Vedeli ste,že … archív - (Časť II.)
Britský úrad poverený dohľadom nad bezpečnosťou leteckej prevádzky
AIRPROX potvrdil v 9/2019, že vyšetroval letecký incident, ku ktorému
došlo 17. 4. 2019 v priestore letiska Chatteris (PSČ PE 16). Asi v 13.17 h
podleteli pod 2 parašutistami, ktorí padali voľným pádom z výšky 3900 m
rýchlosťou 190 km/h, dve americké stíhačky F-15 rýchlosťou 560 km/h.
Príčinou bolo vyhýbanie sa tankovaciemu americkému vojenskému
lietadlu KC-130 a zlá komunikácia medzi vojenskými dispečérmi z let.
základne Lakenheath (USA) a Connigsby (RAF). „Podlet“ natočil jeden
zo skydiverov kamerou na prilbe
V Estónsku bola objavená tajná americká „mierová“ základňa. Strelnica,
sklad zbraní, cvičisko ale aj sušiareň padákov bola používaná od roku
2014 (Infokurýr 7. 9. 2019)
Ruské výsadkové jednotky dostanú kolesové vozidlá TAJFUN 4x4. Ttd
nového vozidla sú: hmotnosť 11 – 13,5 tony, rychlost 100 km/h, dosah
1200 km, motor 261 kW, osádka 6 – 8 osôb podľa typu vozidla (spoj.,
vel., REB,…) a zbraňového systému – guľomety 7,62 PTKM,
granátomety, 30 mm kanón 2A42,… Výsadkové jednotky bežne
používajú BVP 1 až 4M
Ďalší bláznivý kúsok prišiel Z USA. Začiatkom 9/2019 oslávil netradične
svôj 400 zoskok Mike Sharkey (30). Zoskočil z výšky 3200 m (10500
feet) spoločne s Mattom Collinsom, ktorý mal otvorený padák a Mike sa
ho držal tak dlho, pokiaľ ho vo vzduchu Matt neoholil. Dvojicu doplňoval
na letisku Tunkhannock (Pensylvánia) kameraman Nick Cerminare
29. 8. 2019 povýšila prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh MO SR
Petra Gajdoša do hodnosti generálmajor v. v. Jána Iľanovského ( ⃰
1922), jedneho z posledných príslušníkov 2. čs. pdb
Karel Paleček sa zúčastnil prvej schôdzky s Paulom Thümmelom (A 54)
v noci z 6. na 7. 4. 1936 v Chomutove a spoločne so škpt. Josefom
Fořtom ho odviezol na hranicu do Nového Zvolání (dnes Vejprty –
Zastávka). A-54 sa predstavil ako Jochen Breitner
Škpt. pech. Josef Fořt ( ⃰ 1895) bol spoločne s mjr. Karlom Palečkom
medzi „jedenástkou“ čs. spravodajcov, ktorí uleteli (operácia
TRANSFER) do V. Británie 14. 3. 1939

Počas ruského (medzinárodného) vojenského cvičenia CENTR 2019
(16.-21.9.2019) stratila 98. vd 2x BMD-2. K strate došlo potom ako sa
neotvorili nákladné padáky pravdepodobne v důsledku 2x prekročenej
vysadzovacej rýchlosti letadla IL-76
Od 26. 7. 1944 do konca II. svetovej vojny vysadil Hlavný štáb
partizánského hnutia (Kyjev) na Slovensku okolo 1200 parašutistov v 57
organizačných výsadkoch
Podobne, ako klub zostrelených letcov, ktorí použili padák – klub
CATERPILLAR (kniha Pozor, skáču veteráni!, str. 64, odkaz 168),
vznikol vo V. Británii 20. 7. 1941 GUINEA PIG CLUB. Išlo o podporný
klub pre popálených vojnových veteránov, hlavne letcov. Členovia sa
nachádzali hlavne v Nemocnici kráľovnej Viktórie v East Grinstead
(Sussex), PSČ RH19
V Armáde SR bolo koncom roku 2019 udeľovaných asi 30 rezortných
medailí a krížov. Prevládali hlavne pamätné (výročné) vyznamenania.
Ide o základný počet, ktorý sa rozšírí udeľovaním I. až III. stupňa (triedy)
V ČR sa skáču tandemové zoskoky asi na 12 letiskách. Väčšinou cez
víkendy (podľa počasia), na letiskách Kolín, Příbram Most, Prostějov
v piatok - nedeľa
Pokiaľ som písal v I. dieli, že Parapresent s.r.o vydal k 7/12019 asi 11
pamätných odzankov na stuhe (cca 6400 Kč), tak k 10/2019 to už bolo
asi 14 odznakov v cene 8315 Kč. Slovíčko asi predstavuje rozdiely ČSĽA
– A ČR – A SR. Pri odznakoch 70. výročie vzniku 2. čspdb a 75. výročie
vzniku…, sa zmenila cena z 450 Kč na 680 Kč
Na konci II. svetovej vojne slúžilo v 1.
Paravýcvikom prešlo asi necelé 1% z nich.
funkciach v zostave 2. čs.pdb – cez I., II.
delostrelecký oddiel až k osvete, dôstojníckej
atď

ČSAZ asi 3 000 žien.
Boli zaradené na rôznych
peší prápor, štábnu rotu,
jedálni, detskému domovu,

Vyšetrovateľ ozbrojeného útoku (atentátu) na R. Heydricha, príslušník
pražského gestapa Heinz Pannwitz (1911 – 1975), spracoval záverečnú
správu 25. 9. 1942. Zaujme, že až do konca vojny žil na adrese:
Belcrediho ul. 76, Praha. Ide o komplex „Molochov“, ktorý navrhli
architekti Otto a Karl Kohn a bol postavený v roku 1938. Dnes je to

budova na Letnej, na ul. Milady Horákovej, vedľa futbalového štadiónu
Sparty Praha. Vchod č. 76 je potom tretí po výjazde z tunela vo smere
k štadiónu
Národnými kulturnými pamiatkami sa v ČR v 10/2019 stali i kostol sv.
Cyrila a Metoda v Prahe a Larischova vila v Pardubiciach
Futbalové družstvo VT Parašut (i kniha Výsadkoví veteráni Plzeň – str.
140) uskutočnilo v 4/46 na pozvanie Partizanu Belehrad zájazd do
Juhoslávie
29.10. 2019 zoskočilo zo 4 balónov 19 parašutistov na letisku Příbram –
Dlouhá Lhota. Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov organizoval
Roman Štengl. Účastnici zoskoku (min. kategorie C) skákali z výšky 2
km
V ČR žilo ku Dňu veteránov – 11. 11. 2019 celkom asi 350
„druhovojnových“ vojenských
veteránov
(in ČT 24 – Události,
komentáře 11. 11. 2019, 22.00 h, beseda s pplk. Jaroslavom Kulíškom,
predsedom Ústrednej revíznej komisie ČsOL). K 18. 1. 2018 žilo v ČR
505 veteránov
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