Slavnostní galavečer Letecký sportovec roku 2018
po několika letech zpět v Praze
Tisková zpráva, 17. 1. 2019

Letečtí sportovci České republiky se sejdou ve čtvrtek 14. února 2019 v pražském divadle
Image Theatre. Od 18 hodin zde proběhne slavnostní galavečer, při kterém budou vyhlášeni
nejlepší sportovci jednotlivých sportovních leteckých odvětví a na závěr večera nejlepší
letecký sportovec České republiky za rok 2018.
Mezi pozvanými sportovci nebude chybět ani mistr světa Red Bull Air Race Martin Šonka,
který ale přijal pro tento večer od organizátorů výzvu, takže ho uvidíme hrát velice zajímavou
roli: „Organizátoři přišli s nabídkou, abych byl jedním z moderátorů akce. Rád přijímám nové
výzvy, tak to snad nebude trapas. Hlavně bych tím rád pomohl ke zviditelnění i ostatním
vynikajícím letcům, mistrům světa a Evropy v leteckých sportech, které Red Bull Air Race díky
své masivní medializaci tak trochu zastiňuje.“ Slavnostní večer bude společně s Martinem
Šonkou moderovat sportovní komentátor České televize Petr Vichnar.
Mezi favority na nejlepšího leteckého sportovce roku 2018 patří kromě Martina Šonky i
mistři světa v letecké rally Petr Jonáš a Marek Velát, parašutista Jiří Gečnuk, pilot
horkovzdušných balonů Jan Suchý, pilot ultralehkých letadel Jiří Krajča nebo paraglidistka Iva
Baláková.
Více než tři stovky pozvaných sportovců, leteckých osobností, zástupců médií a dalších hostů
čeká devadesátiminutový program, během kterého budou předána ocenění nejlepším
sportovcům. Předání doprovodí videomedailonky sportovců, přímo v sále budou létat
sportovní drony a modely letadel a ke slovu se dostane i černé divadlo. „Rádi bychom tímto
způsobem poděkovali sportovcům za vynikající reprezentaci a hostům a médiím ukázali, že
letectví je atraktivní a perspektivní sport a letci samotní velice kultivovaní a inteligentní lidé,“
komentoval přípravy akce Vladimír Machula, prezident Aeroklubu České republiky, jednoho
ze spoluorganizátorů akce. „Po několika letech se z letištního prostředí mimo Prahu vracíme
s touto akcí do centra metropole. Věříme, že dokážeme ukázat všem hostům, krásy leteckého
sportu i mimo sezónu a sportoviště. A také fakt, že se mu věnuje celá řada mladých lidí,“
doplňuje Aleš Trtil, prezident dalšího spoluorganizátora – Letecké amatérské asociace České
republiky.
Slavnostnímu galavečeru, jehož je možné se zúčastnit pouze na základě pozvání, bude
předcházet tisková konference s nejlepšími leteckými sportovci pro akreditovaná média.
Více informací naleznete na webu: www.leteckysportovec.cz.
Kontakt pro média a novinářské akreditace:
Miroslav Oros, Cumulus media s.r.o., miroslav@cumulus.cz, tel.: 775 585 397.

