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Můj odznak Aero Juniors Klubu pro rok:

+

Jméno:
Rok narození:
+

Místo narození:
Místo kde mám letos hnízdo:
Rok mého prvního leteckého zážitku:
Rok mého prvního odznaku a zápisu do lítacího deníku:

Zápisník Aero obsahuje:
ODZNAK / MAPU RODINY / RODOKMEN / TYPOVKU 21 / DENÍK / KNIHOVNIČKU / KUFR NA NÁPADY /
LÍTACÍ MAPU ČR / LÍTACÍ MAPU EU / LÍTACÍ MAPU SVĚTA / LÉTAJÍCÍ PLYŠÁKY / SBÍRKU / FOTOALBUM
Když ti dojde papír, přidej si další a pokračuj...
www.aero-juniors-klub.cz
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Celkem je zde 21 vzdušných sportů, hraček a letadel
1 – házedla 2 – modely větroňů 3 – modely motorových letadel 4 – modely vrtulníků 5 – draci 6 – akrobatičtí draci 7 – tahací draci 8 – paraglide 9 – motorový padák
10 – rogalo 11 – motorové rogalo 12 – ultralehké letadlo 13 – vírník 14 – seskok padákem 15 – vrtulník 16 – balón 17 – větroň 18 – sportovní letadlo 19 – akrobatické letadlo
20 – dopravní letadlo 21 – tryskáč
+

Náš znak má celkem 21 hvězdiček. Vytvoř si svůj unikátní odznak tím, že si zaznamenáš jaké
letecké sporty znáš, jaké lítací hračky používáš, vyzkoušel jsi nebo je dokonce děláš jako svůj
sport nebo práci.
Barvy pro označení hvězd:
Bílá hvězdička – přeju si nebo si ještě netroufám
Modrá hvězdička – vyzkoušel jsem
Žlutá hvězdička – učím se to
Červená hvězdička – učím to druhé
Zelená hvězdička – létal jsem s tím, už jsem na zemi a jsem veterán
Pořadí hvězdiček – první je ta nahoře uprostřed. Další v pořadí je po směru hodinových ručiček
a takhle můžeš pokračovat a pojmenovat si a zabarvit všech 21 podle našeho návodu a přiřadit
hvězdičkám své barvy

www.aero-juniors-klub.cz
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Můj zápisník má také Mapu mé rodiny. Zde mohu zaznamenat odznak nejen svůj, ale také mého
rodu. Létání mohli zkusit již mojí pra–pra–rodiče.
www.aero-juniors-klub.cz

ZÁPISNÍK AERO • ODZNAK • MAPA

RODINY • RODOKMEN • TYPOVKA 21 • DENÍK • KNIHOVNIČKA
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• KUFR NA NÁPADY • LÍTACÍ MAPA • LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI • SBÍRKA

Mapa mojí lítací rodiny
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• KUFR NA NÁPADY • LÍTACÍ MAPA • LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI • SBÍRKA

RODOKMEN • TYPOVKA 21 • DENÍK • KNIHOVNIČKA
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Člověk, co chce býti Pilotem, ví, že k tomu potřebuje pevnou zem a taky smlouvu s Nebem. Společně v tom lítáme – společně v tom jedem! Pravdu ctí Pilot při zemi i nad
zemí, ctí víc než psané zákony. To, co se Pilot učí na Nebi, přináší pak dolů lidem na
zemi. Je to jako poselství, že tradicí i evolucí jsou nám jezdci nebeští. Návratem za
Nebem, krásnější je celá zem. Bereme všechno s nadhledem, vážíme si sebe, druhých
i toho, co dovedem. Náš život však vždy a všude visí na nebeské níti a proto víme, že
je třeba si jej ochrániti. Létání nás učí, jak stavět se ke strachu a mít při tom stále
lásku v duši. Nejen náhodou nám to pak taky sluší. Putujeme Nebem, světem, podobní jsme malým dětem. Ony taky Nebe znají, u každých ho dveří mají. Ten, kdo Nebe
uznává, tak pro všechny zprávu má. Je to velké území, kde žijí všichni se všemi. Ten,
kdo žije s Nebem v míru, nedělá do země díru. Ten, kdo hlídá si pýchu, agresi, hlínu
do nosu ani na hruď předčasně nedá si. Nebeské zákony nemají ploty. Platí všude a pro
všechny s křídly i pro ty, co zrovna bosí jsou nebo mají jen své boty. Pilot je posel, co
poznání došel. Stejně jako v pohádkách a na Nebi – netřeba se odvahy své bát! Létání
je tu normální a člověk má dělat, co má rád. Pilot to ví, a přeje to všem. Asi proto,
že ví, že létání není jen samoúčelem. Pomáhá to svým chováním poznat také lidem
na zemi a klidně i bez létání. Není to snadné zadání! Učit se to potřebuje stejně jako
létání. Moci říci lidem všem, co dozvěděl se a že žije a spolupracuje se světem. Ať se
lidé klidně diví, zlobí, stydí. Nebe málokdo na vlastní oči vidí. Přesto Nebe nakloněné je nám všem, vždyť opřené je o nás a naší zem. Ten, kdo chce býti Pilotem, může
začít třeba za plotem. Kdo se cítí připraven, uvidí, co nejde vidět a spolupracuje to
s člověkem. Nejde tomu poručit, leda se to naučit. Být Pilotem znamená nezůstat jen
za plotem. Je to prosté! Pilot jako dítě roste. Hlavou, nohama a plícemi, učíme se
všicni cítit Nebe všude i tady dole na zemi. Kdo to zapomene, Pilot mu to připomene.
Pilot má na to licenci, jak úsměv a radost nezáleží a nezávisí jenom na slunci. Ono
taky občas vidět není, pořád se to stále mění. Pilot ví, že je přece za mrakem, odchází
se soumrakem. Netřeba se zlobit, honit nebo chtít se nenarodit. Pilot vládne pokorou
a rozumí si s přírodou. Až přijde jeho čas, odletí a vrátí se nám zas. Budoucnost je pro
Pilota nejistá. Větší je však blázen ten, kdo myslí, že je na to pojištěn. Život je jako
sen. Smrtí zas a znovu přerušen. Má-li Pilot pochybnost, zbývá mu na změnu ještě
síly dost. V jistotu se to promění, až dosedne zas dolů zpátky na zemi. Pilot je člověk
v proudění, přidejte se také vy zde na zemi! Že nevíte jak? Zapojte se třeba v trávě
nebo plavte s větrem v zádech. Dokud vám to dýchá, tepe, smlouvu s Nebem uzavřete.
Teď se znovu nadechněte, možná to i napíšete….
„Pilotem není jen pták!“ jsou to všichni, co mají rádi Nebe, Zemi a s láskou hledí kolem sebe a ještě k tomu do oblak! Je to tak a my vám na to dáme svoje slovo, pečeť
i náš znak.

ZÁPISNÍK AERO • ODZNAK • MAPA RODINY •

Letecký rodokmen, tak jak byl za sto let sepsán
a z Nebe doručen

2 – modely větronů:
3 – modely motorových letadel:
4 – modely vrtulíků:
5 – draci:
+

6 – akrobatičtí draci:
7 – tahací draci:
8 – paraglide:
9 – motorový padák:
10 – rogalo:
11– motorové rogalo:
12 – ultralehké letadlo:
13 – vírník:

+

14 – seskok padákem:
15 – vrtulník:
16 – balón:
17 – větroň:
18 – sportovní letadlo:
19 – akrobatické letadlo:
20 – dopravní letadlo:
21 – tryskáč:
Když ti dojde místo, otoč papír a pokračuj...
www.aero-juniors-klub.cz

• KUFR NA NÁPADY • LÍTACÍ MAPA • LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI • SBÍRKA

1 – házedla:

TYPOVKA 21 • DENÍK • KNIHOVNIČKA

List pro seznam názvů a jmen strojů, které jsi mohl vyzkoušet pro své hraní nebo let.
Kdo si vzpomene nebo to napíše dřív, než to zapomene, tak přidá i rok, kdy poprvé
s typem hračky a letadla letěl.

ZÁPISNÍK AERO • ODZNAK • MAPA RODINY • RODOKMEN •

Typovka 21

Zde si zapisuji, co se mi líbí, co jsem prožil za zážitky a navštívil za akce. V Typovce 21
mám seznam svých letadel a hraček. Tady si píšu, jak jsem se s nimi učil, rozbil, nebo je
postavil, poškodil a zase opravil. Píšu si tu i trenažéry, zážitky a nová poznání o létání,
přírodě a zkušenostech se 4 živly. Stránky deníku přidávám podle potřeby a nálady.

+
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DENÍK • KNIHOVNIČKA
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• KUFR NA NÁPADY • LÍTACÍ MAPA • LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI • SBÍRKA

Deník „Aero“

Poznámky o hezkých knížkách, filmech, pohádkách a příbězích o létání. Létání je všude.
Stačí se rozhlédnout nebo začíst nebo zaposlouchat do vyprávění. Zapisuji si zde i letecké vtipy a veselé historky.

+

www.aero-juniors-klub.cz

ZÁPISNÍK AERO • ODZNAK • MAPA RODINY • RODOKMEN • TYPOVKA 21 • DENÍK •

KNIHOVNIČKA
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• KUFR NA NÁPADY • LÍTACÍ MAPA • LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI • SBÍRKA

Moje lítací knihovnička

+

+
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NA NÁPADY • LÍTACÍ MAPA ČR • LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI • SBÍRKA

Taková moje „krabice“ na nápady a přání na tento nebo další rok. Když se to nepovede,
tak počkám a přesypu jí do další krabice. Co se povede zapíšu, co není důležité nebo
už nechci, tak vysypu ven. Lítá se mnou světem, občas jí otevřu, něco si splním, něco
připíšu.

ZÁPISNÍK AERO • ODZNAK • MAPA RODINY • RODOKMEN • TYPOVKA 21 • DENÍK • KNIHOVNIČKA • KUFR

Můj letecký kufr na nápady
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+
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LÍTACÍ MAPA • LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI • SBÍRKA

Mám svojí mapu, kam si zapisuji místa, které jsem navštívil po zemi nebo vzduchem
a kde se dá lítat, skákat a dovádět na vzduchu a ve vzduchu s větrem o závod nebo
s větrem v zádech. Označuji je barevnou tečkou jakou mají hvězdičky a číslem podle
druhu létání a stroje od 1 do 21. Do Sbírky pak zapisuji adresy, sbírám letenky, razítka, samolepky a autogramy pilotů. Deník a Typovka 21 uchová příběhy a druhy hraček
z mých cest a setkání se zajímavými stroji, kluby a lidmi.

ZÁPISNÍK AERO • ODZNAK • MAPA RODINY • RODOKMEN • TYPOVKA 21 • DENÍK • KNIHOVNIČKA • KUFR NA NÁPADY •

Vzdušné letecké přístavy - letiště a hřiště ČR
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+
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LÍTACÍ MAPA • LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI • SBÍRKA

Mám svojí mapu Evropy, kam si zapisuji místa, které jsem navštívil po zemi nebo vzduchem a kde se dá lítat, skákat a dovádět na vzduchu a ve vzduchu s větrem o závod nebo
s větrem v zádech. Označuji je barevnou tečkou jakou mají hvězdičky a číslem podle
druhu létání a stroje od 1 do 21. Do Sbírky pak zapisuji adresy, sbírám letenky, razítka, samolepky a autogramy pilotů. Deník a Typovka 21 uchová příběhy a druhy hraček
z mých cest a setkání se zajímavými stroji, kluby a lidmi.

ZÁPISNÍK AERO • ODZNAK • MAPA RODINY • RODOKMEN • TYPOVKA 21 • DENÍK • KNIHOVNIČKA • KUFR NA NÁPADY •

Vzdušné letecké přístavy - letiště a hřiště - EU
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LÍTACÍ MAPA • LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI • SBÍRKA

Mám svojí mapu světa , kam si zapisuji místa, které jsem navštívil po zemi nebo vzduchem a kde se dá lítat, skákat a dovádět na vzduchu
a ve vzduchu s větrem o závod nebo s větrem v zádech. Označuji je barevnou tečkou jakou mají hvězdičky a číslem podle druhu létání
a stroje od 1 do 21. Do Sbírky pak zapisuji adresy, sbírám letenky, razítka, samolepky a autogramy pilotů. Deník a Typovka 21 uchová příběhy a druhy hraček z mých cest a setkání se zajímavými stroji, kluby a lidmi.

Vzdušné letecké přístavy - letiště a hřiště - svět

+

• Seskok padákem
…………………...........…… ……………………
datum a místo seskoku
jméno typu stroje
fotografie do archivu ano / ne

………..……………..
jméno a podpis pilota

………………………………..
komentář a pochvala k výkonu

………..……………..
jméno a podpis pilota

………………………………..
komentář a pochvala k výkonu

………..……………..
jméno a podpis pilota

………………………………..
komentář a pochvala k výkonu

………..……………..
jméno a podpis pilota

………………………………..
komentář a pochvala k výkonu

………..……………..
jméno a podpis pilota

………………………………..
komentář a pochvala k výkonu

………..……………..
jméno a podpis pilota

………………………………..
komentář a pochvala k výkonu

………..……………..
jméno a podpis pilota

………………………………..
komentář a pochvala k výkonu

• Let s drakem
…………………...........…… ……………………
datum a místo letu
jméno typu stroje
fotografie do archivu ano / ne

• Let akrobatem
+
…………………...........…… ……………………
datum a místo letu
jméno typu stroje
fotografie do archivu ano / ne

• Let ve větroni
…………………...........…… ……………………
datum a místo letu
jméno typu stroje
fotografie do archivu ano / ne

• Let na padáku
…………………...........…… ……………………
datum a místo letu
jméno typu stroje
fotografie do archivu ano / ne

+

• Let na výlet
…………………...........…… ……………………
datum a místo letu
jméno typu stroje
fotografie do archivu ano / ne

• Let vrtulníkem
…………………...........…… ……………………
datum a místo letu
jméno typu stroje
fotografie do archivu ano / ne

Seznam přátel Aero, kteří ti pomohou slnit sny tvého plyšáka,
najdeš na webových stránkách

www.aero-juniors-klub.cz

LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI • SBÍRKA

Jméno mého malého kamaráda :

ZÁPISNÍK AERO • ODZNAK • MAPA RODINY • RODOKMEN • TYPOVKA 21 • DENÍK • KNIHOVNIČKA • KUFR NA NÁPADY • LÍTACÍ MAPA •

Letecké zážitky mého plyšáka / panenky

+

+
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SBÍRKA

Zde si zapisuji adresy letišť a míst, které jsem navštívil. K nim si nechávám dávat razítka od různých leteckých firem, inspektorů, náčelníků letišť. Občas se mi podaří získat
autogram od zkušených pilotů, kteří mi pomohli splnit nějaké přání, něco mě naučili
a nebo mi dobře poradili. Lepím si sem letecké samolepky, odznaky, vstupenky z akcí
a letenky. Nebo všechno, co si přeju mít na památku a je to spojené s létáním.

ZÁPISNÍK AERO • ODZNAK • MAPA RODINY • RODOKMEN • TYPOVKA 21 • DENÍK • KNIHOVNIČKA • KUFR NA NÁPADY • LÍTACÍ MAPA • LÉTAJÍCÍ PLYŠÁCI •

Letecká sbírka

Vzkaz rodičům
Milá lítací i neletecká rodino,
Děkujeme za zájem a přispění k dětské letecké hře a zájem o svá i dětská přání!
Pár slov o tom, jak se Zápisníkem „Aero“ můžete pracovat. Záleží na vás, kdy svému capartovi založíte tenhle zápisník. Větší kluci a holky to už možná zvládnou sami. Nelekejte vaše
babičky a mámy! Věřte svým dětem, že si svá přání o létání jednou splní i bez vás sami. Do
té doby máte šanci realizovat je bezpečně a s radostí s námi – s vámi. Vzkaz pro mámy :
pusťte se do toho a buďte naše kronikářky pro malé i velké juniory i veterány!

+

Za každý rok se může změnit barva vašeho i dětského odznaku, ale také se může změnit
směr, kterým ukazuje kompas přání vašich dětí. Prostě zamíří jinam než do létání. Když se
budou chtít jako vy vracet na oblohu, zápisník celé vaší rodiny připomene nejeden společný
zážitek, příhodu a nehrajeme tady na náhodu. Je to o rodinné tradici nebo o nepředvídatelných příbězích a prvním z průkopníků ve vašem rodu. Máte šanci být u toho.
Pakliže vaše dítko naše hra zaujme, můžete si od nás vyžádat jednou ročně pamětní diplom, objednat si textilní nášivku na leteckou bundu, samolepky a další maličkosti. Můžeme se také společně potkat na některé z leteckých akcí. Můžete nám poslat nějakou
hezkou fotografii, videjko, malovaný obrázek. Součástí vašeho zápisníku může být i fotoalbum, které si vytvoříte jako doplnění Letecké sbírky. Je to na vás a vaší fantazii. My vás
budeme rádi inspirovat, ale také moc rádi přijmeme inspiraci i od vás!

+

Cítíte-li se schopni nabídnout nejen vašim dětem něco zajímavého, protože jste spojeni
se zajímavým místem, leteckým sportem a sami se můžete stát průvodci i dalších dětí na
vašem letišti nebo na dálku inspirovat další rodiče speciálními programy pro děti, pak se
klidně přidejte do našich přátel a zkusíme něco společně. Pracovní listy budou časem doplňovány o další témata. Databáze přátel a adres, kde děti mohou požádat o spolupráci
bude průběžně aktualizována, ale vy můžete pracovat zcela samostatně a hledat vlastní
pomocníky.
Přejeme vám krásné chvilky s vašimi dětmi okolo létání, na vzduchu a se vzduchem, které
jdou provozovat na Nebi i při zemi.

Za Aero Juniors Klub
Teta Míša

www.aero-juniors-klub.cz
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