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Anakonda na pouti
(English below)
Ten, kdo by očekával pouťové vystoupení krotitele hadů, bude jistě
zklamaný, protože Aviatická pouť je známou leteckou podívanou a bude tomu
tak i v případě již dvacátého osmého ročníku, který se uskuteční na
pardubickém letišti 2. a 3. června 2018.
Co si však návštěvník pardubické letecké show má pod jménem Anakonda
představit blíže, přiblíží Jan Rudzinskyj z organizačního štábu.
„Anakonda je jméno námořní verze polského vrtulníku W-3A Sokol. Ten známe
i z výzbroje českého vojenského letectva, kde má své nezastupitelné místo
zejména v Letecké záchranné službě na dvou stanovištích zabezpečovaných
vojáky. Ale vraťme se k námořní záchranářské verzi Anakonda. Ta se
odlišuje především speciálním záchranářským vybavením nutným pro akce nad
mořskou hladinou. Pro návštěvníky bude jistě zajímavá informace, že
Anakonda je vybavena také šesti nafukovacími plováky rozmístěnými na
spodní části trupu. Každý z nich má po nafouknutí objem 1300 litrů a
umožňují přistání vrtulníku na mořské hladině. Na Aviatické pouti je
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v nafouknutém stavu určitě neuvidíme. Zejména proto, že nám chybí moře,

nebo vhodná vodní plocha. Přesto to jistě bude zajímavý vrtulník, který
na Aviatické pouti doposud nebyl k vidění.“
Pro veřejnost bude pardubické letiště otevřeno ve dnech 2. a 3. června
vždy od 8.00 hodin a vedle letových ukázek na ně čeká i bohatý pozemní
program s velkým množstvím rozličných aktivit pro děti.

Anakonda at the Fair
Anyone expecting performance of snake charmers, will surely be disappointed as the Aviation Fair
is famous air show and will remain so even after its twenty-eighth edition, taking place at the
Pardubice airport on 2nd and 3rd of June 2018.
However, what should a visitor of the Pardubice air show expect under the name Anakonda, Jan
Rudzinskyj from the organizing committee explains. "Anakonda is the name of naval version of the
Polish W-3A Sokol helicopter. We know it from the equipment of the Czech Air Force, too, where it
is irreplaceable especially in the Air Rescue Service on two sites managed by the Czech Air Force.
But let's get back to the naval rescue version of Anakonda. It is distinguished by the special rescue
equipment necessary for action at sea. An interesting fact is that Anakonda is also equipped with
six inflatable floats on the bottom of the hull. Each has a volume of 1300 liters when inflated and
allows the helicopter landing on the sea surface. We will certainly not see them in the inflated state
during Aviation Fair because we lack the sea or a suitable water body. Still, it will be an interesting
helicopter that has not yet been seen on Aviation Fair. "
Pardubice Airport will be open for the public on 2nd and 3rd of June from 8 am and there will be a
rich land program with a large number of different activities for children besides flight
demonstrations.

