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 „Letem létem“  
V letošním roce proběhly pro velký zájem dva turnusy. 
V červenci jsme začali trošku vlhčím počasím, ale pak se 
na nás slunce smálo čím dál víc a v srpnu jsme 
se díky tomu museli na dva dny uchýlit k vodě, 
abychom se na letišti dočista neuvařili. 
Každého turnusu se zúčastnilo 20 dětí ve věku 
od 7 do 13 let. Hned první den ráno jsme děti 
rozdělili do letek a začal opravdu  tvrdý 
letecký výcvik. V pondělí si každý musel 
vyrobit svoje letadlo. Letec bez letadla, to by 
přece nešlo. Bylo to obtížné, ale s pomocí 
odborníka PhDr. Pavla Petra to všichni zvládli 
a mohli směle odlétnout směrem 
k Vodárenskému lesu. Tam je opravdu krásně, 
stromy nás chránily před sluncem jak velké 

slunečníky. A ta voda, chvílemi jsme si připadali jak 
v deštných pralesích někde u rovníku. Že to tak není jsme se 
přesvědčili identifikací některých dřevin, hornin a nerostů, 
zpěvného i nezpěvného ptactva a lesní zvěře. Cestou jsme 
potkali neuvěřitelně velké množství dřevěných soch, o kterých 
letci vymysleli krásné příběhy. K obědu jsme se pokusili 
nasbírat nějaké houby, ale protože to bylo v těch vedrech 
opravdu slabé, tak jsme tryskovým letem zamířili k restauraci 
Sklípek, kde nám celý týden vyvářeli samá skvělá jídla. Každý 
letec musel prokázat svoji zručnost při opracování kamene. 
Jeden nikdy neví, kdy se to může hodit. A přesto, že kámen je 
věc poměrně tvrdá, se pod rukama našich letců vylouplo za 
neustálého odborného dohledu výtvarnice a kamenice 
Vítězslavy Morávkové hned několik krásných reliéfů a šperků. 
Ve středu jsme dostali chuť na trochu adrenalinu a zalétali si 
na letišti ve Starém Městě s Martinem Šonkou. Mnozí z nás 

stáli u větroňů a letadel tak blízko poprvé. Překvapila nás délka křídel i informace, které nám 
poskytl pan Čermák z Aeroklubu Moravská Třebová. Po obědě jsme šli relaxovat na 
minigolfové hřiště a již jen vzpomínali na obtížný výstup na vyhlídkovou věž místní hasičské 
zbrojnice. Že se každý letec musí umět zorientovat v terénu, nad kterým právě letí, je jasná 



věc, když jde do tuhého, musí si 
umět poradit i s kódovanými 
zprávami a nejrůznějšími 
náladami počasí. I naše letky se 
popraly se zprávou zapsanou 
Morseovou abecedou, 
rozšifrovaly  Enigmou zapsané 
kódy pěti míst ve Svitavách a 
tato místa zdárně nalezli a 
vyfotografovali. Obzvláště 
majitelé letadel typu Bleriot 
musí ovládat práci se dřevem, 
neboť jejich stroje obsahují 
velké množství dřevěných 
součástek. Ač naše letky 
vlastnily letadla o něco 
modernější, práci se dřevem 
zvládli na výbornou. V pátek 
nás čekal už jen nácvik 
nouzového opuštění letadla nad vodní plochou. 
Pro tento nácvik jsme chytře zvolili svitavský 
plavecký bazén, kde mají potřebné vybavení 
v podobě několika bazénů s různou hloubkou 
vody a ledovou krou obřích rozměrů. A protože 
letci musí ve volných chvílích umět pobavit sebe 
i druhé, připravili pro nás i rodiče závěrečné 
překvapení s hudbou, zpěvem a tancem. O tom, 
že i letos na tábor dorazily samé šikovné děti 
svědčí fakt, se poslední den muzeum 
hemžilo plukovníky a generály a zbývalo 
jen poklepat pacičkou, předat odměnu 
vítězné letce a těšit se nashledanou příští 
rok. 
   


