Mistr světa ze Šenova
Byl mi přeposlán dopis, ve kterém nám napsala paní Zdenka Karkošková, dlouholetá členka místní
organizace AVZO Šenov (MSK), jak si tato organizace modelářů úspěšně vede v práci s mládeži.
Zároveň přiložila i článek z „Šenovského oběžníku“, ve kterém jsou popsány úspěchy Jaromíra
Chalupy v seniorech, který po vážném úrazu „ odlétal“ a přispěl radou i pomocí k úspěchu celého
družstva na MS. Ale navíc i obrovský úspěch Jana Šebesty v juniorech v kategorii S – 7 (modely
skutečných raket). Pro výčet úspěchů je třeba dodat, že oba jsou také dvojnásobní mistři ČR.
Spojil jsem se s předsedou organizace p. Mgr. Zdeňkem Bastlem a požádal o hodnocení
z „první ruky“. Pan Bastl reagoval okamžitě a s jeho komentářem i fotkami se můžeme všichni
seznámit.
J.R., komise RDM

Ve dnech 1. - 9. 9. 2012 se konalo na Slovensku v Liptovském Mikuláši Mistrovství světa pro
kosmické modely, za účasti více než stovky soutěžících z 23 států světa. Členy české reprezentace byli
i členové Modelářského klubu při AVZO TSČ ZO Šenov Jaromír Chalupa ve věkové třídě senior a Jan
Šebesta ve třídě junior. Ve velmi silné konkurenci oba členové našeho klubu obstáli. Jarda Chalupa,
ač po pracovním úrazu nemohl podat plný výkon, obsadil v kategorii S-6-A streamer 24. místo. Jan
Šebesta, největší smolař prvních čtyř dnů po skutečně vynikajících výkonech na medaili nedosáhl.
Jednou 7. místo a dvakrát 4. (jak se říká bramborová medaile) spíše mrzelo, než těšilo. I když toto
umístění z Mistrovství světa by mnoho jiných bralo všemi deseti. Všechno si Honzík vynahradil
poslední den při „Královské kategorii“ S-7 Makety bodovací. Po statickém hodnocení vedl a dokonce
by mohl lehce soutěžit i se seniory. Start jeho americké nosné rakety SATURN - V SA – 506 sklidil
bouřlivý potlesk diváků i rozhodčích. K tomu úspěšně odletěli i Honzovi týmoví kolegově z RMK
Krupka K. Vaníková a J. Beňák a byla z toho druhá zlatá. Janu Šebestovi i českému družstvu drželi
palce český kosmonaut V. Remek a slovenský kosmonaut I. Bella
Fotografie z MS a mnoho dalších zajímavostí o našem modelářském klubu najdete na našich
stránkách www.mksenov.cz
za MK Šenov Mgr. Zdeněk Bastl - předseda

