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Skupinová akrobacie opět zazáří na pardubickém nebi
(English below)
K vrcholným číslům každé správné airshow patří určitě letecká akrobacie.
Ta pochopitelně nebude chybět ani v programu letošního, již osmadvacátého
ročníku Aviatické pouti, která se uskuteční na pardubickém letišti o
víkendu 2. a 3. června.
Říká se, že akrobacie je královnou leteckých sportů a určitě na tom něco
bude, protože sledovat na obloze nejrůznější obraty je pro každého diváka
nevšední zážitek. Elegance přesně připravené sestavy ještě více vynikne
při skupinové akrobacii. Tu divákům Aviatické pouti předvede světoznámá
skupina Flying Bulls Aerobatic Team. „Tato skupina patří neodmyslitelně
k programu Aviatické pouti téměř od jejího počátku. Poprvé se s letouny
Z-50LS představila tehdejší chrudimská čtyřka v roce 1992 a následně
diváci měli možnost sledovat její proměny názvů, letadel a koneckonců i
složení členů skupiny. V současnosti skupina Flying Bulls Aerobatic Team
létá na moderních strojích Xtreme XA42 a vždy pro novou sezonu zařadí do
své sestavy nový prvek. Při sledování náročných obratů, které skupina
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létá v rozmezí rychlostí 100 - 420 km/h, si divák jen těžko dokáže

představit, že letadla jsou ve vzduchu od sebe vzdálená jen několik málo
desítek centimetrů. I když Flying Bulls Aerobatic Team je stálicí
leteckých dnů, tak asi málokdo tuší, že je přímým pokračovatelem
v tradici skupiny založené přesně před šedesáti léty v Chrudimi. „Za tu
dobu se téměř vše kolem nás změnilo k nepoznání, jen umění a kvalita
pilotů skupiny zůstává stále na vysoké světové úrovni,“ říká letecký
publicista Petr Kolmann z časopisu AeroHobby.
Pro veřejnost bude pardubické letiště otevřeno ve dnech 2. a 3. června
vždy od 8.00 hodin a vedle letových ukázek na ně čeká i bohatý pozemní
program s velkým množstvím rozličných aktivit pro děti.

Group acrobatics will shine again in skies of Pardubice
The top performance of any proper airshow is definitely aerobatics. It
will surely not be missing in the program of this year's 23rd Aviation
Fair, which will be held at Pardubice Airport during the weekend of 2nd
and 3rd of June.
As the saying goes, acrobatics is the queen of air sports and there is
certainly something to it, because watching the various manoeuvers in the
sky is an unusual experience for every spectator. Elegance of the wellprepared sequence is even more impressive in group acrobatics. The worldfamous Flying Bulls Aerobatic Team will present it to the audience. "This
group is an inherent part of the Aviation Fair program almost from its
beginning. For the first time, the Chrudim Quartet on Zlin Z-50LS has
performed here in 1992, and the audience then had the opportunity to
follow changes of its name, aircraft, and of the group members. At
present, the Flying Bulls Aerobatic Team is flying modern Xtreme XA42
airplanes and will always add a new feature to its sequence for the new
season. While watching the demanding manoeuvers of group flying at a
speeds of 100 - 420 kph, the viewer can hardly imagine the aircraft being
just a few tens of centimeters apart from each other. Although the Flying
Bulls Aerobatic Team is a stable star of the airshows, only a few people
know it is a direct descendant of a group founded exactly sixty years ago

in Chrudim. During that time, almost everything around us has changed
considerably, except for the skills and quality of the group's pilots
still remaining at a high level, "says Petr Kolmann, AeroHobby, aviation
writer.
Pardubice Airport will be open for the public, on 2nd and 3rd of June from
8 am and there will be a rich land program with a large number of
different activities for children besides flight demonstrations.

