Ptáci v termice
Stalo se koncem osmdesátých let na MS v bývalé Jugoslávii. Létalo se na vyprahlé, ídkou
trávou porostlé planin . Pekelné vedro, už v 6 ráno teplom r na hotelu ukazoval bezmála 30 stup
ve stínu. T etí den mistrovství, kategorie F1C, asi tvrté nebo páté kolo, tedy kolem poledne,
pravidelné termické závany ustaly, vzduch zt žkl a ani se nehnul, na nebi ani mrá ku, slunce stálo
v nadhlavníku a nemilosrdn pražilo do zbytk trávy a do nás.
Kdo to n kdy vid l ví, že Cé ka i neboli motorá ká i v takové chvíli volí vy kávací taktiku.
Tedy ekají, až n kdo nevydrží s nervy a hodí to „tam“. Pak se celé startovní pole roze ve jekotem
n kolika desítek motor vyhnaných do otá ek, a za pár minut je zas ticho. My ostatní, Á ka i –
roztahovadla a Bé ka i – gumi ká i jsme plnili v té chvíli mávací a donáškovou službu a ekali asi
200 metr od startovní áry, až n kdo poletí.
Te bylo krátce po poledni, vzduch se ani nehnul, což nám sice vyhovovalo, protože se pro
éra nemuselo daleko, ale alespo lehký vánek by zase trochu ochladil naše rozpálená a potem
zbrocená t la. V tšinou všichni ml eli, sed li na zbytcích trávy a šet ili síly. Jen Ivan Ho ejší,
chladící si hlavu a ramena mokrým ru níkem, který velmi záhy usychal, vzpomínal na závistivé
kolegy sedící nyní pravd podobn v eskoslovensku v Plzni v podstatn chladn jší kancelá i.
Neustále mumlal jejich slova na rozlou enou: „Jó, ty se máš, ty si jedeš do Jugoslávie…“.
Mrtvolnou scénu náhle oživil n kdo ukazující do dáli na nehybné nebe. Byla tam erná te ka
a blížila se, pak se z te ky zrodil áp letící jak po pravítku p ímo na nás. To už v tšina malátných
postav zvedla hlavy a sledovala tak v n jakých 150 – 200 metrech letícího ápa neúnavn
mávajícího k ídly. Tém už nad námi najednou p estal mávat a „kopnul tam pravou“. Termika! To
probralo i nejv tší ospalce a všichni jsme se zájmem pozorovali kroužícího ptáka. Nebyli jsme sami
– kde se vzal, tu se vzal, mezi posedávajícími skupinkami lidí se najednou vzty il další áp a po
krátkém rozb hu sm rem ke svému druhovi ve výšce na obloze se taktéž vznesl. Byl asi vedrem
velmi unaven, protože ve výšce necelých ty metr p estal mávat a „kopnul tam pravou“, chtíc
bezpracn stoupat v termice po vzoru svého soukmenovce o 200 metr výše. Záhy poznal, že to
nejen nestoupá, ale klesá, a tak op t párkrát mávl k ídly, aby se vznesl výš, termice vst íc. Tuto hru
n kolikrát opakoval, ale jakmile p estal mávat, za al hned klesat.
Sledovali jsme s velkým zájmem jeho boj, až to jeden z nedaleko sedících Angli an
nevydržel, vstal a to íc trikem nad hlavou se snažil utrhnout mu vysn ný komín. Za chvíli tam pod
ápem b halo a to ilo kusy oble ení snad patnáct lidí, áp ve dvaceti metrech tvrdošíjn plachtil a
nemával, ale opravdu, za velkého smíchu p ihlížejících, za al stoupat! To bylo poprvé a zatím
naposledy, kdy jsem vid l, že lov k tímto sm šným po ínáním trhá stoupáky nejen pro svá letadla,
ale i pro ptáky. Konec scénky byl p etržen kvílením n kolika desítek motor deroucích se do výšin.
Konec zábavy a do práce. Které éro je to Vencovo?
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