„Nejlepší sportovec roku 2018“
Největší akcí našeho klubu na konci sportovní sezóny je už tradiční vyhlášení, těch
nejlepších sportovců roku, ve všech věkových kategoriích a tak se vyhlašovalo i za ten
letošní rok 2018. Letos se nám ale podařilo smazat si omylem SD kartu z naší akce, tak
jsem se pokusil z toho, co se podařilo zachránit udělat alespoň tento dokument, který nám
bude sloužit, jako připomenutí této události, pro budoucnost, i když kvalita obrázků, je jaká
je . Náš klub se pomalu začíná rozrůstat a tak i v letošním roce to byla pěkná sešlost, z
čeho máme velkou radost. V příštím roce plánujeme mnoho akcí, třeba už tradiční
víkendové soustředění, nebo naše první týdenní soustředění ve spolupráci s místním
Aeroklubem v Ústí n/O, přímo na letišti, dále plánujeme mnoho soutěží pro volné i RC
modely, také každý rok pořádáme KP mládeže, příští rok nebude výjimkou a také budou i
nějaké výlety a určitě nás čeká létání na soutěžích dle kalendáře soutěží SMČR.

Jak to všechno probíhalo? Tak jako tradičně jsme nejdříve přijímali nové členy klubu a to jak
ty dospělé, tak i ty nejmenší. Dalším bodem bylo předávání stupňů výkonnosti a nakonec se
už jenom předávali diplomy a poháry těm nejlepším.

Potom se udělovali stupně výkonnosti, jako je mladý modelář, nebo stupeň A, B nebo C.

No a jako vyvrcholení naší předvánoční akce, bylo ocenění těch nejlepších sportovců za rok
2018 ve věkových kategoriích žáků, juniorů a seniorů.

Nejlepší sportovec za rok 2018 žáci: 3. místo Barbora Fišarová, 2.
místo Jan Doležal, 1. místo Dominik Maixner
Nejlepší sportovec za rok 2018 junioři: 3 místo Jakub Ešpandr, 2.
Místo Jan Bříza a 1. místo Matouš Vojtíšek
Nejlepší sportovec za rok 2018 senioři: na 3. místě Ondřej Doležal,
2. místo Václav Fišar a 1. místo Petr Vašina
Na úplný závěr jsme si rozdali nové samolepky znaku našeho klubu na naše modely.

