úsměvem a nijak se netajil tím, že chce také 
přijet na kvalifi kaci Sailplane Grand Prix, kte-
rá se tu má konat příští rok v květnu.
Po otočení Bystřice se začíná lámat chleba. 
Vracíme se zpět do kopců z jejich severní 
strany, v rovině žádné stoupání nebylo, výška 
ubývá a kopce před námi rostou. Mně se daří 
letět lepší stopou, a tak mi zbývá na přesko-
čení kopců poněkud více výšky než soupeřům 
a mohu klouzat pod mraky v údolí Morávky. 
Tam ale pořádné stoupání nenacházím, za-
tímco Rosťa Stryk a Pavel Řeřicha za mnou 

berou z malé výšky na hřebeni cca 2,5 m/s. 
Stejně tak Marek Newiadomy, který musel 
vyletět do roviny a po dost dlouhé době trá-
pení bere také 2,5 m/s. Ovšem já ne. Jsem 
sice první, ale stále níž a níž. Takže trochu 
dobírám na metru a s malou dušičkou kloužu 
na hřebeny k Lysé. Ta opět zafunguje skvěle 
a na nějakém 2,3 m/s tam dotáčím základnu 
a vyrážím směle k Radhošti.
To jsem ale netušil, že Rosťa Stryk na úpatí 
Smrku bere stoupání 3,6 m/s na celý stoupák, 
takže se dostává nade mne a 3. OB Radhošť 

točíme opět společně, kousek za námi Pavel 
Řeřicha a Renda Hudák. Před Smrkem pak dě-
lám asi svoji největší chybu toho dne. Po ce-
lou dobu jsme sledovali, že východně od trati 
jsou pěkné mraky, kdežto po trati se vysky-
tují v podstatě jen lepší chmury. Tak se před 
Smrkem rozhoduji, že skočím východně pod 
nejbližší mrak, který se jeví nedaleko. Pod ním 
ovšem zjišťuji, že je děravý a dá mi stoupání 
tak do metru. Prostě už to tady skončilo. Tak 
co teď? Východně je terén pro přistání zcela 
nepoužitelný, výšky mám sice ještě dost, ale 
mraky jsou daleko. Nadávám si, ale nezbývá 
než údolím mezi Smrkem a Lysou klouznout 
skoro kolmo na trať do roviny k Frýdlantu, 
kde jsou chmury, které dnes byly dobře ak-
tivní. Tam se pod Rosťou Strykem a Pavlem 

Řeřichou, kteří už mají nade mnou dobře 
300 m, chytám na slušném stoupání 2,5 m/s 
a za stálého klení, jak jsem to zvoral, stoupám 
do základny. Se mnou stoupá i Honza Mareth 
a o chvíli později i David Příhoda, takže se dá 
říci, že jsme se tam sešli skoro všichni.
Odsud už vyrážíme na poslední OB (Javorový 
vrch) a někteří už prakticky na dokluz. Mně to 
ještě nevychází, tak ještě trochu dotáčím nad 
Javorovým vrchem. Nicméně v tu dobu už je 
Pavel Řeřicha následován Rosťou Strykem 
na dokluzu a nám s Honzou Marethem zbývá 
bojovat o 3. místo. Honza je níž, ale protože 
to je bojovník, netočí nad Javorovým a klouže 
zpět k Frýdlantu. Bohužel mu kopce nedovo-
lí letět přímo, tak odbočuje na západ a jde si 
do roviny pro stoupání. Dává mu to cca 1,3 m/s 
a než to vytočí, tak ho ještě předletí David Pří-
hoda i Renda Hudák. Já dolétávám třetí, což 
pro první den a můj vůbec první pokus na GP 
považuji za slušné. Smolařem dne je asi Marek 
Newiadomy, který se za tento let několikrát 
sbíral z malé výšky, pak nás už skoro dotáh-
nul, aby se opět propadl nízko k zeměkouli. Ale 
na jeho úsměvu večer se to nijak neprojevilo.

2. letový den 6. 7. 2013
V sobotu jsme si dali z důvodu počasí oddech. 
Na druhý letový den je naplánována trať 
o délce 214 km s otočnými body Slavičín, 
Vsetín a Kroměříž. Trať je orientovaná na jih 
a spíše do rovin, protože se od severový-
chodu očekává odpoledne příchod bouřek 
s deštěm, což se také ostatně stalo. Z tohoto 
důvodu startujeme již v 10.50 hodin. Prvním 
na gridu jsem ten den já. Ale ve vzduchu není 
problém se udržet, tak za chvíli začíná odpo-
čítávání a v 11.45 vyrážíme na trať. 
Po průletu páskou přichází první dilema. Trať 
vede spíše přes nižší kopce, ale mohlo by být 
dobré letět doprava po svazích Smrku, Kněhyně 
a Radhoště. Takže se peleton rozděluje na dvě 
zhruba stejně početné skupiny a protože druhá 
skupina bere na Kněhyni o metr silnější stoupá-
ní, dostávají se i přes delší stopu mírně vpřed. 
Ovšem na dalším hřebeni se zase všichni schá-
zíme, jen Pavel Řeřicha letí velmi dobře a má 
v tu dobu už náskok 6-7 km. Po cestě máme 
pěknou řádku, tak pod ní jedeme dále a mně se 
z Honzou Marethem podaří naletět až neuvěři-
telně silné stoupání ke 3 m/s. 
Je to jeden z těch případů, kdy trefíte stoupání 
v počátečním vývoji, a pod nevýraznou malou 
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chmurou vás vezme skutečně silné stoupání. 
Okamžitě pak musíte uvést větroň plnými vý-
chylkami do kroužení, abyste se udrželi v jád-
ru. Takové stoupání se chová jako vodotrysk 
a pokud se dostanete na jeho okraj, vykop-
ne vás nemilosrdně ven. Ale když se udržíte 
v hlavní části stoupajícího proudu, tak je to 
neuvěřitelně vzrušující pocit srovnatelný s pl-
ným sešlápnutím plynu u výkonného auta.
Protože jsem ho trefi l lépe než Honza Ma-
reth, dostávám se o něco výše a za chvíli 
dolétáváme i Pavla Řeřichu. A protože jsem 
zatím o cca 150 m výše než ostatní, jdu 
do vedení. Kličkuji pod mraky ke Slavičínu 
na klouzavosti 94 (ale např. Honza Mareth 
má v těchto místech klouzavost 167). Za Sla-
vičínem se mi nedaří najít nějaké extra pěk-
né stoupání, nakonec beru na hřebeni necelé 
2 m/s. Pak následuje taková trochu nudná 
pasáž letu. Pod mraky se nedaří nalézt sluš-
né stoupání a skupina mne dolétává. U Zlína 
jsou trochu slušnější mraky, pod nimi nachá-
zíme stoupání ke 2 m/s. Je to ostatně po-
třeba, protože na Kroměříž musíme klouzat 
rovinou, kde nejsou mraky. Takže dotáčíme, 
co se dá a kloužeme na 120 km/h v „oleji“ 
na Kroměříž. Po otočení se vydáváme na zá-
pad od trati pod nějaké zbytkové mraky. Je 
celkem překvapivé, že hned první chmury 
dávají skoro 2 m/s. Ale máme už jen 600 m 
nad zemí, takže dobrat výšku se hodí. Mraky 
severně od nás ale vypadají výrazně lépe, tak 
beru jen 400 m a vyrážím na sever. Ostatní 
se rozhodují podobně. 
Pro zajímavost Marek Newiadomy, který to 
tento den vyhrál, měl v tu dobu na nás výš-
kovou ztrátu už skoro 500 m! 
Letíme rovinou na sever, je tam pěkná řádka, 
ale vede přímo do Mošnova. Chvíli po ní letí-
me, pak postupně, někdo dříve, někdo pozdě-
ji, odbočujeme k Hostýnským vrchům. Úplně 
první tam odbočil Honza Mareth a přes velkou 
ztrátu výšky a to, že se musel chytat na slab-
ším stoupání, se následně dostává dopředu.
Honza Mareth je ostatně velký bojovník. Rád 
létá sám a jinak než ostatní. Má nos na stou-
pání a jak jsem se opět na těchto závodech 
přesvědčil, nedělá mu problém letět nízko. Při-
tom dokáže letět velice rychle. Navíc je velice 
všestranný, dokáže jeden den letět v Discusu 
a druhý den na Blaníku. Je to prostě pan pilot.

V této době už ovšem vidíme, že v údolí Frýd-
lantu už prší, i když je teprve 14 hodin. To 
je pro mne brzda. Nerad létám v dešti vů-
bec a navíc LS 1f s mokrým křídlem letí dost 
špatně. Už kolem 80 km/h se třepe a chová 
se jako před pádem.
Letíme tedy s Pavlem Řeřichou po úpatí 
Hostýnských vrchů k Valašskému Meziříčí. 
Marek Newiadomy, který nás mezitím dotá-
hl, a Honza Mareth se rozhodují letět rovně 
na Frýdlant. Mají dobrou stopu, a tak zatím-
co my s Pavlem nemůžeme najít rozumné 
stoupání a dost dlouho se potácíme okolo 
VM, oni letí k letišti a drží si pěkně výšku. 
Což je velmi dobré rozhodnutí. Marek jako 
první vlétá do deště a klouže k letišti. V lijáku 
mu postupně vypadly snad všechny přístroje 
a na letiště doletěl podle GPS. V tu dobu je 
dohlednost opravdu minimální.
Za ním letí Honza Mareth, liják polevuje 
a jeho dokluz už není tak dramatický a na-
víc nám kolegiálně sděluje, kolik výšky ztra-
til v dešti. Vyrážíme tedy s Pavlem za ním. 
Před námi sice udeří blesk do Radhoště, kde 
zatím ještě neprší, ale jinak je náš dokluz 
už relativně v pohodě. Viditelnost je určitě 
větší než 5 km a rezervy máme dost, tak to 
tlačíme k letišti. Pavel je ale velký bojovník 
a přesto, že musí letět okolo mne po větším 

poloměru, tak se dostává dopředu a o 6 vte-
řin protíná pásku dříve.
Po přistání za mnou přichází s omluvou, že 
mu na posledním rameni vysadily přístroje 
včetně varia, a proto se na mne nalepil, aby 
se se mnou dotáhl domů. Toho jsem si ale 
vůbec nevšiml, naopak jsem měl dojem, že 
mi pěkně šlape na paty. Takže nakonec z toho 
byla bramborová medaile a skutečný adrena-
lin na dokluzu!

3. letový den 7. 7. 2013
První den závodů jsme letěli trať 100 km, 
druhý den 200 km a třetí den je pro nás při-
pravena trať 300 km směrem na Slovensko. 
OB jsou Dolný Kubín, hora Vtáčnik a ULL 
plocha Štípa. Počasí je slušné, základny až 
2200 m QNH. Jen je zvláštní, že některé mra-
ky mají základny o 200 m níž. 
Po odpočítání vyrážíme na trať východním 
směrem. Terén tam nevypadá moc příznivě, je 
to zalesněná pahorkatina a místa na přistání 
je tam minimum. Ale nemáme problém cel-
kem si po odchodu z 1600 m QNH brzo do-
točit a pokračujeme na Slovensko. Na svahy 
jižně od Čadce krásně svítí slunko, tak tam 
letíme jako supi pro stoupání, ale nacházíme 
tam jen do 1,5 m/s. Dotáčím tedy jen necelých 
400 m a letím dál. V tu dobu je vepředu Ma-
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rek Newaidomy, následován Honzou Mare-
them. Letí výborně, dostáváme se do prostoru 
severně Žiliny a stoupání jsou poměrně slabá. 
Marek dobře vystihuje situaci, výborně klouže 
za cenu výrazného odbočování, ale dosahuje 
klouzavosti 176 na 29 km, kdežto my ostatní 
máme klouzavosti pod 100. Takže tady nám 

výrazně ulétává. Na úrovni Těrchové se roz-
dělujeme a přes kriváňskou Malou Fatru pře-
létáváme v různých místech. Skupina Honza 
Mareth, Pavel Řeřicha a René Hudák nachá-
zí silné stoupání a dotáčí do základny. Je to 
ostatně potřeba, protože směrem na Dolný 
Kubín se netvoří žádná stoupání a údolí vy-
padá dost mrtvě. My ostatní tolik štěstí ne-
máme, a tak začínáme zaostávat. Postupně 
otáčíme Dolný Kubín a kloužeme zpět na sva-
hy Malé Fatry u Kralovan. Zpět do kopců do-
létáváme na úrovni vrcholů nebo níž a tady 
se láme chleba. Marek, který tam doklouzal 
první, nemůže najít slušné stoupání, stejně 
tak já a Rosťa Stryk, a tak se tu na úpatí dost 
trápíme. Ostatní naopak výš od nás berou 
lepší stoupání a pokračují po trati. Někteří zá-
padně po Velké Lúce, Honza Mareth naopak 
klouže do Velké Fatry. Nakonec se ukazuje, 
že ani jedna z těchto variant není ideální. 
Pavel Řeřicha se na Velké Lúce nemůže chytit 
a musí klouzat do údolí k Martinu. Tady ještě 
dost dlouho bojuje v přízemních výškách, ale 
nakonec tam přistává v polnostech jakéhosi 
zbohatlíka, který ho z pole pustí až poté, co se 
vyplatí tvrdou euroměnou.
Tady je mi Pavla opravdu líto. Létá velice dob-
ře, dělá správná rozhodnutí, ale jako mnoho 
z nás nemá dostatek času na trénink ve vzdu-
chu a to mu trochu chybí. Jinak by mohl být 
dalším esem na českém plachtařském nebi. 
Kromě toho je také výborný ředitel plachtař-
ských soutěží, který se stoickým klidem řeší 
vzniklé problémy. Nepamatuji si, že bych ho 
viděl někdy rozčileného. Ale je pravda, že jsem 
nebyl u jeho vyjednávání s tímto zbohatlíkem.
My zůstáváme s Rosťou Strykem spolu a když 
se po těžkém boji vyškrábeme do výšky, která 
dovoluje pokračovat přes údolí, volíme trať 
přes Velkou Fatru. Kupodivu ještě před ní v ro-
vině potkáváme pěkné stoupání kolem 2 m/s, 
tak si na něm dobereme základnu. Na Velké 
Fatře nejsou silná stoupání, ale překlouzává-

me ji bez problémů. Problémy začínají poté, 
co kloužeme do roviny směrem k Handlové. 
Přestože máme před sebou pěkné mraky, ne-
nacházíme slušné stoupání. A tak pokračuje-
me dál až k Handlové, kde nás ze 400 m za-
chrání nenápadná chmura. Dál pokračujeme 
ke Vtáčniku a pak směrem na Štípu celkem 

bez problémů. Počasí je aktivní, jen z něj ob-
čas vypadne více vody, než by se nám líbilo. 
Za vedoucí skupinou René Hudák, Jan Mareth 
a David Příhoda, už ale máme takovou ztrátu, 
že je nemáme šanci dohnat. 
Někde za hranicí dost dlouho hledám slušné 
stoupání a když vidím ty neurčité mraky před 
sebou, zkouším změnit taktiku. Rozhoduji se, 
že nebudu točit, ale budu se snažit maximál-
ně využívat nejlepší stopu i za cenu kličková-
ní. A tato taktika mi poměrně slušně vychází. 
Na posledních devadesáti kilometrech točím 
pouze dvakrát a dobírám jen cca 200 m výš-
ky. Zbytek potřebné výšky získávám v klou-
zání při průměrné klouzavosti cca 60. A asi 
to bylo opravdu účinné, protože až do SK/CZ 
hranice jsme s Rosťou Strykem letěli praktic-
ky poblíž sebe. Pak sice proti mně ztratil něja-
kou výšku po průletu přeháňkou, ale v závěru 
jsem mu ulétl skoro o 30 km. Opět se potvrdi-
lo Mračounovo rčení - kroužení zdržuje.
Bojovníkem dne je Marek Newiadomy, který 
se nakonec po dlouhém boji v malých výškách 
u Malé Fatry zvedá a dolétává daleko za námi, 
ale je doma a za svoji snahu získává jeden bod.

4. letový den 10. 7. 2013
V tento den je počasí značně komplikované. 
Základny jsou nízko, takže z počátku ani neu-
možňují vzlety. Organizátoři nám naplánovali 
tratě ve variantách A i B jižně do roviny. Jenže 
odletová páska Lysá hora je skoro nedosaži-
telná, stejně tak nad vrcholy Smrku a Kněhy-
ně se pro souvislou vrstvu mraků prakticky 
nedá letět. Proto je ještě připravena varianta 
C o délce 109 km směrem do rovin na sever 
s odletem přímo nad letištěm. Ta se jeví reál-
ná, i když základny jsou stále nízko, jen cca 
100 m nad výškou vypnutí.
Okolo 13.45 hodin začínají starty. V rovině 
okolo Frýdlantu se i přes slabá stoupání cel-
kem dá udržet, a tak všichni po odpočítávání 
vyrážíme společně na trať. Dneska jsme si 
opravdu nemuseli hlídat výšku odletu 1600 m 
QNH, protože jsme odcházeli o 300 m níže. 
Hned po odletu se dělíme na dvě skupinky. 
Jedna letí mírně vlevo, kde jsou lépe vypadají-
cí mraky, ale blízko TMA Ostrava. Já se přidá-
vám ke skupině, která letí přímo na první OB. 
Není to daleko, jen 27 km. Ale i to je v dneš-
ních psích výškách dost velká vzdálenost. 
Několikrát točíme stoupání, většinou okolo 
1 m/s. Jako první dosahuje otočného bodu 
s malým náskokem Honza Mareth. Cestou 
k druhému OB se drobíme do více skupinek, 
protože mraky od severu vypadají dost neči-
telně. Ale nakonec se všichni sejdeme v jed-
nom stoupáku, který dává cca 1,5 m/s a druhý 
OB jako první otáčí Marek Newiadomy. 
Po otočení se vydáváme všichni na sever 
prakticky po kurzovce. Jediný Rosťa Stryk to 
bere více vlevo, kde je ovšem TMA I Ostra-
va. A to se mu také stává osudným, protože 
při chvilce nepozornosti do něj jen nepatrně 
vlétne a tímto narušením je mu ukončen 
soutěžní let. Je to paradox, že právě on, 
který pracuje jako letový dispečer, naruší 
své „domácí“ TMA, ale stane se. Ostat-
ně je to jeho zásluhou, že pro závody bylo 
TMA II zvednuto na letovou hladinu 65 (cca 
2000 m nad mořem) a byly také vytvořeny 
další koridory, které umožňovaly dobré pří-
lety do Frýdlantu. Taková pomoc je pro hlad-
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ký průběh závodů velice důležitá a jistě jsou 
mu za to všichni vděčni.
Směrem na třetí OB se základny trochu zve-
dají a už se dostáváme i nad 1000 m nad 
zemí. Mně se tady daří letět dobou stopou 
a protože mám i víc výšky než ostatní, vyrá-
žím dopředu pod slušně vypadající mrak, kte-
rý skutečně dá stoupání přes 2 m/s. Dotáčím 
nadoraz a jedu na 3. OB. Hlídám si výšku, pro-
tože na tento OB a zpět je nutno letět pod za-
stíněným prostorem. Honza Mareth dokonce 
po otočení 3. OB odbočuje do TMA I Ostrava, 
aby se zachránil a doletěl i za cenu předčas-
ného ukončení letu. Zřejmě viděl své vyhlídky 
na doletění velmi černě. Kloužeme necelých 
20 km tam a zpět zase na slunko, kde se za-
čínáme zvedat na slabém stoupání ze 400 m 
nad zemí. Já ale vidím, že kousek před námi 
jsou dobře vypadající chmury, tak letím k prv-
ní a nic. Dělám tedy takovou skobu a zkouším 
druhou a je to tady - 2-3 m/s. S chutí si točím 
sám toto silné stoupání a vidím, jak ostatní 
po chvíli přilétávají pode mne. Z tohoto bodu 
už to mám na dokluz, takže vyrážím k letišti 
a doufám, že si první pozici také udržím. Na-
konec to tak je a tak mohu na pátém kilomet-
ru kromě polohy zahlásit i „Vidím moře, vidím 
moře“. Jirka Pělucha nás na disciplínu startu-
je sloganem: „Doleťte až na pobřeží, doleťte 
až na pobřeží“, takže mi tato hláška na závěr 
připadala odpovídající.
Takže přesto, že se mi v předchozích úlohách 
moc nedařilo, vítězstvím v té poslední jsem 
se posunul na celkové první místo. Sice ještě 
není konec závodů, ale vzhledem k očeká-
vanému špatnému počasí v pátek i v sobotu 
se organizátoři rozhodují závody předčasně 
ukončit a v pátek v podvečer probíhá slav-
nostní ukončení závodů. Jako putovní cenu 
pro vítěze AGP dostávám asi metr vysokého 
čápa, na jehož nohu mám právo vlastnoručně 
umístit třetí kroužek tentokrát se svým jmé-
nem. A po slavnostním ceremoniálu přichází 
výborný raut s masem a zeleninou podáva-
ným po beskydsku v dřevěných korýtkách. 

A pak, když začne hrát hudba, vydržíme až 
do rána, zvláště když se po půlnoci přesune-
me do baru ke klavíru, na který Pupuš skvěle 
koncertuje až do rozednění.

Závěr
Organizace těchto závodů byla velice dobře 
zvládnuta. Jiří Pělucha obvykle krátce po do-
letu udělal rozhovor s vítězem nebo s někým, 
kdo měl zajímavý let a vzápětí ho umístil na in-

ternet. Takže si tak bylo možno poslechnout 
živě od účastníků jejich první dojmy po doletu.
Podhorské prostředí je nádherné a letiště je 
velmi slušně vybavené, takže je velká šance, 
že kvalifi kace Sailplane Grand Prix, která se 
tam bude konat příští rok v květnu, má vel-
kou šanci na zdárný průběh. Jen to počasí 
musí organizátorům přát a k tomu jim budu 
držet palce. Všechno ostatní je připraveno. 

LUBOŠ MOTL

33AH 5/2014

Celkové pořadí Adrenalin Grand Prix
Pořadí Pilot Aeroklub Větroň

1. Lubomír Motl Kyjov LS 1f
2. René Hudák Kunovice Std. Cirrus
3. Pavel Řeřicha Moravská Třebová ASW 19
4. Jan Mareth Hranice Std. Cirrus
5. Marek Niewiadomy Rzeszowski (PL) Std. Jantar 3

6. - 7. David Příhoda Hranice Std. Cirrus
6. - 7. Rostislav Stryk Frýdlant nad Ostravicí Std. Cirrus

8. Martin Urban Frýdlant nad Ostravicí VSO-10
9. - 10. Daniel Suchý Hranice Astir CS
9. - 10. Marcin Zakrzewski Bielsko-Bialski (PL) Std. Jantar Fo
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