H íbky v korunách
V roce 1982 nebo 83 po ádal leteckomodelá ský klub ze Sezimova Ústí pod vedením
skv lého organizátora i gumi ká e Ládi Kubeše dnes již tradi ní mezinárodní Jiho eskou vázu.
Tenkrát tento závod ješt nepat il do seriálu Sv tového poháru, ten se za al po ádat o n kolik let
pozd ji. P esto se sešla hojná ú ast mnoha zahrani ních sportovc a pokud m pam neklame,
bylo 180 sout žících jen v A-dvojkách. Dokonce soudruzi modelá i ze sp átelené Severní Korey
p ilet li o týden d íve a ud lali si v echách na náklady po adatele týdenní trénink, nevím jestli
proto, že už tenkrát tam m li hladomor, nebo naopak na to ješt m li.
U soum stí Tábor – Sezimovo Ústí jsou dv letišt – tzv. ápák, kde je plachta ské letišt ,
tísn né z jedné strany expandujícím m stem Tábor, a na té stran , kde není m sto, jsou pom rn
blízko krásné lesy s rybníky, tedy letišt „jako stvo ené“ pro vol áská e. Druhá plocha, nepom rn
v tší, je na druhé stran Tábora sm rem na Plze u vesnice Všechov a je to, nebo alespo byla,
záložní vojenská plocha s dvou a p l kilometrovou ranvejí. Tato plocha se pro podobné akce
používá dnes, ovšem v dob socialismu m li soudruzi obavu, že po etní kapitalisti tí sout žící by
mohli doma vyzradit p ítomnost p istávací plochy pro stíha ky a proto po ádání sout že na této
ploše zatrhli. Tedy – létalo se na ápáku.
Byl srpen a n kolik týdn krásné letní po así, sluní ko svítilo, sem-tam sprchlo, houba ská
sezóna byla v plném proudu, lesy plné houba , zvláš , když je to nedaleko od m sta a chatových
oblastí. A do toho vol áská i – ne že by to moc foukalo, ale p kn to nosilo, no a když kopete v p ti
stech metrech, pak p t minut padáte na determalizátor, tak kilometr vzdálený les je opravdu p íliš
blízko. A te tolik sout žících – zkrátka minimáln polovina sout žního pole m la po n kolika
startech alespo jedno éro ve vysokém smrkovém porostu a to v dob , kdy dohledáva ky nebyly
a bzu ák m li jen ti nejv tší borci. Výsledkem bylo množství lidí pohybujících se po lese
a napínajících zrak do korun strom . P i setkání s podobn postiženými modelá i divoce
gestikulovali a cizími jazyky se snažili sd lit barvu k ídel hledaného modelu.
Te si p edstavte nic netušícího jiho eského houba e, který vyrazí v asném letním odpoledni
na houby a potkává blázny, kte í místo na zem, kde rostou houby, koukají do v tví. Síla p íkladu
táhne, a tak zanedlouho bylo možné spat it nejen modelá e bloudící po lese, ale i domorodce, jak
s prázdným košíkem v jedné ruce a nožíkem v druhé, obcházejí stromy, hlavu zvrácenou dozadu
a napínají zrak do výšky. Co to tam, ksakru, ti cvoci sbírají?!
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