
11SVĚT MOTORŮ

Jsem čerstvý důchodce s třicetiletou kariérou vojenského pilota: učitele létání ve Vojen-
ské letecké akademii v Košicích, po jejím zrušení jsem byl prorektorem pro vojenské věci 
Akademie ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši. Čtenářem Světa motorů jsem od deseti 
let, nosil ho domů tatínek, řidič mezinárodní kamionové dopravy. Od odchodu na internát 
až do současnosti si časopis kupuju pravidelně a zůstane to tak až do mého konce. Svět 
motorů je totiž výborný časopis, nejlepší v Česku i na Slovensku. Dlouhé roky jsem kupoval 
všecky motoristické časopisy na trhu, k tomu motoristické věci na YouTube. Auta jsou 
moje srdcovka, jednou za dva roky se s přítelkyní vydáváme do Prahy, považuji ji za nej-
krásnější evropské město. Letos jsem přítelkyni přemluvil, abychom se do ní vypravili 
v době konání výstavy Auta na náplavce. Ve středu jsme se ubytovali v hotelu dvě minutky 
chůze na náplavku. Dívat se na auta a vůbec se nadýchat atmosféry jsme chodili každý 
den až do nedělního poledne, než nám jel zpáteční vlak do Liptovského Hrádku, kde žije-
me. Chci tímto velmi poděkovat za skvěle zorganizovanou výstavu. V kovidových časech 
byla naprosto jedinečná s přesahem přes české hranice. Na nevelké ploše toho bylo tolik 
vidět! Poloha hotelu byla letos výhrou, když přišly těžké mraky a už se chytala přeháňka, 
odběhli jsme do hotelu a za chvilku se vrátili. Chci tímto poděkovat všem členům a člen-
kám redakce Světa motorů a jejich spolupracovníkům za skvěle odvedenou práci a přeji 
všem hodně zdraví, spokojenosti, spoustu tvořivých sil při výrobě Světa motorů a co nejvíc 
spokojených čtenářů. Já jsem a zůstanu jedním z nich.

Peter Fianta

FÓRUM

Jedinečná výstava! 
S přesahem přes hranice
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Ve stejnou dobu na jiném místě:
Autoshow Letňany

206 000návštěvníků za čtyři dny

O bezpečnosti si s Liborem Budinou z Autoklubu ČR povídal David Šprincl

Třetí večer patřil bláznivé show kapely Monkey Business

Víkend zpestřili lidem svými příběhy 
třeba fotbalista Ladislav Krejčí 

nebo atletka Zuzana Hejnová
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