Martin Stáhalík
4. červen 1962 - 9. březen 2001
- absolutní mistr světa z roku 1995
- jediný český pilot v prestižním seriálu
FAI World Grad Prix Of Aviation
- jeden ze dvou pilotů na světě, který
sbíral medaile ve všech kategoriích
(kluzáky a motorová), druhým je Rus,
Viktor Čmal

vzpomínka na Martina Stáhalíka
Martin Stáhalík, excelentní, všestranný pilot a dlouholetý
úspěšný reprezentant v letecké akrobacii, by 4. června 2012
oslavil padesátiny. Při této příležitosti Společnost přátel
Rudolfova uspořádala vzpomínkovou akci nazvanou příznačně Mezi hvězdy, neb Martin zůstal, i po svém předčasném
odchodu v roce 2001, stálicí akrobatického nebe a je jistě
také tím, kdo i nadále inspiruje nastupující generace akrobatických pilotů, napříč výkonnostními kategoriemi.

L

etošní vzpomínková akce se uskutečnila 23. června v Martinově rodném Rudolfově u Českých Budějovic.
A jaké by to bylo vzpomínání na kolegu, pokud by se nad Farskou loukou neproháněly
rozličné letouny. Přehlídku započali letečtí
modeláři, kteří v nižší letové hladině připravili
diváky na poněkud ostřejší přehlídku pilotáže
na rudolfovském nebi. Následovaly poutavé
letové ukázky Super Dimony, větroně Shark,
motorového větroně Vivat a dua Z-37 Čmelák
a Z-142. Po tomto vydatném předkrmu přišel,
respektive přilétl hlavní chod letecké části
dne, tedy nikdo jiný, než Martin Šonka, reprezentant kategorie Unlimited a jeho vítězstvími ověnčený speciál Extra 300SR.
Bylo cítit, že si Martin připravil choreograﬁi
svého vystoupení s ohledem na tuto příležitost, čemuž odpovídala dramaturgie skladeb
jednotlivých prvků, kdy každý, kdo vídal Martina Stáhalíka při jeho show, měl možnost, takto

přeneseně, na tohoto velkého pilota zavzpomínat. Závěr svého vystoupení věnoval Martin
Šonka svému kolegovi, kdy se svým strojem
na chvíli „levitoval“ kolmo k nebi nad místem
posledního odpočinku Martina Stáhalíka. Tímto, až dojemným prvkem, Martin Šonka ukončil
leteckou přehlídku, která plynule přešla do oﬁciálního setkání na místní radnici, za účasti zástupců města, rodiny Martina Stáhalíka, v čele
s jeho otcem Ivanem a pozvanými hosty. Mezi
nimi samozřejmě nechyběl dlouholetý přítel
a trenér Martina Stáhalíka, šéf reprezentačního družstva v letecké akrobacii Stanislav Bajzík
a také bleskově, z hosínského letiště přepravený, Martin Šonka. Na tomto příjemném setkání,
moderovaném Ivanem Stáhalíkem se přítom-

Netřeba hledat velkých slov, setkání v Rudolfově potvrdilo, že Martin Stáhalík je i nadále
přítomen v srdcích a myslích mnoha lidí, kteří
měli to štěstí se s ním setkávat, nebo alespoň
sledovat jeho umění vysoké pilotáže, kterým
dokázal přiblížit královnu leteckých sportů širokým masám diváků. Věřme, že další avizované setkání v Rudolfově v roce 2017 bude stejně
příjemné a lidské tak, jak tomu bylo letos.
ONDŘEJ ŠEJNOHA

Mapka s oběžnou dráhou planetky 90926 Stáhalík, vpravo Martin Šonka při přátelském posezení s Ivanem Stáhalíkem
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Mezi hvězdy

ným dostalo také vysvětlení, že název akce
„Mezi hvězdy“ není náhoda. Jméno Martina
Stáhalíka nese planetka č. 90926, objevená
v září 1997 astronomem Milošem Tichým. Setkání na radnici zakončila projekce dokumentu
nazvaného „A sklízet obdiv žen“, který v dílně
České televize vznikl v roce 2001 a velmi důstojně vzdává hold našemu pilotovi.
Jméno významné osobnosti by také mělo býti
vytesáno do kamene a nejinak tomu je v případě Martina Stáhalíka, kterému Společnost
přátel Rudolfova připravila pamětní desku,
jejíž odhalení na čestném místě v aleji u rybníka zakončilo oﬁciální část dne.
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