Lightning se vrací do Pardubic
(english version below)
Pardubická Aviatická pouť je oblíbená jak u diváků, tak u pilotů a mnozí
zahraniční piloti již při odletu říkají, že na následující ročník by
opět rádi přiletěli. Do této skupiny již léta patří sympatický tým
s historickými letadly vyzdobenými rudými býky na svých trupech. Pochopitelně nebudou chybět ani na letošním osmadvacátém ročníku Aviatické
pouti, který se uskuteční 2. a 3. června na pardubickém letišti.
Ve skupině letos přiletí i legendární dvoutrupý stíhací letoun Lockheed
P-38 Lightning z druhé světové války. Právě k tomuto kusu dodává Jan
Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti několik informací.
„Lightning není na Avaiatické pouti novinkou, již jsme ho zde přivítali
dvakrát a vždy vzbudil u diváků zaslouženou pozornost. Jednak zaujal
svým krásně vyleštěným celokovovým povrchem a také neobvyklým konstrukčním uspořádáním s malou trupovou gondolou a dvěma dlouhými nosníky
pokračujícími za motory až k ocasním plochám. Ovšem zcela jedinečné je
letové vystoupení. Dvojice motorů Allison disponuje značným výkonem a
Lightning je na obloze dynamický a ladný zároveň a diváci se mají
opravdu na co těšit. Vedle samostatné letové ukázky se Lightning na pardubickém nebi představí i ve velkoskupině historických letadel,
v takzvaném Balbu, se kterým v programu počítáme i v letošním roce. Tato
jedinečná podívaná má u diváků i pilotů značný ohlas.“

Historický Lightning je jen jedním z řady vystupujících letadel
zařazených do více než pětihodinového letového programu. Pro návštěvníky
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.

The Lightning returns to Pardubice
The Pardubice Aviation Fair is popular with both spectators and pilots,
with many foreign pilots saying they would like to come again for the
next year when leaving. For years, a congenial team with historic airplanes decorated by red bulls on their fuselages is a part of this
group. Of course, they will not miss this year's 28th edition of the Aviation Fair, which will be held on 2nd and 3rd of June at Pardubice Airport.
The legendary twin-boomed Second World War fighter Lockheed P-38 Lightning will arrive with the group this year. Jan Rudzinskyj from the Aviation Fair organizing committee provides some information regarding the
airplane. "Lightning is not new to the Aviation Fair, we have welcomed
it twice before and it never failed to attract attention of the audience. On one hand by its beautifully polished all-metal surface and also
an unusual design features with a small central gondola and two long
booms running from the engines to the tail surfaces. However, the flight
performance is quite unique, too. Twin Allison engines give the airplane
significant power, making the Lightning dynamic and graceful in the sky,
promising the viewers something to look forward to. In addition to a
flight demonstration, Lightning will participate in a large group of
historical airplanes, in the so-called BALBO, which we are looking forward to in this year's program in the Pardubice skies. This unique spectacle sparks a great deal of interest from both spectators and pilots."
Historical Lightning is just one of a flying airplanes participating in
a more than five-hour long flight program. For visitors, the Pardubice
Airport will be open on 2nd and 3rd of June from 8 AM and there will be a
rich ground based program with a number of different activities for
children besides the flight program.

