
AKROBACIE

Svůj díl pozornosti si však bezesporu 
zaslouží také zástupkyně něžného po-
hlaví, respektive partnerky těch, kteří 

neohroženě usedají do kokpitů, uvádí diváky 
v úžas a reprezentují poctivě naši zemi. 
Splácíme tedy, alespoň prostřednictvím ná-
sledujících otázek tento dluh a dáváme slovo 
osudovým ženám části našich reprezentantů, 
které sice neusedají za řízení Suchojů a akro-
batických kluzáků, ale jsou i tak v kokpitech 
bezesporu silně přítomny, vždyť jsou to ženy 
a ne Red Bull, co dává mužům křídla.
Na naše otázky odpovídaly partnerky ná-
sledujících pilotů: Radka (Jan Rozlivka/Un-
limited motorová, Unlimited kluzáky), Jana 
(Přemysl Vávra/ Unlimited kluzáky), Marcela 
(Jan Adamec/Unlimited motorová), Vlaďka 
(Martin Šonka/Unlimited motorová)
 Váš pocit, když jste poprvé uviděla své-
ho partnera zalétat sestavu?

Radka: Byla jsem pyšná.
Jana: Wow! Tak to je ono!
Marcela: Nevěřila jsem, že to je on.
Vlaďka: Vzhlédla jsem k nebi a cítila nepo-
psatelný, příjemný pocit, který se však po za-
hájení sestavy změnil ve strach a říkala jsem 
si, hlavně nespadni! Ale potom již převážily 
pocity štěstí, údivu a krásy.
Přidává umění vysoké pilotáže na sexappealu 
vašemu partnerovi?
Radka: Jednoznačně.
Jana: Rozhodně! Byl to důvod, proč jsem ho 
chtěla poznat.
Marcela: S pohárem v ruce a medailí na krku 
určitě, bohužel to je jen třešnička na dortu, 
po návratech z tréninků v LAC ČR ten sexap-
peal marně hledám.
Vlaďka: No jasně. Musím však přiznat, že Mar-
tin je pro mě sexy i v montérkách na zahradě. 
Když však vyrazí ladným krokem profesionál-

ního pilota, oblečen do letecké kombinézy 
s helmou v ruce, usedne do svého Suchoje 
a poté vzlétne k nebi, kde předvádí ty úžasné 
prvky, že mě až zamrazí, tak potom jeho sex-
appeal vzroste na tu nejvyšší úroveň.
Jak prožíváte přípravu na akrobatickou sezó-
nu a průběh soutěží?
Radka: Každý zvlášť, já u dětí, pilot „doma” 
na letišti.
Jana: V té době toho moc neprožíváme… 
a potom si to vynahradíme.
Marcela: Návštěvou psychologa a následnou 
terapií … (smích)
Vlaďka: Jednak se snažím dát Martinovi co 

nejvíce klidu a času. Jezdím s ním ale také 
na tréninky do LAC ČR a pokud je to v mých 
silách, vytvářím mu nejlepší podmínky pro 
celou přípravu. Přiznávám, někdy je to hodně 
těžké. Také se snažím účastnit všech soutěží 
a fandit, co to jde.
Charakterizovala byste sama sebe jako rád-
kyni, či spíše kritika leteckého umění vašeho 
partnera?
Radka: Kritikem rozhodně ne a rádkyní už 
tuplovaně ne.
Jana: Ani jedno, ani druhé. Jsem spíš za 
pochlebovače.
Marcela: Ani jedno z toho, nevěřícně vzhlížím 
k nebi.
Vlaďka: Nevím, zda to lze nazvat rádkyní, ale 
rozhodně se ráda zapojuji do jeho přípravy, 
třeba když si připravuje volnou sestavu, tak si 
říkáme, co by se mohlo líbit a dobře vypadalo. 
Kritikem se stávám jen občas, to když nám při 
samotné soutěži nějaký ten prvek vypadne.
Váš oblíbený letoun?
Radka: Ten, v kterém se zrovna „vezu” a ne-
bojím se.
Jana: Model, který si doma pan pilot sestavil 
s našimi dětmi.

Nebylo by úspěchů bez Femme Fatale
Naše rubrika se již třetím rokem poctivě točí kolem pilotů 
českého reprezentačního družstva v letecké akrobacii a sil-
ných letounů ze stáje LAC ČR.

Co se děje v kokpitu,
aneb zprávy z Leteckého Akrobatického Centra ČR

Martin Šonka s přítelkyní Vlaďkou 
před soutěžním letem

Úspěšné družstvo bezmotorových akrobatů 
získalo na letošním šampionátu zlatou medaili
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