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teď pracuji na změnách. Některé prvky pozměním lehce, některé zcela vyměním za jiné.
Mám tedy již postaráno o zábavu v zimních
měsících, kdy se téměř nelétá.
J. Rozlivka: Asi povinná, i když bodové hodnocení tomu zcela neodpovídalo. Možná to
bylo zčásti způsobeno startovním pořadím,
kdy jsem startoval v daný den jako první
a rozhodčí nemají ještě „nasazeno”, určitě
však je třeba trénovat a „makat” dál, aby
práce na páce byla zkrátka přesnější a lepší.
Co si z MS odnáším do další přípravy?
J. Adamec: Do příštího roku? Uvidíme. Opravdu jde o čas, energii a peníze ...
M. Hyka: Především, jak se to má létat a jak
má vypadat létání, která vítězí. Ale to mě jen
upevnilo v představách, které už jsem stejně
měl. Myslím, že vím, jak vybarvit vlastní projev, aby to za něco stálo.
P. Kopfstein: Z letošního Mistrovství světa si
odnáším další motivaci v tréninku na nadcházející sezonu, příští týden začínám prvním
tréninkovým kempem a nová sezona pro mě
již vlastně začala. V letošním roce jsem se
snažil absolvovat alespoň jeden tréninkový
kemp měsíčně, nicméně v mezidobí jsem neměl moc času na létání, a tak jsem se vždy
po pauze vracel na původní úroveň. V příštím
roce bych chtěl létat mnohem více, snad se
mi podaří vše úspěšně skloubit.
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J. Rozlivka: Trénovat, trénovat, trénovat
a zlepšovat se ve všech oblastech, které jsou
pro akrobacii nutné - pilotáž, fyzička, mentální příprava na soutěžní let, atd.
Závěrem
Martin Šonka shrnuje svoji účast na MS
následovně:
„Mistrovství světa pro mě bylo vyvrcholením
letošní sezony, která byla zatím nejúspěšnější
v mé závodní kariéře. Letos jsem získal titul
mistra ČR v letecké akrobacii v elitní kategorii Unlimited, vyhrál jsem mistrovství Maďarska, zvítězil v prestižním závodě Elite Aerobatic Formula a teď jsem vicemistrem světa
ve Freestyle, což je pro mě osobně, po sezoně
v Red Bull Air Race, kdy jsem akrobacii trénovat nestíhal, velký úspěch. V celkovém pořadí
MS jsem obsadil 11. místo, a jelikož mám

nové letadlo, na které si teprve zvykám, jsem
s umístěním spokojený. Velkou radost mi
udělalo také 4. místo českého týmu v soutěži
družstev. Příští rok rozhodně chceme z mistrovství Evropy přivézt další medaile”.
Stanislavu Bajzíkovi potom patří závěrečné shrnutí.
„Výsledky naší reprezentace se dají podat
různým způsobem. Soutěže se účastnilo
47 závodníků ze 14 zemí. Nejvíce pilotů - 9,
postavilo na start Rusko a Francie. Česká republika postavila na start 5 pilotů. V soutěži
družstev ČR skončila na 4. místě za Ruskem,
Francií a USA. Nechali jsme za sebou akrobatické velmoci jako Německo, Anglii. Jako jediná postkomunistická krajina, kromě Ruska,
jsme postavili kompletní tým. Zdá se, z tohoto
úhlu pohledu, umístění našich pilotů a tím
i obraz úrovně akrobacie v ČR jako světový
propadák? Bohužel, pouze toto ale nestačí
a medaili jsme zatím nezískali. Důležitá je ale
skutečnost, že tento náš tým má energii a chuť
trénovat, trénovat společně, trénovat tak, abychom v budoucnu i přes amatérské podmínky,
které máme, zasáhli do bojů o medaile.
Právě tento náš tým v kategorii Unlimited by
měl být příkladem pro mnohé mladé akrobaty,
kteří kolikrát naslouchají radám tzv. odborníků,
trénují někde za „bukem” a myslí si, že tím, že
se dokáží někde „předvádět”, budou jednou
mistři světa. A stříbrná medaile Martina Šonky
ve Freestyle? Je to obrovský úspěch Martina
Šonky, reprezentanta ČR v letecké akrobacii
a velký úspěch české školy letecké akrobacie!
Děkujeme všem, kteří nám fandili a sice nerad
mluvím za závodníky, ale tak, jak je znám,
v budoucnu vás, naše fandy, nezklamou.” ■
Informace a novinky z prostředí reprezentace
hledejte na www.czechaerobatic.cz
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